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N .. L :MARINHA.- Em 2 de Janeiro de 1837.-
Ordenando que a disposição do Aviso de 16 
de Dezembro de 1836 se faça extensiva aos 
serventes escravos, abonando-se-lhes o jornal 
d~ 400 rs. nos dias utcís, conservando-se aos 
livres o de 480 rs. qnc já pcrccbião ....... . 

\, ]. - Em 2 de Janeiro de :1837.-- Ordenando qne 

•(' ,., 

quando algum Commandantc de Companhia de 
Imperiacs Marinheiros fôr nomeado para com
mandar Navio de Guerra, deixe de perceber 
a gratificação dada pelo Aviso de 21. de Ou-
tubro de 1836, que passará para o immcdiato .. 

;J. - Em 2 de Janeiro de 1837.- Ordenando que 
aos Ofliciacs de Apito não se deverá abonar 
vencimento algum quando estiverem desem
barcados, sem expressa ordem da Secretaria de 
Estado ....•............................ ~. 

4.. - Em 2 de Janeiro de 1837.- Marcando rações 
ás Praças que guarnecem os Navios da Ar
mada Nacional e Imperial ..............•.• 

!-). - GUEHHA. -Em 2 de Janeiro de 1837.
Determinando que nos dias de mostra mensal 
aos Corpos de guarnição se apresentem os Offi-
ciacs das difTerentes classes de avulsos ..... . 

- Em 2 de Janeiro de 1837 .~Determinando 
que não haja despcza com Auditores de Guerra 
nas Províncias de onde tenhão sahido os Corpos 
que as guarnecião ........................ . 

\'. 7. - FAZENDA.- Em 3 de Janeiro de 1837.
Portaria á Alfandega para quo o rendimento 
dclla continue a ser entregue no Thcsouro de 
dez em dez dias ..........................• 
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N. g. DIPEillO. -Em r .. de Janeiro de 1837.-
Ordenando que da Typographia Nacional scjão 
rcmettidos á Secretaria de Estado dos Negoeios 
do Irnperio mil exemplares dos actos legis-
1alivos pr-rlencentes ao mesu10 1\Jinislcrio, bem 
como qmwsqucr outros que ahi se imprimirem 
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por ordem dJ dita Rcparlição..... . . . . . . . . . 4 
N. D. - Em r .. de Janeiro de 1837.- Ao Presidente 

da Provincia da Bahia para que, quando rc
mctter ü Camara dos Deputados as actas da 
eleição de seus Membros, dê inforrna('ão do 
que occorrer na mesma eleição . . . • . . . . . . . . 5 

N. 10.- JUSTH-:A.-Em 4 de Janeiro de 1837.
Ao Presidente intcriuo da Hclação da llahia, 
sobre osjulgameutos de autos crimes e civeis que 
pcodião por appcllação na Relação Ecclesiastica, 
c lhe forão enviados na conformidade do Codigo 
do Processo Criminal e Disposição Provisoria. » 

N. 11.- Em 4 de Janeiro de 1837 .-·Ordenando ao 
Juiz de Direito Chefe de Policia da Côrte que 
não se distribuão africanos livres sem prévia 
autorisação do Governo Imperial . . . . . . . . . . . 6 

N. 12.-MARINHA.-Em !,. de Janeiro de 1837.
Dctcrrninando que as sobras das rações das 
Guarnições dos Navios da Armada scjão d'ora 
em diante vendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 13 - FAZE~DA.-Em 4 de Janeiro de 1837.-
0rdenando que pela respectiva Thesouraria se 
faça a despeza que pelos arts. 9 do Hegula
mento da A lfandcga de 1834- c 22 do de 1836 
se encarrega ao Thesoureiro da Alfand('ga... n 

N. 14-.- JUSTICA. -Em 5 de Janeiro de 1837.
Ao Presidente da Província das Alagoas, dc
clat·ando que o Governo Central não póde pro
videnciar sobre o abuso praticado pelos Jurados 
do Penedo em sessão de 15 de Novembro de 
1836, absolvendo a todos os Juizes de Facto 
que deixárão de comparecer, . . . . . . . . . . . . . . . 7 

N. 15.-Em 7 de Janeiro de 1837.-Ao Juiz de Or
phãos, ordenando que se incumba novamente 
da distribuição de africanos, adoptando a res
peito do pagamento dos serviços a medida es-
tabelecida pelo Chefe de Policia. . . . . . . . . . . . » 

N. 16.- MAHINHA.- Em 7 de Janeiro de 1837.
Mandando que os Commissarios da Armada 
tenhão dous Fieis, quando estiverem embar
cados em Náo, Fragata, ou Corveta; e um 
quando se ach;uem nas outras embarcações.. 8 
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N. 17.- Em 7 de Janeiro de 1837.- Dccla~~f@o sem 
ciTei to a <lisposição do A viso do 24 ~ I,J'Março 
de 1832, quanto ao tempo de embarLwct:{los 
Officiaes de Fazenda, e determinando q~ê >se 
conservem nas embarcações por tempo dw.;.p_Irí;·. 
anno, se antes o contrario não fôr ordenad~. ··,:o~ ·I 

N. 18.-:FAZENDA.-Em 7 de Janeiro de 1837. _·,,...._:: _ :-;./ 
A' 1\Iesa de Diversas H.cndas, mandando pro- - --
ceder a exame ácerca do serviço das conferen-
cias dos gcneros descarregados ............. . 

N. 19.-IMPEIHO.-Em 9 de Janeiro de 1837.-An
nullando a eleição de Deputados feita na Pro-
vincia de Sergipe, e mandando proceder a nova 
eleição ..........•....•................... 

N. 20.- MAIHNHA .-Em 9 de Janeiro de 1837. -
Aviso marcando o vencimento que se deve abo-
nar aos Com mandantes da Náo Pedro li, c Prc-
siganga ; c os que competem ao Cirurgião, 
Commissario, l~scrivão, c :\Iestre embarcados 
na referida Náo .......................•... 

N. 2J .-FAZENDA.- Em 10 de Janeiro de 1837.
Circular ordenando que se convide pela im-
prensa os devedores da Fazenda Nacional á sa-
tisfazerem seus debitas, publicando-se depois 
annualmentc a relaçüo das dividas classificadas 
pela maneira quo se acha em pratica, e or
ganisada pela ordem alphabetica ...........• 

N. 22.-Em 10 de Jancim de 1837.-Circular mar
cando o modo como se hão de haver as Thc-
sour;l.rias das Provincias no quo respeita aos 
impostos com applicação especial .......... . 

N. 23. -Em 10 de Janeiro do 1837.-Tratando de afo
ramentos de terrenos do Marinha ......•... 

N. 2~-. -Em 10 do Janeiro do 1837. -Tratando da Reso
lu{·ão da Asscmbléa Provincial do Espírito Santo 
que manda demolir parte do antigo :Forte do 
<..:armo, e declarando a incompetencia da mesma 
Asscmbléa para legislar a semelhante respeito. 

N. 2a. -Em 10 de Janeiro de 1837.- Ao lnspcctor 
da Alfandega, communicando o indeferimento 
da pretenção de hum nrgociantc que pedia re-
ducção na avaliação de preço de objcctos com-
prchendidos na Pauta, por se não dar neste 
caso a hypothese do art. 258 do Hegulmnento. 

N. 26.-GUEHRA.-Em 10 de Janeiro de 1837.-Ao 
Ministcrio do Justiça, communicando haver-se 

{A/ 

/.':: {o.; 

expedido ordem para que a Repartição dos 
Telegraphos llque a cargo do dito Minísterío. 
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N. 2'7 .-lMPERIO. -Em 11 de Janeiro de 1837.
Declarando ao Presidente da Provincia do Ce~rá 
que as Asscmbléas Legislativas Provincíaes, 
depois de adiadas, podem ser convocadas ex
traordinariamente quando a necessidade da 
adopção de medidas legislativas exija a con-
tinunçi.1o dos trabalhos interrompidos ....... . 

N. 28.-Em 11 de Janeiro de 1837.- Ordenando ao 
Promotor Publico da Côrtc que promova a 
responsabilidade de hum Professor Publico de 
1. as letras, por ter abandonado a sua cadeira 
sem esperar que o Governo providenciasse ácerca 
da instrncção da mocidade ................ . 

N. 29 .--fAZENDA.- Em 11 de Janeiro de 1837.
Tratando do despacho de n r mas dcfezas ..... 

N. 30.-Em 1t de Janeiro de 1837 .-Esclarecendo a 
duvida proposta pelo Inspcctor da Thesouraria 
do l-Ho de Janeiro sobre o Hcgulamcnto de 
30 de Abril de t836 para cobrança do imposto 
do gado de consutno ..................... . 

N. 31.--Em 11 de Janeiro de 18:>7 .-Providenciando 
sobre a consignação que a AlfJ.ndega tem de 
rcmettcr á Caixa da Anwrtização .......... . 

N. 32.-Em 11 de Janeiro de 1837.- Circular man
dando cessar por desnecessaria a pratica de 
serem rubricados pelos Thesoureiros das The-
sourarias os Bilhetes da Alfandega ......... . 

N. 33.-Em 11 de Janeiro de 1837.-Aviso ao Mi~ 
nisterio da Marinha ácerca do direito das filhas 
naluraes dos Officiacs da Armada ao gozo do 
JHonte-Pio conferido pelo Plano de 23 de Se-
tembro de 1795 ......................... . 

N. 3!., -JUSTIC:A. --Em f'l. de Janeiro de 1837. -
Ao Pr~sidentc da llrovincia da Parahyba, res
pondendo a cinco quesitos relativos á Gua-rda 
Nacional ........................... ··•··· 

N. 35.- Em 14 de Janeiro do 1837. -Circular aos 
Juizes de Paz das Frcgnezia-s do Município da 
Côrte, ordenando que logo que se conclua o 
novo alistamento lia Guarda Nacional, re
mettãq ao Commandante Superior huma relação 
nominal, quer do serviço activo, quer da re-
serva •............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

N. 3G.-GUERRA.-Em 14 de Janeiro de 1837.-De-
tcrminando que das Provindas venha certo nu-
mero de menores para educar-se no estabele
cimento dos menores addidos ao Arsenal de 

_Guerra ................................. ·• 
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N · 37 · -t~~l~~~~~. ::E~,::1raJ~~e~::::~~~;~;:~\, 
?o Ayiso dirigido e!n 4 de Janeiro ao Pr'\\~nte --~ · \ 
mtcn no da Rclaçao ....... · .. · · · · · · ·~ ..~. · 20 _;_;.~ l 

N. 38.-Em 17 dP Janeiro de 1837 .-Ao Com , \,~ :::=> · 

dantc Superior da Guarda Nacional da Co G{'o ~ , 
sobre lnstructores ........................ ~,Os2t 

N. 3!>.-Em 17 de Janeiro de 1837.- Ao Chefe de ~- .t. __-<,,./ 
:Policia. Approvando as providencias dadas para --~ 
a boa arrecadação do imposto de cento e vinte 
réis que pagão de cornedorias os escravos presos, 
e os . estrangeiros retidos por ordem de seus 
Consules; declarando que a renda dahi pro-
v~nie~tc pertence ao Thesouro e não a 1\lisc-
ricordta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

N. 4-0.-FAZENDA.--Em 17 de Janeiro de 1837.
Mandando recolher as notas do exliucto Banco 
dos valores de 1~ a 50~, c marcando o dia 
1. ~ _de :Fevereiro para ter principio a substi-
tut<,:ao............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

N. 41.-JUSTlCA .-Em 18 de Jancim de 1837 .-Ao 
Juiz dÔ Paz da Cabeça do Termo, ordenando 
que cumpra as requisições do Chefe de Po
licia, que tenhão por fim acelerar a apresen
tação dos processos á sessão do J ury, por não 
lhe competir o arbítrio de escolher os que dcvão 
ser com preferencia apresentados.. . . . . . . . . . . >> 

N. 42.- Em 18 de Janeiro de 1837.- Ao Director 
dos Telegraphos, para communicar a todos os 
l\linistcrios aquelles movimentos que pareção 
extraordinarios, e cxijao promplas providen-
cias..................................... . 23 

N. 43.-FAZENDA.-Em 18 de Janeiro de 1837.
Autorisando o pagJmento de porcentagem ao 
Administrador do Matadouro de Santa Luzia, 
como gratificação de trabalho. . . . . . . . . . . . . . » 

N. 44.-JUSTICA .-Em 1!> de Janeiro de 1837 .-Ao 
Ministt~o da Guerra, communicando a expe
dição de ordem para que a Commissão dos lns
tructorcs das Guardas Nacionacs, sendo elles 
OHiciaes avulsos da 1. a tinha. não dure mais 
de trcs mczes .............. :. . . . . . . . . . . . . . 24 

N. 45.-l\'IAHINHA.-Ern 1!> de Janeiro de 1837.
Determinando que seja pontual~ e escrupulo
sumcntc executado o A viso de i de Março de 
1826, que ordena que os Ofliciaes fação o 
serviço a bordo por quartos de vigia, e não 
por divisões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . >) 
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N. ft.G.-JUSTICA.-Em 23 de Janeiro de 1837.
Circular aos Juizes de Paz do Município da 
Côrte, para que, logo que nos seus respectivos 
districtos fallecer algum Official do Exercito 
ou das extinctas milícias, que vença soldo, o 
corr:munique ao Commandante das Armas da 
Côrte ....•............................•.. 

N. 47 .-MAIUNHA.-Em 23 de Janeiro de 1837.
Ordenando que d'ora em diante se não abo
nem vencimentos de marinheiro de classe su
perior a nenhum individuo dos navios desar-
rnados .................................. . 

N. 48.- GUERRA.-Em 23 de Janeiro de 1837.
Provisão do Conselho Supremo l\lilitar, or
denando que so não passem Certidões nem 
Fés de Officio com datas em algarismo, c 
providenciando a respeito do recolhimento dos 
livros de rrgístro dos cxlínctos Corpos de 2. a 

Linha, c das reformas das praças de pret. ... 
N. 49.-IMPERIO.-Em 21,. de Janeiro de 1837.-

Ao lnspector Geral das Obras Publicas, orde
nando que não scjão abonadas as faltas de 
comparecimento dos Guardas d'agua ....... . 

N. 50. -.TUSTICA.-Em 24 de Janeiro de 1837 .-Ao 
Chefe de Policia, ordenando que todas as vezes 
que na confot·midade do art. 3. o da Lei de 11 
de Setembro de 1826, houver de remctter as 
sentenças do Jury, faça ao mesmo tempo subir 
copias authenlicas do libel!o e contrariedade; 
praticando-se assim a resp()ito rlo réo Domingos 
Moçambique, a quem fo~ applicada a pena de 
morte ...............•..•................ 

N. 51.-FAZENDA.-Em 24 de Janeiro de 1837.
Sobre a applicação das sobras da Renda Geral 
no fim do anno financeiro .........•....... 

N. 52.-IMPElUO.-Em 26 de Janeiro de 1837.
A pprovando a decisão do Presidente da ])ro
vincia do Ceará, que mandou concluir a elei
ção de Eleitores em duas Freguezias, e deter
minando que os mesmos Eleitores sirvão para 
as eleições que occorrercm, mas não para as 
d? J?eputados, e Membms da Assembléa Pro-
vtncJal .................................. . 

N. 53.-JUSTICA.-Em 26 de Janeiro de 1837 .-Ao 
Presidente ... da Província do Rio de Janeiro, a 
respeito da sahida de autos civcis para fóra 
do 1'crrno ..•..........•................ · 
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N. 04.-Em 26 de Janeiro de 1837.-Ao Ju ~de Paz "-:::} ·. 

do 1. o ))istricto do Sacramento, para Mervar õ · 

l ,+, • d c;)~ d -~ \ <'m todas as s~as par es .o 11 vtso ~ c C? \ 
Janeiro de 1834 acerca do ahstamento da ~:da -_;;~ ' 

. . Naeional daque_lla .Freg~ezia ...... ·: • .' : &.· 30 ·~ 
N. b5.-Em.:W de.Janeu·o de 1~37.-Ao JUJz de '-" .. ~ 

da 1< rcguczta de Campo Grande, ordenando 00 ,. -.:...... 
se reduza a hum a Acta todo o processo da " :.~ . A. 

eleições da Guarda Nacional, relatando-se espe- ~ 
citkadnmcnte tudo o que se passat· a respeito 
das eleições ......................•........ 

N. 56.-Em 26 de Ja11eiro de 1837.-A' Sociedade 
Promotora de Colouisnção estrangeira na Côrtc, 
cornmunicando as providencias tomadas a res-
peito do colono José Victorino de Almeida, 
c rccommcndando á Sociedade que advirta os 
seus Agentes na Europa que procedão á mais 
escrupulosa pcsquiza sobre a conducta dos co-
lonos ..................... · ..•. · ........ . 

N. 57.--""FAZENDA.-Em 26 de Janeiro de 1837.
Trata da responsabilidade que tem o Escrivão 
e Thesoureiro da Alfandega pela falta do pa
gamento dos Bilhetes ..............•....... 

N. 58.-MARINHA.-Em 29 de Janeiro de 1837.
Hesolução de Consulta do Conselho Supremo 
Militar de 23 do mesmo mez sobre requeri-
mento de hum Official da Armada que pedia 
o pagamento de vencimentos a que se julgava 
com direito pelo serviç.o de Ajudante de Ordens 
do Commnndante da Esquadra do Pará ..... 

N. ~39.-FAZENDA.-Em 30 de Janeiro do 1837.
Circular para que as Thesourarias remcttão o 
Balancete mensal e Orçamento, na fórma dos 
modelos juntos .......•.................... 

N. 60.-MARINHA.- Em 31 de Janeiro de 1837.
Ordenando que as praças de marinhagem, que 
forem para o Hospital da Marinha, sejão acom-
panhadas com suas baixas , c que para a 
Náo Pedro Segundo se remettão as respectivas 
guias .................................. . 

N. 61. -JUSTIÇA. -Em o 1. o de Fevereiro de 1837.
Ao Presidente da Provincia das Alagôas, pro-
videnciando sobre as occurrencias que tiverão 
lugar na Villa da Atalaia, e tratando da re-
moção de Juizes de Direito, da punição do 
asssassino do Padre José Vicente de Macedo, 
e da nomeação, suspcnsfio c demissão de Em-
pregados Provincüws ..................... . 
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N. 62.-MARINHA.-Em o 1. 0 de Fevereiro de 1837.
Detc:!'minando que no mappa da Companhia 
dos Guardas Marinhas, se especifiquem os As
pirantes que tiverem approvnção no segundo 
anno..... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :18 

N. ,()3.- JUSTIÇA.- Em 3 dP- F c verei r o de 1837. -
Ao Presidente da Província do Hio de Janeiro, 
declarando que não se pôde dar execução á 
sentença de morte imposta aos escravos, sem 
ter subido petição de Graça, c baixado a com-
petente Decisão do Poder Moderador........ » 

N. 64.-FAZENDA.-Em 3 de Fevereim de 1837.
Mandando reduzir a hum mappa organisado 
pela maneira que se declara a relação das 
execuções promovidas contm os devedores da 
Fazenda Nacional..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

N. 65.-IMPERIO.-Em 4 de Fevereiro de 1837.-
0rdPnando ao Director do Jardim Botanico da 
Lagôa que a despeza feita no Hospital da Mi
sericordia com o curativo dos escravos do dito 
Jardim seja paga trimensalmente. . . . . . . . . . . 40 

N. 66.-FAZENDA.-Em 4 de Fevereiro de 1837.
Mandando pôr em execução as medidas indi
cadas no parecer da Commissão da Pauta para 
o despacho dos brins . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . )) 

N. 67.- Em 6 de Fevereiro de 1837.- Tratando da 
maneira de substituir os impedimentos dos Em-
pregados das Thr.sotirarias. . . . • . . . . . . • . . . . . » 

N. 68.- Em 7 de Fevereiro de 1837.- Communi
cando o indeferimento do requerimento de 
Tawel e Zeise, pedindo que se reformasse a 
avaliação dos vidros para vidraça, por ser ex-
cessiva a da respectiva Pauta . . . . . . . . . . . . . . 41 

N. '69.- Em 7 de Fevereiro de 1837.- Portaria á Al
fandega, participando indeferimento idcntico 
ao de que se trata na ordem antecedente... >> 

N. 70.- JVSTICA.- Em 8 de Fevereiro de 1837. -
Ao Pre"sidente da Província do Ceará, para 
transmittir ao Juiz de Direito da Comarca do 
lcó a solução das duvidas que apresentou re-
lativamente ao art. 15 da Disposição Provi- "" 
soria . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • ft.2 

N. 71.- Em 8 de Ievereiro de 1837.- Ao Chefe de 
Policia da Côrte a respeito da alteração exigida 
pelo Professor da Enfermaria do Aljube no 
respectivo Regulamento, tanlo no que diz res
p~i.to ás dietas dos presos, como ácerca das 
VlSJ tas. . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1,.3 
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N. '7~.-l\IARI~HA.-Em 8 de Fevereiro de 18' .- é? 
).T 

Determinando que no Paquete- Primeiro ·:S:.· 
Abril- embarquem seis menores, quo devei ...o& .;= 

ser substituídos no regresso por outros, prati )'...;() 5;~·: 
cando-se d'ora em diante o mesmo com todos 0<' 
os Paquetes . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . '-' /;,· 

\, "i;~. --FAZENDA. -Em 8 de li'cvcreiro de 1837.
Autorisando supprimentos ao Cofre Provineial 
e fixando o limite do mesmo de accordo com 
a Lei de 22 de Outubro de 1836 . . . . . . . . . . 44. 

~\. 7i.-J~m 8 de !fevereiro de 1837.--Approvando a 
solução dada po.lo Presidente da Província de 
J\Jatto Grosso a respeito da duvida occorrida 
áccrca da arrecadação da taxa dos escr·avos.. )) 

"X :.).-IMPEHIO.- Em 9 de Fevereiro de 1837.
Ao Director das escolas publicas de primeiras 
letras da Côrte, communicando-lhe que foi 
marcada a prestação de 3011000 réis mensacs 
para despezas miudas de varias aulas... . . . . 4a 

J ...... '4ti -FAZENDA.-Em 9 de Fevereiro de 1837.
Ao Inspector da Caixa da Amortização para 
fazer rubricar pelo Thesoureiro della os bi-
lhetes da Alfandega que lhe forem remettidos. » 

\ . --JUST!CA.- Em 10 de l1'evereiro de 1837 -
A viso Üo Presidente da Provincin do Rio Grande 
do Sul, declarando que sem lmma sentença 
não podia ser considerado vago o Jugar de 
hum Juiz de Direito para ser substituído por 
outro. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

'i\'. ; 5~--Em 10 de Fevereiro de 1837.-AoPresidente 
da Província do Ceará, solvendo a duvida do 
Juiz de Direito de Queixeramobim relativa-
mente ao- cumpra-se- dos testamentn;~... . 46 

,\, ·1:5 -Em 10 de Fevereiro de 1837.-AvisoaoPre
sidente da Província do Pará não approvando 
as madidas extra-legacs por clle tomadas, for-
çado aliás pela necessidade da c<Jusa publica.. 4-7 

.\. ~·.1. -FAZENDA.-Em 10 de Fevereiro de 1837.
Circular ordenando que se cumpra o disposto 
no art. 271 do Hegulamento da Alfandcga de 
22 de Junho de 1836, não obstante a dispo-
sição da de 11 de Janeiro proximo passado.. )> 

. f:1. ·-JUSTIÇA.- Em 11 de Fevereiro de 1837.
Ao Presidente da Prm'incia do Ceará, solvendo 
a duvida do Juiz de Direito da Capital sobre 
a maneira de preencher o Jury quando ha falta 
de comparecimento dos .Jurados . . . . . . . . . . . . 48 

J j!(lice das Decisõe.~. 2 
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N. 82.-MARINHA .-Em 11 llc I''evPreiro dt' 18:_i7 .
Declarando que não podem ser app!~caveis aos 
apresadores de duas embarcações dos rcbeldrs 
da Pro"Yincia do Uio Grande as dispo: i<;õcs dos 
Alvarás de 7 de Dezembro de 17Uü e 9 <!e 
l\Iaio do 1797 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 48 

N. 83.-Em 1l de Fevereiro de 1837.-DettTminundo 
ao Presidente da I}rovincia do Hio c;nmdo de 
S. Pedro do Sul que expeça as precisas ordens 
para que eesse de huma vez o recrutnnH'llto 
a bordo dos navios do Ü.1mmcreio, devendo 
com antecedencia rcquesitar a esta Secretaria 
de Estado as praças de que ncccssi la rem as 
embarcac;(ics da Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

N. S.L-FAZENDA--Em 11 dcFevcrciro de 1837.
Autorisando o lnspcctor da Aifandrga a dder
minar os termos em que o Slerco111etra deve 
fazer nos depositos dos líquidos ns dcclarnções 
rccommendadas nas Portarias de 7 c 10 de 
J)ezembro do anno proximo passado • . . . . . . . )) 

N. 85.-Em 13 de Fevereiro de 1837.-Sobre a co-
brança da dizima de Chanccllnria . . . . . . . . . 50 

N. 8G .-Em 13 de Fevereiro de 1837.- Declnrando 
(jlie a faculdade conferida nos Presidentes das 
I>royincins no art. 29 do Hegulamenlo de 22 de 
Junho de 183(), não r:óde exercitar-se só a pre-
texto ele impedimento physiro dos Empregados. )) 

N. 87. -Em 13 de Fen~reiro ele 1837. -SúbrP dever-se 
ou nflo exigir duas Yias de gnias das filzcndas 
que, despachadas para consumo, sfío levadas 
ele huns p<Jra outros portos elo lmpnrio. . . . . 51 

N. 88.-lJlPElUO.-Em 14. de l1'everciro do 1837.
Ao Administrador do Correio Geral, fixando, 
a intelligencia do art. 9. 0 § 3. 0

, base 3.a da 
l.ei de 31 do Outubro de 1835 sobre isenção 
de porte das gazetas c publicações poriodieas 
conduzidas nos paquetes inglczcs entre o llrasil 
c a Gram-Brctanha........................ 52 

N. 89 .-~fARINHA .-Em 14 de Fevereiro de 1837.-
1\Iandando abonar aos officiaes de Justica ~Ia
noel Maria da Silva, c Caetano Alves de Ma
galhães a gratificação de 2:;tOOO por cada ope
rario que dcsertára do Arsenal, c fOra por cllcs 
apprchendido . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . )) 

N. 00.-Em 14 de Fevereiro de 1837 .-Resolvendo que 
o excesso de vencimento que compete ao Chefe 
de Divisão João Bernardino Gonzaga, he o de 
que tratn o Aviso dr 2':. de Now~mbro de ts:v.. . 53 
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'\. ;/1.-FAZE~iiJA -J;m H de Fove•·cit'o de 18~7 0 c.;\ 

Portaria á Reccbedoria, mandando intima ·~ ..-""':) \ 
Di rcctorcs das Corporações c Estabclecimcr ~ ~ \. 
a favor dos qnaes se tcnhão cxtrahido lotcri( .... ~ :r-:.. i 

para em termo breve pagnrcm quanto dcvcrcn 0
0 

.. ~ 1 

da taxa do Sello .•......... 9.. . . . . . . . . . . . . ~ 
!1~.-JtTSTIC:A.-Em 15 de I•'cverciro de 1837.- ~ '~" 

A viso ao Juiz de l~az: de Irajá , estranhando 
seu procedimento, c mandando procedrrquanto 
antes a eleiçfio do Estado l\Iaior do Batalhão.. . Gí 

:::J.-Em 15 de li'cvcrciro de 1837.-Aviso ao 
Presidente da Provincía da llahia, dando pro
lidcncias ácerca do qnc rt'prcsrntou relativa-
mente ao Paquete lnglt>z Scagull............ " 

:.; :n .. -Em 15 de Fevereiro de 1837.-Aviso ao Pre
sidente da l1 rovincia do Ccnrcí, solvendo du
-vidas apresentadas pelo Juiz de Direito de Quei
xeramobim rdutivamentc a alguns artigos do 
Codigo do Processo Criminal . . . . • . . . • . . . . . . 53 

;··~. :f-i.-Em 15 de Fevereiro de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Província do Espírito Santo, resol
vendo as duvidas sobre administração da Jus
tiça, aprcscntndas pelo Juiz de Direito da Co-
marca da Victoria....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ô 

:;G.-Em 15 de Fevereiro de 1837 .-Ao Dr. Chefe 
de Policia , para que o Carcereiro de Santa 
narbam não deixe sahir preso algum de con
S<~qucncia sem sua expressa determinação, e S'C'ja 
qual mr o pretexto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

\ n1.-Em 15 de I<'evcn·iro de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Província do Espírito Santo, resol
Ycndo as duvidas apresentadas pelo Juiz de Di
reito da Comarca da Vicloria a respeito de va-
rias disposiçücs do Codigo do Processo Criminal. 58 

~'8. -Em 16 de Ji'cvcrciro ue 1837.- Ao Juiz de 
Paz da Frcguezia de Irajá, denegando consen
timento a fazerem-se as audiencias na Sacristia 
da Matriz, c mandando regular-se r06trida
mcnte pela disposição do art. 58 do Codigo 
do )Jrocesso Criminnl ........... , . . . . . . . . . . 59 

.\ n9.-li'AZENDA.-J~m 16 de li'cvcrciro de 1837.-
Sobre o pagn mento da taxa do se H o pela ex-
tracção das loterias . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 

'\, 100.-JUSTICA.-Ern 17 de I?evereiro de 1837.
A viso aÔ Presidente da Provinda do lHo de 
Janeiro, excitando a ob.scrvancia do Aviso do 
:3 du col'rl'ntc mez c anno sob sentcneas de 
pt'Da <:apitai .•..•..........•.. < ••••• :. • • • • )) 
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N. 101. -Em 18 de Fevereiro de 1837 .-·Aviso ao Pre
sidente da Província das Alagóas, sobre a arre
cadação do cxpolio do l'rancez Eduardo José de 
Aubigny, e sobre o Juizo competente para habi-
Jitação de herdeiros e accionamento de dividas. 61 

N. 102.--Em 18 de Fevereiro de1837.-AvisoaoPre
sidente da Província da Bahia, sobre a queixa 
de huns negociantes Inglezes relativamente a 
A<lvogados remissos em cumprir os mandados 
para entrega de autos no Juizo da Conservatoria. 62 

N. 103.-FAZENDA .-Em 18 de Fevereiro de 1837.
Portaria á Heccbcdoria <icerca das comedorias 
que pagão os escravos presos e outros, c que 
crüo até aqui arrecadadas em bcnctirio da Santa 
Casu da Misericordia, c hoje se declara per-
tencerem a Fazenda Nacional... . . . . . . . . . . . . G3 

N. 104.-JUSTIÇA.-Em 20 dJ Fevereiro de 1837.
Aviso ao Presidente da Provincia do Rio Grande 
do Sul, sobre a intelligcncia do art. 6.o da 
~ci de_ 1_1 de Outubro de 1836, relativamente 
a amn1st1a. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 105.-FAZENDA.-Em 20 de Fevereiro de 1837.
Sobre a porcentagem que os Officiaos da Al
fandcga pretendem dos direitos dos gcneros 
vindos para fornecimento da Tropa c Marinha. 64 

N. 106.-Em 21 de Fevereiro de 1837.- Pol'faria á 
•~ontadoria Geral de Revisão para incluir na 
folha dos Pensionistas os Empregados da Pro-
vindn. Cisplatinn... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . G5 

N. 107.-Em 21 de l1'evereiro de 1837.-Portaria á 
Alfandcga ácerca da intelligencia do art. 200 
do Regu1amento do 22 de Junho de 1837... >> 

N. 108.-J~m 22 de Fevereiro de 1837.-Aviso ao 
Juiz de Paz da Freguczia da Gloria, sobre Con-
selho de Qualificaç,ão........ • . . . . . . . . . . . . . 66 

N. 109.-GUERHA.-Em 22 de Fevereiro de 1837.-
1\Iarcando o fardamento dos Militares empre-
gados nos Estabelecimentos militares. . . . . . . . » 

N. 110.-FAZENDA.-Em 22 de :Fevereiro de 1837.
Portaria ao Thcsourciro dos ordenados, deter
minando que os Empregados que deixarem de re
ceber seus ordenados nos dias annunciados para 
o pagamento o deverão receber nos intervallos. >> 

N. 111.-JMPEIUO.-·Em 27 de Fevereiro de 1837.
Sobre o adiamento da Assembléa Legislativa da 
Jlrovincia de S. Pedro do lUo Grande do Sul, 
e impedimento que tem havido para as elciçucs 
du Deputados e Membros d~1 mesma Asscmbléa. 67 
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N. 112.- Em 21 de Fevereiro de 1837.-D ' ô)plclo -:? 

ao Presidente àa Província das Alngô ~c o ;::. ., 
Sec.n~tario _da Camara l\Iunicipal póde se1 ff;o :::t:-)-
Vercador, mas não accumular o exercici (.(, ~ 

J\\ 61 hum c outro cargo ...•.•.•......•...•..... ~-- ~- ~ // 
N. 113.-Em 27 de l!"evt>reiro de t8:37.-Reduzindo ~~ 

o prazo marcndo no art. 117 do Hegulamento 
Get·al dos Cm·reios dentro do qual os mestr<'s 
das embarcações devem participar á Adminis-
tração do Correio as suas sahidils.. . . . . . . . . . 68 

~. 114..-JUSTIC:\.-Em 27 de Fevereiro de 1837.
Aviso a~ Presidente da Provinda de Sergipe, 
sobre medidas tomadas para o restabelecimento 
da ord<'m publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

;":. 115.-Em 27 de Fevereiro de 1837.-Aviso ao 
Presidente da Província da Bahia, em resposta 
ao seu officio em que participa não poder a 
Guarda Nacional prestar o soccorro que reclama 
o Presidente das A 1agôas....... . . . . . . . . . . . . G9 

:". 116. -Em 27 de ·Fevereiro de 1837 .-A viso ao Juiz 
1\Iunicipal interino para mandar antes para 
a Casa de Correcçiío do qne para o Arsenal 
de Marinha os presos sentenciados por mais do 
annos.................................... 70 

'N. 117.-Em 27 de Fevereiro de 1837.-Ao Comman
dantc Geral dos Municipae11 Permanentes, pam 
que o Official de guarda na Repartição do 
Thcsouro preste o auxilio que lhe exigirem as 
Autoridades do mesmo Thesouro ... o ••••• o. 71 

N. 118.-FAZENDA.-JI:m 28 de Fevereiro de 1837.
Circular solvendo duvidas que tem occorrido 
em algumas Thesourarias sobt·e os vencimentos 
dos Empregados quando substituem os impe· 
<!idos .... o...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ))· 

N. 119.-IMPERIO.-Em 2 de Março de1837.-Ao 
Presidente da Província do Rio de Janeiro, 
fixando a intelligencia do art. 6. o do contraclo · 
celebrado com a Companhia de Nicterohy em 
o 1. o de Dezembro do anno passado, relativo 
ao transpmie· de agentes da autoridade pu--
blica ....•...•..........•. o............... 72:: 

N. 120.-Em 2 de Março de 1837.-Ao Director da 
Escola de Medicina da Côrte, declarando que 
não podem ser dispensados do serviço da Guarda 

·Nacional dous Empregados da mesma Escola 
aos quaes deverá abonar as faltas que derem 
por causa do dito serviço , ......... o ••••• o • 73; 
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N. 121.-!\t.i\RINHA. -Em 2 de 1\Jarco de 1837.- . -'• 
Determinando que se nomeiem· dous Officiaes 
de Fazenda do numero pnra irem servir na 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
lmm como encarregado de todos os gencros, c 
mnis objectos pertencentes aos navios da Ar-
mada alli existentes, c outro como J<:scrivão 
da receita c despeza, com as attribuiçõcs que 
compct~m .a~ Commissario Geral de Esquadra, 
c seu Escr1vao............................ 74 

N. 122.-Em 2 de l\Jarço de 1837 .-Circular aos Pre
sidentes das Províncias, mandando cumprir IL 
tcralmente a disposiçiio do § 3. o do art. 1.o 
da Rcsolnç.ão de 15 de Outubro de 1836, que 
manda abonar mais meio soldo a diversos Olli
ciaes da Armada embarcados em navios ar-
mados em guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . )) 

N. 123.-FAZE~DA. -Em 2 de Mnrco de 1837.
Portaria declarando que a aboliç.ão da contri
buicilo dos couros hc extensiva aos do consumo 
do ·Município............................. 75 

N. 124.-M.AlllNHA. - ]~m 3 do 1\Jarço de 1837.
Ao Presidente da Província de S. Pedro do 
Hio Grande do Sul, communicando a delibe
ração da nomeação de 2 Olliciaes de Fazenda 
para serem encarregados da arrecadação e con· 
tabilidade dos gcncros pertencentes a Armada; 
determinando que o mesmo Presidente nomeie 
hum Otiicial da Armada para ser interinamente 
encarregado dos armazcns da Marinha; c mar
cando os vencimentos que lhes devem sc1· abo-
nndos.................................... >> 

N. 125.-FAZEND.L -Em 4 de 1\iarço de 1837.
A respeito de duas dividas que se pag<)rão em 
virtude de sentença contra a Fazenda Nacional 
sem resolução do Thesouro..... . . . . . . . . . . . . 7G 

N. 126.-ll\IPEH.lO. -Em 6 de Março de 1837.
Annullando a eleição de Deputados á Assem· 
bléa Geral Legislativa peJa Província da Para
lJyba, c mandando proceder a nova eleição, 
assim de Eleitores como de Deputados . . . . . . 77 

N. 127 .-Em 6 de Março de 1837 .-Mandando ob5ervar 
o Projecto de Estatutos para a Esc(lla dn Me
dicina da Côrte, otferecido pelo respectivo Di-
rector, com as alterações abaixo declaradas.. 78 

N. 128.-FAZENDA. -Em 6 de Março de 1837.
Dcclarando de quem se deverão haver as des-
pczas da medição e demarcação dos terrenos 
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de ~Iarinlw; c n n.1ane1ra por que ~~vem. s~r I {4 A 

obngndos os posseiro:> a rcconhecct \o do milHO <~ 
directo que sobre os mesmos tcrre ~tem u · é2;-
N Q ,fu~1 1~ 

N. 12D.-~~:~~jú{ió: ·_:_:ji,~· ·7 ·~l~·-~~~~~·~~ ·d~· ',i§7·.'~ 1 -~_; 
Ao Prc~idente da Província das Alngôas, ~ ; 
rando que foi kgnl o JH·ocedimcnto da As -ur _ 
hléa Lcgish:tiva Provincial em renovar a cleiça ;./ UQ.'.) 

de Vice-Presidente no fim de dous annos .... 
~. 1:10.-JUSTICA.- l~m 7 de l\Iarco de 1837. ·

Ao Dire~tor dos Telrgraphes, ·para conservar 
sómente em communicac;iío os Telrgraphos do 
Castello e Santa Cruz, empregando com pre-
fercncia os soldados reformados, e despedindo 
os paisanos que forem desnecessarios. . . . . . . . » 

N. 131.-Em 7 de Man:o de 1837 .-Aviso ao Juiz ~Iu
nicipal, declarando que os presos sentenciados 
aos trabalhos publicos de menor consideração, 
sãoo~qucdevcm ir para o Arsenal del\larinha. 1~3 

~. 132.-FAZENDA. -Em 7 de Março de 1837. -
Para que se não entregue somma alguma aos 
Thesoureiros parciaes, sem que tenhão despen
dido as qnnntias recebidas, na fórmn do art. 
ft..o, Tit. 4.o do Alvará de 28 de Junho de 1808. >> 

N.133.-JUSTIÇA.-Em 8 de Março de 18:l7.
ATiso ao Presidende da Provinda do Ceará , 
solvendo duvidas propost(}s em quatro quesitos 
pelo Juiz de Direito de Queixcramobim . . . . • tu .. 

N. 134.-Em 8 de l\Jarço de 1837 .-Aviso ao Presi
dente da Província do Ceaní, declarando em 
resposta a hum officio do Juiz de Direito de 
Qucixeramobim, que não he permittido ás au
toridades Civis chamar os Guardas Nacionacs c 
emprega-los sem os requisitar aos respectivos 
Com mandantes . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . >> 

N. 135. -Em 8 de Março de 1837. - A viso ao Juiz 
<lc Paz Presidente do Conselho de Qualificação 
da Frcguezia da Gloria, para proceder na con
formidade do que lhe foi determinado por Aviso 
de 22 do mez passado..... • .. . . . .. .. . . .. • . 15S 

N. 136.-Em 8 de Março de 1837 .-Aviso ao Juiz de 
Paz da Gloria, declarando que se deve reunir-se 
á Junta de llaz da Candelaria............... 156 

N. 137 .-~FAZENDA. -Em 8 de Março de 1837. -
Ordenando que as Thcsourari(}S das Províncias 
rcmettão ao Thesouro relações das quantias c 
bens recolhidos nos cofres dos Orphãos, cujos 
donos se ignorão.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . )). 

f 
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N. 138.-Em 8 de l\farço do 1837 .-01·dcm á Thcsou
raria da Província do Hio de Janeiro para re
metter ao Thcsouro o :,aldo existente no fim 
de cada n1cz. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 156 

N. 139. -JUSTIÇA. - Em 9 de Março de 1837. -
Portaria á Camara Municipal, para fazer re
mover do centro da cidade as fabricas e ofli-
rinas insalubres ou incommodas . . . • . . . . . . . . 157 

N. 140. -Em 10 de Março de 1837. -Aviso ao Mi
nistro do Imperio, prdindo duas salas do edit1do 
que servio de Hospital Militar, para nellas se 
recolherem os mendigos......... . . . . . . . . . . » 

N. 141.-Ern 11 de Março de 1837.--Aviso ao Com
mandante Geral do Corpo de Municipaes Per
manentes, para não deixar formar t~juntamcntos 
de Estudantes defronte do Portão da Academia 
das Bellas Artes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

N. 142.-Em 12 de Marco de 1837 .-Aviso ao Pro
vedor da Santa éasa da l\Jisericordia , dccht
ri)ndo que .a Irmandade da mesma Santa Casa 
fica d'ora em diante privada de entrar no qua-
drado que se fórma em fronte do patíbulo . . » 

N. 14.3.-IMPERIO.- Em 13 de Março de 1837. -
Ao Presidente da r rovincia do ltio Grande do 
Norte, indicando as providencias de que pódc 
lançar mão para obrigar a Camara Municipul 
da Cidade do Natal a fuzcr a apuração geral 
dos votos na eleição de hum Senador........ 159 

N. 1!a.4..-JUSTICA. -Em 13 de Março de 1837.
Aviso aÔ Juiz de Pazdo2. 0 districto daCan
delaria ordenando que sobresteja na exigencia 
dos titulos de re~idencia dos Estrangeiros.... 160 

N. 145.-Em 14 de Março de 1837.- Aviso ao Juiz 
de Paz da Cabeça do Termo, solvendo duvida 
sobre o cumprimento das Cartas Avocatorius 
dos Juizes de Direito, e declarando-lhe que 
deve recorrer aos mesmos Juizes quando careça 
instruir-se no cumprimento dos deveres do seu 
cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . » 

N. 1.4.6.-Em 14 de Março de 1837.-Avi~o ao Presi
dente da Província da llahia, solvendo duvidas 
sobre escusas de Juiz de Paz, a nomeação de 
Officiaes de Justiça. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . >> 

N. 14.7 .-Em 14 de Março d8 1837. -A viso ao Com
mandante Geral do Corpo de Municipaes Per
manentes, para que os soldados demittidos por 
máo comportamento ou por faltas assentem 
praça nos Corpos de Linha. . .. . . . . . . . .. . • . 161 
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N. 1í.8.-Em 14 de l\Iar~o de 1837.-AvisoaoJu ffe ~ 
lla!lí do 1. o dislt'iGto do Sacramento sobre o c 1e:> c 
flicto entre elle c o Promotor Publico áccr · ~ :J 

do pro<.:esso .de alguns numeros do periodico v/.- :J 

Sete de Abnl. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . MJ .:::: 
N. H1J._;_FAZENDA.-En'l 14 de Março de !837.- ~008 -li. 

Alterando o Ucgulam<mto de 30 de Abril de ~~ 
1836 sobre impostos do gadb vnccum, & c... . 1G2 

N. 150. -Em 14 tle Milrço de 1837. -Circulm· para que 
se fiwa cfl'ectiva a cobrança do In: posto do Sello 
das dispensas matrimonitles ...•............• 

N. 15L--JU~TIÇA. ~Em 15 de Março óe j837 .
Ao Pmvincial dos Franciscano~. Denega H-
cença para impetrar a euufirmaç·ão de Visitador 

·Geral c Presid ... ~nte do futuro C.npitulo ...... . 
N. 152. ~Em 16 de 1\:larco de 1837. -Aviso ao Presi

dente da Pt·ovincia de Santa Catharína, appro-
\'ando a hospitalidade exercidJ. com os. Emi-
gt·a.dos d() lHo Grande do Sul, e indicando a 
maneira de procedet· a respeito dos que patcn-

164 

)) 

tcal'em intenções ci'imihosas... . • . . . . . . . . . . . . t65 
N. 103~--.Em 16 de Março de 1837;-Aviso ao Juiz 

de Direito da Comarca, sobre a eonvocaçao do 
. J.tu·y de revista, c declarando que o Governo 

dcsignàrá todos os annos em tempo opportuno 
o Presid"ente ....•...............•.....•... 

N. ii$1..---FAZENDA.- Em t6 de Márço de 1837.
Portaria a Alfandega , estabelecendo o pl'O
cesso para o exame de passageiras de que se dcs
c?il~ar que trazem occultos objectos sujeitos a 
dtrettos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • 16G 

N. 155.-JU~T!ÇA. -'-Em 17 de Março de 1837.-
Aviso no Presidente da Provinda da :Bahia, or
denando o cumprimento do Hccreto de 21 de 
Uezcmbro de 1820 sobre a admissão dos Es-
traogéiros no Jmpetio ........ ; •..•..•.....• 

N. 106. -=-Em 18 de Março de 1837 .-A viso ao Presi
dente da Bahia, rernettendo o Decreto de 9 de 

N 

Março de 1837 ~obre a execução das sentenças 
de pena cap!tal ..•......................•.. 

157 .-.FAZENDA.--- Em 18 de :l\farco de 1837.
Dand.o providencias pàra a arrecadação <la di-
vida activa antiga ................ , ...•..•.. 

N. 138.--Em 20 de Marçó õc 1837.-0rdcm á The
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llfnclas . . . . . .. , ............... , ....... , . . 174 



-- f!) -- * Bl~ 
PA0S. :r~ \ 

N. 169.-Em 31 do Março de 1837 .-Circular ~- "~ \ 
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referidos presos as mc~mas ctapcs que se ldão 
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titnií;ão do I mperio ...........•..... ·14••• • 206 // ·"' \ 
N. 223.-lVIAHINHA. --Em 29 de Abril de 18~~V:

Mandando abonar ao 1." Tenente Scaetar~·o'ldo 
Cor·po dn Artilharia de Marinha, do 1.t ~ 
Maio futuro, a gratiilcação mensJl de CJII~(~. 
mil róis, como etH'.arn·gado da adrninistraç'ãp 
e segurança dos presos transferidos da Pn·sP 
ganga para a Fortaleza da Ilha das Cobras... .20'[., ..J~ 

N. 224..-IMPElUO.- Em 5 de 1\Iaío de 1837 .-Ao '"-~.---~---
Vicc-Pre:;idente da Provincia do Espírito Santo, ~ 
esclarecendo o sentido da tJisposição do art. 8. 0 

da Lei de 3 de Outllbl'O de 1831., relativa a 
substituiçüo do Presidente da Província pelo 
membro mais votado da .\ssembl{:a Legislativa 
Pr·ovincial ... , .......................... . 

N. 225.-JUSTH~A. ·-Em 5 dP Maio de 18!37 .-Aviso 
ao Mini~~tro dos Negodos Estrangeiros sobre o 
fi,zerern-se sahir do I m perio os Estrangeiros 
Manod (~assion o Joüo Antonio St~rrasin ..... 

N. 226.-l\L\RINIL\. -~Etn !:> de Maio de 1887 .-Man
dando elevar a 1511' IIW11Saes a grati!il:a~·fío do 
J.o I~nfermeiro do Hospital fLt Marinha ..... . 

N. 221.- FAZE.\ 1>:\. -- Em ;) de ~i aio d1~ 18.'J7. -
lnstrucl:ões para a boa PXl'CU\fiO do art. U.o 
% !s-. o da J .. ei de 22 de Oulubro de 18:3G .... 

N. 228. -Em G de Maio de 1Hi37 .-Portaria á Beee
bcdoria [w;rea (lo lnnt,:anu~nto tla Deeima Ur
bana na FrcgtH·zia dt• [n!JaunJn .....••...... 

N 2il.9.-JlJSTICA.-.. Em 8 de Mnio de 1837.- Ao 
Vice~Presidontc da ProvitH·.ia do Hio de .Janeiro 
(!cerca da exigeocia feita a alguns Portuguezes 
jiÍ rPsidclltl's nu Paiz dos passaportes com que 

)) 

208 

)) 

209 

211 

entdrão no ! mperio . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . >> 

N. 230.-Em 9 de Maio de 18~J7.--Ao Yice-PrPsidnnle 
da Província do Hio dn Jarwiro pN1indo infor
ma~,;ões sohrn llurn n;o condPniiHHlo :í pena ul
timar e dPelarando que -o eslill' em aetual 
cativeiro tido e havido por <~:-;eravo, não dc·ve 
prejudiear-llle a qualidade dn li•,rc~ que thl'r 
de direito ....•.. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

N. 231.-IMPERIO.- Em 10 de Maio de 1837.
Declarando ao Presidente da Província de Ser
gipe que :1s Assemhléas LPgis!ntivas ProvinCÍil('S 
dl~yem dirigir-se ao (~cm~rno lrnpPrial JWla ma
neira marcada nos arts. 9. 0 e 20 do .\elo Addi
cional ú Constituição do Inq><~rio , e n:1o por 
meio de De:pntações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

lndice das Decisões. 4 

I 
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N. 232.-JUSTICA.-Em 10 de Maio de 1837.-Ao 
Presidente da Província do Pará, para rc-
metter ao Juiz de Direito respectivo as sen-
tenças dadas pelo Juiz de Paz contm os Guardas 

ftAGS. 

da Mesa de Diversas Hendas . . . . . . . . . . . . . . . 213 
N. 233.-Em 12 de Maio de 1837.-Aviso ao Juiz 

de Direito Chefe de Policia, approvando a me
dida sobre os Marinheiros que guamecem o 
cscalcr do serviço da Ilha de Santa Barbara. 21 !a. 

N. 23la..-MAHINHA. -Em 12 de Maio de 1837.
.Mandando abocwr ao 1. o .Marinheiro do Brig·ue 
Tres de .Maio, além da rcspcetiva soldada, a 
gmtificação mensal de cinco mil réis, em quanto 
desempenhar cabalmente o serviço de carpin-
tcim que faz a bordo do mesmo Brigue.... » 

N. 235.--Em 12 de .Maio de 1837.-Detenninando 
tJLW sn abone a gTalificação mensal de mil réis 
ao~; Aprendizes, c terceiros Marinheiros das 
Companhias, que estivcn~rn effectivamentc em-
pregados na guamição dos I~scaleres . . . . . . • . 2 i 5 

N. 236.-FAZENDA.-J~m 12 de Maio de J837.
A' Uircctorin da Assignatum c Substitui~·ão das 
Notas, dando algumas providencias para o troco 
das mesmas Notas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 237.- Em 12 de Maio de 1837.- A' Mesa de Di
versas Hendas, designando o Trapiche da Or
dem para scnir de l·onto de desembarqm~ do 
café, c dando outras providcncitls........... 216 

N. 238.-En• 12 de Maio de '1837 .-Circular para que 
na opção que fizerem os Empa·egados Ceraes, 
eleitos Deputndos PI'Ovi uciaes se com prehcnda 
11ão só o ordenado , como a porcentagem ou 
qualquer outro V('ncimento..... • . . . • . . . . . . » 

N. 239.- Em 13 de Maio de 1837.- Mandando sus
pende•· provisOJ'iamcnlc a execução do art. Hl6 
do Rrgnla111ento de 30 de Maio de 1836 . . . . » 

N. 2!a.O.-J~m 13 de Maio de 1837.- A' AJfandega 
p<tra classifica•· em rubrica dislincta os Hi 0 /o 
de reexportação c baldeação para a Costa da 
Af1·ica. . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 

N. 24.1.-Em 13 de Maio <le 1837.-lhxando a in
tclligencia do art. 315 do llcgulamcnto das 
Alfandegas de 22 de Junho de 1836........ » 

N. 24.2.-l~m 13 de Maio de 1837.- Ao Adminis
trador do Consulado para exigir na confe
rencia dos c a negamentos par a a Costa d' ,\fl'ica 
os numet·os c mezes dos despachos de consumo 
do3 gencms que tiverem sido dPsp.:whados... 218 

J. 
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N. 243.-JUSTICA.-Em 18 de Maio de 1837. viso . ··;/,-. "\. 
ao Juiz .. de Hircito Chefe de Policia {lil ~r- /~ 
denar que o Jnsprctot· dos viveres das C \l~s 
do Aljubc c Santa Barbara faça acornpa ~liH' 
sempre a conta das despcZélS de hum ma ' ~· 
circumstanciado por onde conste o numero ~ /: 
presos c doentes, ·~c .....•.............•.. '\"'~218 

N. 2'J.ft .. -FAZENDA.- Em 18 de Maio de '1837.- '\., ... 1<:ó : 
A' Alfundega, estabelecendo a maneira da ava- '"";> S , 
liaçào dos gencros comprehendidos na pauta ~~.;;;,...< 
por cansa de avaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . )) 

N. 245.-Ern '18 de Maio de 1837. -Sobre sello do 
loterias. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 219 

N. 2tt-6.-JUSTiC\. - Em 19 de Mnio de 1837. --
Aviso a<; Chefe de Policia, para qne os .Juizes 
de Paz declarem nas suas partes os motivos das 
prisües ou as razõ1!S que ti verem para o não 
faz1~t·e1n........ . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 247.-FAZEND,\.- E!!l 19 de Maio de 18:37.
Ao Administrador do Consulado para suspender 
at.ó segunda ordem a disposi~~;io da Ordem de 
1:1 do corrente ~obre a coufcrrncia de g1~neros 
despachados por consumo para a Cosia d' Africa. 220 

N. 2'~8. -Em tn de :\taio de 18:{7. -A' Hecebedoria 
do i\hmicipio, declar;mdo que os Lan(:.:.~dnr<·s 
slio nonH•ados Louvados ror parte da Fazenda 
Nacional nos casos de <n·aliaçües para paga
mento da taxa de usu-f'ructo dentro do :Muni-
cipio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . >; 

N. 2!1-9.--JUSTICA.-Em 20 de Maio de 1837.-Cir
cular iiO:o;; Juizes de Paz da Cidade, para ron
darem todas as noites seus respectivos districtos, 
e darem ,,arte diariamente dos acontecimentos 
occnrridos. . . • . . • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 250.-{~UERHA.-Em 22 de Main de ·1837.-Aviso 
ao Pt'e"idenlc da Provinda do Rio de Janeiro, 
mandando invalidar· as disposições do Aviso de 
30 de Jnneiro. e tlxando em 40;ffi mensaPs a 
gratificação que deve competir aos Olfidncs en-
carregados do rrcrulamento...... . . . . . . . . . . . 221 

N. 251 .-FAZENDA.- Em 22 de Maio de 1837. -
Explicando a maneira de contar-se o prazo de 
5 anuos da isenção outorgada á Compunhia do 
Hio Doce , pura despachar tines de din·ítus 
qmwhq1wr objeetos importados.............. )) 

N. 252.---MAHl~~HA. -Em 23 de Maio de 1837. -
Mandando que, d'ora em di:mte, fiquem de ne-
nhum vigor quacsquer ordens que hajão a rcs-
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peito da pratica moderna mente introduzida de se 
apresentarem os Officiaes doentes no Arsenal, 
para serem examinados por huma Inspecçüo 
de Saude, subsistindo t•tn toda a sua força o 
.A viso de 6 de Fcverdro de 1833 . . . . . . • . . . . 21.2 

N 253.--Ern 23 de .Maio de ftj37. -Ao Presidente 
da ProYincia da Bahia, comnttinicauuo i1 reforma } 
do Patrão dos J~scaleres do Arsenal da Marinha 
dessa Provinda , Braz Jo:;ó de Sousú , com o 
jomal de 700 réis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 254.-Em 2:J de Maio de 18:37 .-Hrsolneão de Con
sulta do ConstdiiO Supremo nlilit;J)'; regulando 
o pagarnento dos vencimeutos que dt~vem per
ceber o> OIHei:.~es da .\rinada ttnc forem no-
meados para etnhareat'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

N. 255.-JUSTICA. -Em 2~- de i\laio dP 1837 .-Ao 
Cilcfe de;' Policia a rcsp1~ito ela nO!llC<H.~fío ele lns
pectores de Quarteirao (juc pertencem ao sPr-
vi«,:o aetivo {\a (;uarda :"\acionnl............. 22!,. 

N. 256.-Em 2't· de Maio de l8irt.-Aviso ao Presi
dente da Pmvi.ncia elas Alag·ôas, sobre accu
mnlação do Posto de Cllef,~ de [,:·gifío com o 
lugar de Juiz dtl Paz, julgando-se aqudlc J 
apenas irnp<~dido dnr;:nle o ext)reitio deste.. 225 

N. 2;)7. --- Em 24 de Maio tk 1887.-- A viso ao Chefe 
de Policia, 111andando adv,•rlir DO Carcereiro 
do Aljuhe, qnn lw por intenncdio do Chef() 
que de\'c rumclier a I'Pla~~fío dia ria dos IIIOVi-
mentos alli oecorridos ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

N. 258.-F.\ZE~IL\.-Em 9.6 de Maio dt) 1887.
Dceiara que nos cnso:-; l'ortuitos, de que não 
po:;sa resultar culpu ;103 Empregados lhcaes, 
não ha n~sponsabiliclad(~ nem para os mesmos 
~Eaqlf!'(.~ados, nem par<~ a Fa"t:cncla Nacional.. >' 

N. 259.-lMPEIUO.---E!n 27 de Maio de 1837.
An Dil'<•ctor interino do Curso Juridieo de 
Olinda sobre a substituição do Sccrclürio pelo 
Oflieial da S1~cretaria, n autorisuçào a este para 
elwuwr quem o coadj uvc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 

N. 2GO. -·- JUSTlCA.- Etn 27 de Muio de 1837. -
Ao Com·;nandanle Geral de l\Iunieipaes Per
manentes, sobre o recebirw~nlo e entrega das 
parles dia rias dos Juizes Ú(~ Paz da Cidade.. . 227 

N. 261.- E111 20 de Maio de 1837. -A viso ao Pre
sidente interino da Ht~la\ào da Côrle, para rc
mcttcr ao Promotor Publico huma rel~wão de 
lodos os processos em gráo de a ppellaÇão em 
q11e elle deva intervir; c hem assim que todos 
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OS processos fi nd<=- 5:;:0-0llV ia dos Í tnmedial ~{~AGS e /Ól/'~-~ 
mente _peiÕs rr.spcctÍ\'(lS EserivfiPs ao Juizo dts_c ·<:_-
cxectu:oes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'i27 

N. 262.-Em 29 de Maio de 1837.-AvisJ ao Ju: 
de Direito Chefe úc Polieia, para fazer constak'. 
11os Juizes de Paz que dt~VPlll communiear-lllc\ 
todas as occu rrenci as q th~ h ou ver. . . . . . . . . . . '/' >> 

N. 2fi3.--]~nJ 29 de :Maio de 1H37.-Aviso ;w Juiz 
de Paz do 1. 0 distrieto dt~ Santa Anna decJa
rando qut~ dt>veri;io ser incluídos no alisla
mento da (iuarda Nacional os quatro eidadãos 
juramentados para servirem de Juizt•s de Paz .. 

N. 2f)t"· -l\L\Hi~H:\.- Em 2n de Maio de 1837.
Dcl.{'l'lllinundo qtH', quando o Quartel G()nPral 
da M<~riniJa, rccdwr onlern úcnea da snhida 
de algu1na Embarcaç.fí.o, que lhe sPja sujeita, 
dô immediat<unente, St!Jil dependPncia de ordem 
da ~,:ecre!aria de Estado, as providencim; quo 
forem neec.;sarias para serem preenchidas as 
faltas que accusa r o ConltltiUHlante; dando to-
davia Jlarte do que houver praticado ...... . 

N. 26t>.- .JUSTICA. -Em 31 de ~Liio d1~ 18:37. -
Aviso ao" Juiz de Oireilo Chefe de Policia par<t 
Jlraticar CO!ll os prl'sos remcttidos da Província 
di~ S. Pedro o Hwsnto qut~ ~e praticou com 
Joaquint Gonws Vianna, quando em iguaes 

)) 

circumst<mcias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
N. 2u6.-F1\ZE!'\DA. --Em iH de l\Iaio de 1837.

Ao Consulado, llliliHLmdo suspender a 2." 
parte da OrdPm d<~ 12 do eorn~nlt~ sobre o 
desembarque tlo raf(~ no Trapiche da Ordem. 

N. 267.--·IMPEIUO.--Em o 1. 0 de Junho de 1837.
Dcdarando ao Presidente da ProYincia das Ala
gôas que ba incompatibilidade na accuulu
li1çilo do cargo de Juiz dt~ Hireito com o de 
Vereador de alguma das Camaras ~lunieipacs 

)) 

dn respectiva Comarca. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 230 
N. 268.--JUSTIC\.-J~m o 1. 0 dP Junho de 1837.

A viso ;:1(> Juiz dn Paz da Freguczia <la Lagô<~, 
dt•dar.llldo que não hc de ohrigaç;1o que o 
seu Escrivão o acompanhe no ~ ervi<:o das 
ronda~; ..........................•........ 

N. 26n.--FAZENDA.-Em ot.o dcJunho de 1837.--
Ao lnspcct.or da Alfandega, approvaudo a sua 
deeisão a respeito do despacho de Hi espin-
gardas de dous canos, rla qual rccorrêriio Tavel 
e Zeisc , c mandando proceder da mesma ma-
neira em casos semelhantes ............... . 

)) 

)) 
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N. 270.-.JUSTICA.-Em 3 de~Junho do 1837.-Por·· 
laria á .. Comrnissão Inspeetora dàs Obras da 
Casa de Correeção, sobre a mancit·a de for-

p,\GS. 

ne(~cr· agua <is Estações Publicas. . . . . . . . . . . . 231 
N. 271.-Em 5 de Junho de 1837.-Aviso ao Juiz 

de Direito Chefe de Polida, para fazer constar 
aos Juizes de Paz, que para o serviço das 
rondas se lhes manda mais hum Cabo da 
Guarda Nacional, ficando dispensados destc.ser-
viço os Meirinhos. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . )) 

N. 272.-Ern 5 de Junho de 1837.-Aviso ao Juiz 
de Paz do 2. o districlo de Santa Ui ta, que 
deve pôr á disposi(·fío da autoridade contpe
t.mte, sem dt•pt•ndcncia de ordem, qualquer 
sentenciado que seja J1r0.-;o... . . . . . . . . . . . . • . 232 

N. 273.-FAZENDA. ·-Em 5 de Junho d1~ 1~37.-
0s IH'Ot·essos do habilitação para a eobrança 
de ml'io soldo não careecnt de a ppeJlaçuo ex-
officio, para produzirem seu cffeit.o . . . . . . . . . )) 

N. 274 .. -JUSTICA.-Em 6 de Junho de 1837.-Aviso 
ao .Juiz" de Paz do 1. 0 dist.rido da Fn·guezin 
dP Santa Hita. Dá providencias sobre as vi
sitas e exames a bordo das embarcações vindas 
da Costa de Leste, e que a cllas assistão o Con . 
stll Portu,::;-uez, e o (~uarda Mór da Alfandl'ga. 233 

N. 275 .-Em 6 de Junho de 1837. -.A viso ao Ministm 
da Marinha, para prestar os dous Peritos para 
os exames das Embareaçües vindas da Costa 
de Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 276.-Em 6 de .Junho de 1837.-Aviso ao .Juiz de 
Direito Chefe de Policiil. Ordena que as em
barcações vindas da Costa d' Africa st~jiio de
tidas por tres diu3, para o Juiz de Paz respec
tivo proceder no segundo dia aos cornpetenlt~s 
exatnes. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 

N. 277.--Em 7 de Junho de 1837.-Aviso ao Guarda 
.Mór da Alfandega para ser presente aos exames 
que houver ele fazer-se a bordo das cmbat·-
caçõcs vindas da Costa d'Africa............. )) 

N. 278.---l~m 7 de Junho de 1837.-Portaria ao Su
prl~mo Tl'ibunal de Justiça, para dar prompto 
cumpri111cnt.o ao art. 19 da Lei de "18 de Se-
tembro de 1828. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23:S 

N. 279.-DIPEHIO. ---Em 8 de Junho de f837.
Deelari.lndo ao Presidente de Goyaz que os PJ'e
sidentes de Provincía nno podem set' eleitos 
membros das Assembléas Legislativas das Pro-· 
vincias que administrem . • . .............. . 
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N. 280.-JUSTIÇA.- Em 8 de Junho de 1837. tt-t: 

Portaria á Camara Municipal. Prohibe a ven~a;: 
de fogos de artificio dentro da Cidade ....• '\\~-- · 235 

N. 281.-Em 8 de Junho de 1837.--.'."iso ao Juizd~ 
Orphãos interino para nomear tutor Bn1sileink 
aos filhos do fallccido Fr·ancez João Baptista\ c" 

Delpech.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . \.2W,., 
N. 282.-Em 8 de Junho de 1837. -Aviso ao Presi- ', </On ..:; 

dente interino da Relaçxw da Cõrte, declarando "'-'-.....~ 't 

que havendo dous ou mais recursos de revista ~ 
deve-se observar a respeito de cada hum delles 
o determinado no art. 10 da Lei de 28 d(~ 
Setembro de 1828..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 283.--Em 8 de Junho de 1837.-Aviso ao Promotor 
Publico para proceder contra D. Anna Umbc
lina pelos castigos com que tem maltratado 
h uma sua escrava........... . . . . . . . . . . . . . . 237 

N. 284.-Em 10 de Junho de 1837 .-Aviso ao Chefe 
de Policia, ordenando que não se mande açoutar 
escravo algum sem ser primeiro processado com 
audieneia de seu scnhot'............. . . . . . . . )) 

N. 285.-Em tO de Junho de 1837.-Aviso ao Pre
sidente da Província da Bahia. Dá pt·oviden
cias para evitar que os libertos sejão presos 
COUJO l'SCI'l\VOS •••.•••••••••••••.•••••••• , • 238 

N. 286.- Em 10 de Junho de 1837 .-Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de Polida, sobre as passagens 
dos deportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . >> 

N. 287.-Em 10 de Junho de '1837.-Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de Polida, sobre a ordem 
dada aos Presidentes das Províncias, nara re
mctterern para a CtJrtc os deportados da de 
S. Pedro, excepto os que preferirem ficar nas 
mesmas Pl'Ovincias... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 

N. 288.-Em 12 de Junho de 1837.-Aviso ao Pre
sidente da Província da Rahia, pnra que os 
requerimentos di1·igidos il Hcpartição da Jus
ti<;a venhão sempre por intermedio do Presi-
dente da Província.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 239.-Em 12 de .Junho de 1837.-Aviso ao Pre
sidente da Província da Bahia, sobre as vi
sitas c exames a bordo das ·Embarcações da 
Costa de Leste... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'•0 

N. 290. -Em 14 de Junho de 1837.- Ao Presidente 
da Província do Piauhy, sobre a remessa an
nual do orçamento da despeza da Guarda Na-
cional da Província. . . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . . 241 

N. 291.-Em H. de Junho de 1837.-Aviso eo Juiz do 

i/1 
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Paz do 2. 0 dist1·icto de Santa Rita sobt·e o rc
qucdmcnto da Directoria do Thcatrinho da rua 

PAGS. 

Nova do Livramento . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 241 
N. 292.-MAUINHA. - Em 1! .. de Junho de 1837.-

])etenninando que se estabeleça no Arsenal 
h urna otlicina }lropria de construir escalen•s.. 21,.2 

N. 293.-FAZENDA. -Em 14 de Junho de 1837.
Ao Administrado!' da Hecebcdoria, mandando 
que os lan~amcntos de taxa de cscra vos, e im
postos sobre lojas da Freguezia do Engenho 
Velho, s<•jão feitos directamcnte pela mesma 
Repartição . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 29ft-.-Ern f'l. de Junho de 1837.- Circular decla~ 
rando a intelligeneia do art. 18 da Ld de 31 
de Outubro de 183~, que isenta dos direitos 
de ancoragem os navios que trou.xcn•m mais 
de 100 colonos brancos . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 29:S .-Em t;:; de Junho de 1837. -Ao l nspcctor da 
Alf'andPga, para observar nas appreheusões feitas 
J.clos Vigias os arts. 284 e seguintes do Hcgu
lamento, que estabelecem a fónna do proct·sso 
das apprchcnsões; devendo conhecer e d<·eidir 
a n'speito eorno aehnr de justiça....... . . . . . 21 .. :3 

N. 296. ---JUSTICA. -Em 16 de Junho de 1837. -
Aviso aO' Chefn de Policia. Deelara que a di~
posição do A viso de 10 só se entende a respeito 
dos Jui:tes d Paz e não da Polieia . . . . . . . . . J> 

N. 2B7.-En~ Jü dcl'lmhod(~1837.-Aviso<IOfllinistro 
da lVI<iriuha,. para que sejão Offieiaes de Ma-
rinha os pt~ritos para os exanws a bordo... 2:1" 

N .. ~1:~.-Em 19 d~ Junho de 1837.--Aviso ao Pn·si
fknte do Supre111o Tribunal de Justiça, para 
que na rcla\'iío que foi exig-ida se indiquem as 
laeunas c incoher<'ueins da IPgislação . . . . . . . . )) 

N :!.99.-Em 19 ck Junho d(\ ·t837. -Aviso ao .luiz 
de Paz do t.o dis!riclo de Santa Hita sobre a 
assistcncia do Guarda-Mór nos exames das cm-
ha reaçút>s . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . >) 

N. 300.--Em 1D de Junho de 18:17.----Aviso ao Corn
matl(lan te Geral do Corpo de P(•fmimentes, para 
que não se apresentem á Secretaria de Estado 
requerimentos sem a sua intervençuo e infor-
Inação . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-5 

N. 301 .-Em ·J!) de Junho de 18:17.-Perlaria á 1\'l('sa 
da Santa Casa rla l\lisericonlia, sobre o exercido 
de seus aclos de cnridilde para cor11 os pade
Cf~ntes da pena ultima, c pcrrniltindo mesmo 
a entl'ada no quadrado ern l'rcnlc do patibulo.. )) 



-3:l- /:~§~ 
~10:!.-GUERRA. -Em 19 de Junho de 1837.(.:-· v_~\ 

Mandando continunr a antiga pratica de se~n:t ·· .. 
<>s réos militares julgados no lugar do crii\}e-;~. 
ou do seu domicilio, revogada a disposição \lo 
A viso de. 2 d~ Janeiro do corrente anno, q~e~,-
o contrano dtspunha .....................• ~ .. · 246 

\. :w3.-JUSTICA.-Em 20 de Junho de 1837. -· 
Portaria" á Com missão Inspectora das Obras da 
Casa de Correcção, para que nellas se empre- ··., '-·''o8 -
guem os Ciganos cundemnados pelo Juiz de ~..... * 
llaz de Santa Anna, que para isso forem en- ~ 
viados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . >> 

\. :J04.-Ern 20 de Junho de 1837.-Aviso ao Presi
dente da Província da Bahia, sobre exercícios 
do cargo de Juiz de Paz pot· hum Tabellião. 247 

:305.-Em 21 de Junho de 1837.- Aviso ao Juiz 
de Paz do 2. o districto de Santa Rita sobre 
hum cngtljamento de duas co lonas: declara que 
basta não apresentar-se contracto por escripto 
para não estarem sujeitas ao disposto na Lei 
de 13 de Setembro de 1830................ >J 

:WG.-MAHINHA. -Em 21 de Junho de 1837.
:Marcando o tempo e o estado em que hão de 
ser empregadas as madeü·as nas construcções 
navaes • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 248 

;tQ7 .-Em 21 de Junho de 1837 .-Proh!bindo que 
os opera rios das Officinas do A.~ ;na I, cada hum 
por si, requeirão augmento de jornal , por haver 
Lei que marca hum prazo . . . . . . . . . . • . . . . . . >> 

\, :WS.-JUSTICA. -Em 22 de Junho de 1537. -
Aviso aÔ Juiz de Direito da 2. a Vara Civel , 
para que conste ao Consul dos Estados-Unidos 
a protecção compatível com as Leis, sobre a 
substituição de hum Capitão para o Bl'iguc Ame-
ricano Partheon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

\. ~09.-MARINHA.- Em 22 de Junho de 1837.
Fazendo extensiva a todos os Praticantes extra
numerarias da Contadoria da Marinha a dispo-
sição do A viso de 6 de Junho de 1835. . . . . . » 

N. J10.-IMPERIO. -Em 23 de Junho de 1837. -
Communicando ao :\iinisterio da Justiça a deli
beração que tomou a Camara Municipal da 
Côrte, para que os Officiaes de Justiça dos 
Juizos de Paz perccbão metade liquida das 
multas que á diligencias dos mesmos Juizos 
forem cobradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

\r. :·u.-JUSTIÇA.- Em 23 de Junho de 1837.-
A viso ao Juiz de Paz do 2. o districto da Can-

lndice das Decisões. 5 
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delaria, indicando a observancia do art. 4G, § 
9.o do Codigo do Processo ~·i minai....... . . 250 

N. 312.-FAZENDA.- Em 23 de Junho de 1837.
Sobre a expedição dos titulos dos terrenos de 
marinha, e por quem deve ser rateada a des-
peza delles.. . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . >> 

N. 313.- Em 23 de Junho de 1837. -Sobre paga
mento de direitos de expediente nas Alfandegas 
do Rio Gmnde do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 251 

N. 314.-JUSTICA . ..;_Em 2G de Junho de 1837.
Aviso aô Presidente da Província de Minas Ge
raes, providenciando a respeito dos embaraços 
encontrados na execução da Portaria que trata 
da escolha que devem fazer os cidadãos eleitos 
ao mesmo tempo Officiaes da Guarda Nacional 
e J uizcs de Paz. . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 252 

N. 315.-Em 26 de Junho de 1837.-Aviso ao Presi
dente da Bahia, declarando que o cargo de Pro
motor Publico he por tres annos, qualquer que 
seja a época de sua nomeação . . . . . . . . . . . . . . )> 

N. 316.-Em 27 de Junho de 1837.-Aviso ao Chefe 
de Policia, sobre os termos que devem assignar 
os deportados da Província de S. Pedro . . . • . 253 

N. 317.-Em 27 de Junho de 1837._.;.Aviso ao Director 
dos Telegraphos. Autorisa-o a demittir os em-

. pregados que Q.ãO cumprirem suas obrigações. » 
N. 318.-FAZENDA-:" -Em 27 de Junho de 1837.

Declarando quaes as justificações e habilitações 
que exigem confirmação da Relação do dis-
tricto... . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 25!,. 

N. 319.-jUSTIÇA. -Em 30 de Junho de 1837.
Portaria á Commissão Inspectora das Obras da 
Casa de Correcção, para que se celebre Missa 
nos Domingos e Dias Santos... . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 320.- IMPERIO. - Em 3 de Julho de 1837. -
Declarando ao Director interino do Curso J uri
dico de Olinda, que não deve haver duvida em 
passar-se a Joaquim José Gonçalves Ribeiro 
segunda carta de Bacharel Formado, huma vez 
que sejão observadas as formalidades e cautelas 
que se indicão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

N. 321.-JVSTIÇA. -Em 3 de Julho de 1837 .-Ao 
Commandante Superior das Guardas Nacionaes, 
para que estes usem de terça dos nas rondas. . » 

N. 322.-MARINHA. -Em 3 de Julho de 1837. -
Equiparando os vencimentos dos operarios de 
t,a e 2.a classe da officina de calafates aos de 
carpinteiros de machado do Arsenal. . • . . • . • • )> 
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N. 323. -JUSTIÇA. -Em 4 de Julho de 1837. ~Ao . 
Juiz da 3.a Vara Civel e interino de Orph~os, 
para fazer entrar para o Thcsouro as qua .. t~s 
provenientes dos serviços dos Africanos Jiyf,c5... 256 

N. 324. -FAZENDA. - Em 4 de Julho de 1837.\ ...:_ 
Tratando da incorporação nos Proprios Nacio-::. 
nacs de h uma capella vaga, c explicando o pro- . 
cesso a seguir-se em taes casos . • . . . . • . . . . . . )> 

N. 32:5.-Em 4 de Julho de 1837 .-Ao Administrador\ --: 
da Mesa do Consulado, alterando as disposi- ·\,<_::·o,~ .~ 
ções da Portaria de 12 de Maio proximo pas- ~ 
sado, em que se designou o Trapiche da Ordem '~ 
para ponto de desembarque do café. . . . . . . . . 257 

N. 326.-JUSTIÇA.-Em 5 de Julho de 1837 .-Aviso 
ao Commandante Geral do Corpo de 1\'lunici
paes Permanentes, para continuarem a empre-
gar-se no acompanhamento dos presos as Praças 
addidas .................................. . 

N. 327 .-MARINHA.- Em 5 de Julho de 1837.
Revogando as disposições do A viso de 2 do 
corrente, .pelo qual se determinára a nomeação 
de dous Officiaes de l~azenda para serem en-
carregados na Província de S. Pedro da arre-
cadação de todos os generos e mais objectos 

)) 

pertencentes aos Navios da Armada. . . . . . . . . . 2õ8 
N. 328.-Em 6 de Julho de 1837. -Aviso ao Presi

dente da Província de Matto Grosso, reco.romen
dando a construcção das Canhoneiras desti
nadas para completar a Força Naval da Pro
víncia , indicando o apparelhe c velame com 
que devem ser armadas para manobrar com 
faci1idadc c navegar a sirgo, manoando estabe
lecer huma pequena .cordoaria para o fabrico 
de cabos de bitolas convenientes ás .mesmas 
barcas, e dando outras providencias ácerca da 
exploração c navegação dos rios desde Cuyabá 
até a Fortaleza de Coimbra ............•... 

N. 329.-FAZENDA.- Em 6 de Julho de 1837. -
Parêl se adiantar algumas quantias aos Agentes 
da Fazenda Nacional, para occorrerem ás des-
pezas necessarias na expedição (ias ,execuções 
da .mesma Fazenda ....•................... 

N. 330.-MARINHA. -Em 7 de Julho de 1837 -
Augmentando o jornal dos Contra-:mestres c 
Mandadores de C~rpinteiros de machado ..... 

N. 331.-JUSTIÇA. -Em 8 de Julho de 1837.-Ao 
Chefe de Policia , sobre inspecção das .represen-

2!>9 

260 

)) 

tações theatraes ............ ; . . . . . . . . . . . . . . 261 
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N. 332.-Em 8 de Julho de 1837. -Aviso ao Presi
dente da Província da Bahia, mandando pro-
ceder no Fôro Commum contra hum Hcligioso 
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accusado de roubo de alfaias do Convento.... 26t 
N. 333.-Em 8 de Julho de 1837 .-Aviso ao Juiz de 

Dírcito do Civel da 3.a Vara, sobre os dinheiros 
provenientes dos serviços de Africanos li vrcs. . 262 

N. 33q .. -GUERRA.-Em 10 de Julho de 1837. -Ao 
Presidente da Província de Goyaz, declarando 
sem cffcito a disposição do A viso de 2 de J a
neiro, e mandando que se proceda na Província 
aos necessarios Conselhos de Guerra, servindo 
de Auditor hum Capitão de 1.0 Linha....... 263 

N. 335.-JUSTICA.-Em 10 de Julho de 1837.-Ao 
•~ommari'dante Geral do Corpo do Permanentes, 
declarando que a vista da Resolução de 13 de Ou
tubro de 1833 tem caducado o art. 13 do He
gulamcnto do Corpo na parte em que manda de-
mittir o soldado depois de cumprida a sentença. » 

N. 336.-Em 11 de Julho de 1837. -Aviso ao Chefe 
de Policia, communicando que no corpo da 
guarda da Caixa da Amortização se não rece
berão mais presos sem ser acompanhados das 
partes; c dando outras providencias. . . . . . . • . 2G4 

N. 337. -MARINHA. -Em 12 de Julho de 1837. -
Nomeando Secretario das Companhias fixas de 
Marinha com o vencimento de 15;t; mcnsaes , 
que percebia neste exercício, a lnnocencio José 
Baptista ..................... · .. · · . · · · · · · • )) 

N. 338.- Em 13 de Julho de 1837. -Resolução de 
Consulta do Conselho Supremo Militar, fixando 
a intelligencia do Plano do respectivo Monte 
Pio sobre a quota que se deve deduzir do soldo 
dos Officiaes Graduados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 

N. 339. -Em 13 de Julho de 1837. -Determinando 
que, na falta de Jlraticantes da Contadoria da 
Marinha, sejão encartegados á Praticantes de 
Piloto os objectos da Fazenda Nacional a bordo 
das Escunas, Paquetes e Transportes, com o 
vencimento e gratificações do estylo . . • . . . . . . )> 

N. 340.-FAZENDA. -Em 13 de Julho de 1837. -
Approvando a intelligencia dada do art. 205 
do Regulamento da Alfandega que trata das 
impugnações . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 266 

N. 341.-MARINHA.- Em 14 de Julho de 1837.
Mandando restabelecer a Cordoaria Nacional no 
seu antigo pé, c dando outras providencias a 
bem da mcstna ........................•.• · '' 

i. • 
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N. 342.-FAZENDA.- Em 16 do Julho de 1837./.:.._ /! '\ 
Declarando sem ~ll'eito hum contraclo de liH'-. -~/ 
rendamento de hum proprio Nacional, por ~ã.O. 
ter o eontractante, antes da celebração \db 
mesmo, obtido demissão do seu emprego .. \. < 268 

N. 343.-Em 16 de Julho de 1837.-0rdem devo-1-·· 
vendo á Thcsouraria da Província de Mato 
Grosso varias inscrip<:ões de divida, po!' terem , 
sido lavradas c subscriptas pelo mesmo Em- ·., ' · 
pregado ............................ · ... ·. '-))-.;· ..:t...:_ 

N. 3'Jq .. -.MARINHA.-Em 17 de Julho de 1837.- ~~ 
Ordenando que os criados dos Officiaes nfío 
sf'jão attcndidos nas lotações das embarcações 
da Armada, e sim no estado completo...... 26!) 

N. 3'!.5.-IMPEIUO. -Em J8 de Julho de 1837.
Declarando ao 1\finisterio da Guerra que o Hos
pital dos Lazaros está debaixo da direcção do 
l\Iinisterio da Justiça......... . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 3' .. 6.- J VSTif.A. -Em 18 de Julho de 1837. -
Aviso aÔ chrfe de Policia, ~obre as partici
pações de fallrcimento de qualquer Official er-
fectivo ou reformado do Exercito....... . • . . 270 

N. 3ft-7.-Em 18 de Julho de 1837.-Aviso ao lns
pector da Alfandega, para considerar em de
po:,ito h urna embarcação abandonada pela tri · 
polação ......................•....... · ·. '' 

N. 3!.8.-Em 18 de Julho de 1837.-Aviso ao Chefe 
de Policia, approvando a tabella novamente 
organisada para o sustento dos presos, menos 
no augmento do arroz. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . » 

N. 34-!).-MAHlNHA.-Em 18 de Julho de 1837.
Solvendo duvidas áccrca do Aviso de 14. do 
corrente que mandou restabelecer c collocar 
no edificio da Armação a Cordoaria Nacional. 271 

N. 350.- FAZENDA.- Em 18 de Julho de 1837.
Reprovando hum contracto de cessão e de to
mada em pagamento, celebrado pelo Contadm· 
da Thesouraria da Província de Goyaz . . . . . . 272 

N. 351.-JUSTJCA.- Em 1!) de Julho 1837.- Aviso 
ao Juiz "de Direito Chefe de Policia , sobre o 
destino dos vadios que se prenderem. . . . . . . . )> 

N. 352.-MARINHA.-Em 19 de Julho de 1837.
:Mandando considerar desligados das quatro Com
panhias de Marinheiros todas as que possão 
existir a bordo de navios que sirvão de de
posito, e reputadas como de alumnos da Es
cola de Marinheiros, com praça de 2. 0

" Gru-
mctes, fardados a sua custa. . . • . . • . . . . . . • . >) 
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N. 353.-FAZENDA .-Em 19 de Julho de 1837 .-Cir
cular_ aos Presidentes das Províncias para marca-

PAGS. 

rem o prazo para a conclusão do troco do cobre. 273 
N. 3M-.-Em 20 de Julho de 1837.-Approvando a 

.crea.ção por ensaio de M.esas de Rendas na 
Provincia do Espírito Santo................ » 

N. 355.-IMPERIO.-Em 21 de Julho de 1837.
Declarando que a Asse.mbléa Legislativa da Pro
víncia de Santa Catharina exorbitou de suas 
attribuições, quando concedeu o tratamento 
rle senhoria ao Provedor da Fazenda, bem como 
quando dispôz de terrenos dcvol.u.tos para es-
tabelecimentos de .colonias . . . . . . . • • . . . . • . . . 27!,. 

N. 356.--JUSTICA.- Em 2l de Julho de 1837.
Aviso aô Presidente da Província da Bahia, 
reoommendnndo o .esplendor do Culto Divino, 
e o provimento .das Igrejas em pessoas dJgnas. >> 

N. 357.-MARINHA .. -Em 21 de Julho de 1837.
AppJicando os rendimentos da Barca .d'agua, 
Barcas de cavallos , &c. para a compra do 
material Jlara as obras da Casa Forte........ 275 

N. 358.-FAZENDA.-Em 21 de Julho de 1837.
:0rdem á The-souraria do EspirHo Santo sobre 
o despacho de hum barco de fer:ro mandado 
vir pela Companhia do Rio Doce.. . . . . . . . • . 276 

N. 359.-MARINHA.-Em 22 .de Julho .de 1837.
Ao :Cirurg.ião-mór da Armada, mandando que 
sejão recebidos a .qualquer hora .os doentes que 
se apresentarem, ministrando-se-lhes logo os 
soccorros necessarios. .. . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 360.-Em 22 de lulho de 1837 .-Mandando .abo
nar aos escravos da .nação a gratificação .de oi-
tenta JJéis, que .ainda .não a tiverem . • . . . . . . 277 

N. 361.-Em 22 ,de Julho de 1831.-... Remettendo a 
tabella dos fardamentos que devem perceber 
as praças das Companhias fixas de M8irinheiros. >> 

N. 362.-Em 22 de .Julho de :1837.- Circula-r aos 
P.residentes das Pro.vincias, recommendando a 
expedição das convenientes:ordens, afim de que 
os Commandantes :das embarcações de guerra, 
.estacionadas nas respectivas .Províncias, ou que 
.á ellas apQrtarem., não :recebão a seu bordo 
individuo :algum, sem .positiva autori&ação sua. >> 

N. 363.-JUSTIÇA . ....-Em 24. de Julho 1de 2:8.37.
Aviso ao Jui'l de Direito Chefe de Policia. De
clarando que a medida de fazer sabir do Im
perio á sua custa os indivíduos suspeitos be 
extensiva a todos. • . • . . . • . . • • . . • . • . . . • . • . • • 278 
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N. 364.-Em 24 de Julho de 1637.-Aviso ao Ju~,_:
de Direito Chefe de Policia, para instruir àR 1

' 

Juiz de Paz da Freguezi_a de Santa Anna sobr~ c; 
as declarações que pedw .•••.....•.........• \~78 

N. 365.-I.MPERIO.-Em 27 de Julho de 1837.-\ ·· ... 
Declarando ao Presidente das Alagôas que não \<·~1 
póde ser confirmada huma sesmaria, não só 'v <..0 porque está suspenso o expediente das ses- ..;. .s ;; 
marias, como tambem porque a medição e de- '·~ 
marcação daquella se apartárão dos termos da 
concessão. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . 279 

N. 366.-MARINHA.-Em 27 de Julho de 1837.
Autorisando o Presidente da Província do Rio 
de Janeiro a mandar para o Arsenal da Ma
rinha da Côrto todos os meninos orphãos e 
desamparados que houver na dita Província , 
para nelle aprenderem os officios e artes a que 
suas inclinações os chamarem............... >> 

N. 367 .-FAZENDA.-Em 27 de Julho de 1837.
Declarando quaes os livros das Camaras Mu
nicipaes sujeitos ao pagamento da taxa do 
sello............................ . . • • . . . . . 280 

N. 368.-JUSTICA.- Em 29 de Julho de 1837.
A viso aô Juiz de Direito Chefe de Policia, para 
que os Juizes de Paz, por fóra das partes 
diarias, declarem que o são . . . . . • . . . . . • . . . . » 

N. 369.-Em 31 de Julho de 1837.-Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de Policia, mandando que a 
qnantia recebida das comedorias pagas pelos 
senhores dos escravos seja entregue ao The
soureiro das Obras da Casa de Correcção, em 
conta separada.. . . . . . . • . • . • • . . . . . • . . . • . • . • . » 

N. 310.-MARINHA.-Em 31 de Julho de 1837.
Circula r aos Presidentes de Provinciat para evitar 
as enormes despezas com o transporte de re
crutas e lndios para esta Côrte, que sejão eUes 
depositados a bordo de algum navio da Armada 
ahi estacionado, at-é que se offereça occasião de 
os enviar para aqui. . • . . . • . . • • . . . . . . . . . • • . . 281 

N. 371.-JUSTIÇA.-Em o t.• de Agosto de 1837.
Ao Presidoote da Provincia de Gayaz, solvendo 
duvidas do Juiz Municipal interino da cidade 
sobre a marcha a seguir nos embargos oppostos 
ás sentenças definitivas, e ácerca das sentenças 
interlocutorias com força de definitivas • • . • . • » 

N. 372.-Em o t.o de Agosto de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Província da Bahia, sobre a appli-
cação a todas ai Proviucias, da disposição do 

f)l 
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Aviso de 21 do Novembro de 183~ dirigido 
á Província de Santa Catharina.. . . . . . . . . . . . 282 

N. 373.-FAZENDA.- Em 2 de Agosto de 1837.
Declarando que he conforme com a litteral 
disposi(;ão do art. 19 do Hc3ulamcnto de 22 
de Junho de 1826 perceberem os empregados 
das Alfandegas ordenados e porcentagem, quando ) 
as suas faltas forem occasionadas por motivos 
justilicaveis ..................•....... :. . . . 283 

N. 374. -JUSTIÇA.- Em !1. de Agosto de 1837. -
Aviso ao Presidente da Provinda de Sergipe, 
sobre o procedimento a seguir com hum Juiz 
de Direito que excedeu a licenca. . . . . . . . . . . . . » 

N. 375.-Em 4 de Agosto de 1837 .-Aviso ao Director 
dos Telegraphos para nos dias feriados mandar 
as partes ao Quartel de Permanentes . . . . • . . . 284 

N. 37G.-Em 4 de Agosto de 1837.-Aviso ao Juiz de 
. Direito Chefe de Policia, par.a que os vadios 

que forem julgados aptos para o recrutamento 
. sejão enviados á competente estação......... » 

N. 377 .-Em 5 de Agosto de 1837 .-Ao Com mandante 
Superior da Guarda Nacional da Côrte, para 
que as guardas feitas pelos Guardas Nacionacs < 
rondem os seus respectivos distrietos. . . . . . . . • >J 

N. 378.-Em 5 de Agosto de 1837 .-Ao Juiz de Di· 
rcito Chefe da Policia, approvando a despeza 
de 10~ mcnsaes para o serviço da limpeza da 
Cadeia.................................... 285 

N. 379.-Em 5 de Agosto de 1837.- Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe da Policia, para que se dili-
gencie a prisão dos réos pronunciados. . . . • . . » 

N. 380.-MARINHA. -Em 5 de Agosto de 1837.
Ao Presidente da Província da Bahia, commu
nicando a reforma de differentes empregados 
nas officinas c Arsenal de Marinha da dila Pro-
víncia . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . • . . . . . » 

N. 381.-Em 5 de Agosto de 1837.- Communicando 
ao Presidente da Provincia da Bahia, que pelo 
Decreto da copia junta foi igualado o ordenado 
do Escrivão da lntendencia da Marinha dessa 
Provincia, ao que percebe hum dos dous Es-
crivães da da Côrte . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

N. 382.-JUSTIÇA. -Em 7 de Agosto de, 1837. -
Ao Juiz Municipal, mandando instaurar o Jury 
de revista, e providenciando sobre as attestações. )> 

N. 383.-Em 8 de Agosto de 18:37. -Aviso ao Presi-
dente da Provincia das Alagôas, sobre suspensão 
de Juizes de Paz, .Juizes Muni!ci paes, c Pro mo-
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reito Chefe de Policia, exigindo a remessa d~' 
auto do abandono do Brigue S. Domingos Enéas;\ · 
e recommendando que junte ao seu parecer as \ 
informações que sobre os objectos derem as 
outras autoridades ...................•....• 

N. 385.-MARINHA.- Em 8 de Agosto de 1837.
Ao Presidente da Província de Pernambuco , 
p:Hticipando que fOra elevado a mil duzentos 
e oitenta réis diarios o vencimento do encarre
gado do Pharol da Barra da mesma Província. 

N. 386.-FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 18:37.
Approvando a resolução da Thesouraria da Pro
víncia do Maranhão, que não julgou procedente 
a 3pprchcnsão de algumas fazendas transpor
tadas no Brigue In~dez Robert Scrufield por 
diversos fundamentos, c po1· não ser possível ao 
Capitão da embarcação responder pela cxactidão 
das declarações do manifesto, relativamente á 
quantidade e qualidade das mercadorias .• ~ ... 

N. 387.-:Em 8 de Agosto de 1837.-Porlaria á Al
fandega explicando o sentido d3s; disposiçõc~ da 
ultima parte do art. 267 do Regulümcnto que, 
na falta dos assignantes e seus fiadores , faz 
responso.vel pelo imposto dos bilhetes, ao Ins
pector, Escrivão, e Thcsoureiro da Uepartição. 

N. 388.-JUSTIÇA. -Em 9 de Agosto de 1837. -
Ao Juiz de Direito Chefe da Policia, approvando 
o augmento de consignação para despezas do 
serviço da Cadêa do Aljubc •............•.•. 

N. 389.-IMPERIO.- Em 1l de Agosto de 1837.
Decle.rando ao Presidente da Província de Per
nambuco que as votações nos concursos ás Cil
deiras dos Cursos Jurídicos devem rccahir só
mente sobre o merito litterario dos oppositores. 

N. 390.-Em 11 de Agosto de 1837.-Isenta a Com
panhia de Navegnção de Nictllerohy da obri
gação de transportar os algozes da justiça ...• 

N. 391.-JUSTICA. -Em 1l de Agosto de 1837.
Aviso ao" Presidente da Província do Piauhy, 
declar3ndo sei' incompatível o exercício simul
tanco de Vereador e Secretario da Camara :Mu-
nicipal ...................................• 

N. 392.-Em 11 de Agosto de 1837.-Portaria á Ca
rnara Municipal para cassar as licenças para 
danças de vclh0s c outras .........•.•.....• 

Indiee das Decisões. 6 
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N. 393. -liARINHA.- Em 11 de Agosto de 1837 ~-

~ Resolução de. Consulta do. Conselho Supremo 
Militar para contar-se a antiguidade de praça 
dos Officiaes da Arm~da, desde a sua matricula 

, na Academia de Marinha . . . • . . . . . . . . . . . • . . 292 
N. 394-.-Em 11 de Agosto de 1837 •-Hcsoluçfío de Con

sulta do Conselho Supremo Militar, declarando 
não terem. sido .revogadas pelo Decreto de 13 
de Novembro de 1800, as disposições da l~eso
lução do Conselho Ultramarino de 20 de De
zembro de 1726, que estabelecerão a compe
tcncia do Governo para escolha dos Officiues 
para os postos de Capitães de 1\Iar e Guerra, 
e Officiacs Gencraes . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 293 

N. 395.-Em fi de Agosto de 18,7. -- Hcsolução de 
Consulta do Conselho Supremo Militar, decla
rando não se dar a preterição de que se queixa 
o Capitão de Mar c Guerra Antonio Joaquim 
do Couto, por ser feita a apr<\zimelllo do Go-

. verno a escolha dos Oillciaes Gencraes tanto do 
Exercito como da Armada.................. 294-

~. 396.-Em 11 de Agosto de 1837 .-1\Jandanrlo con-
tinuar o abono dns g•·atificaçõcs de que gozão 
os fundi dores pelo serviço dos serões........ 295 

N. 397 .-Em 12 de Agosto de 1837.- Ao Presidente 
da P rovincia do Paril, communicando a aposen
tadoria do mcslre calafate do Arsenal de Ma-

+ rinha da me-sma Província.. . . . . . . . . • . . • . . . . » 
N. ?~8.-Em 12 de Agosto de 1837.- Concedendo aos 

, Patrões dos escalcres do Ministro c do Inspector 
do Arsenal augmcnto de vencimento, por se con-

. siderar de aecesso o cxercicio em taes escalcres. .» 
N. 399.--FAZENDA .-Em 12 de Agosto de 183"7.

Portaria ao Administrador da Mesa do Consu-
. lado, declarando competir-lhe decidir da vali-

dade dos documentos que se lhe apresentarem 
. para o levantamento de din·itos em deposito. 29~ 

N. 4.00.-MAIUNHA.-Em 14 de Agosto de 1837.-
. Dando pro'\'idcncias para que no Arsenal de 

Marinha da Côrte se estabeleça h uma accommo
dação para os Indios err.pregados no mesmo, 
e ordenando que se lhes abonem raçõe5 e ves-
tuario, como se pratica com as praças de bordo. » 

N. 401.-JUSTICA.- Em 16 de Agosto de 1.837.
Aviso ao .. Juiz do Paz do 1. o districto de Santa 
Rita, sob1·e intervenção do Promotor Publico 
nos exames a bordo das embarcações da Costa 
da Africa................................. 297 
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N. 402.-Ern 16 de Agosto de 1837.-Aviso 1p.J,>re
sidente da Jlrov_ incia do Uio Gt·ande do ... ~fortc, 
dcsappmvando a medida de privat· a Hehlle-

. ncgildo. J>inheiro de Vasconcellos do exúrc~cio 
do lugar de Promotor, visto não poder ainda 
considerar-se definitivamente eliminado da lt.sta : 1 
dos jurados ........•.....•..••......•.. :,,~,~/c 298 ~., 

N. 403.-MAlUNHA.-Em 16 de Agosto de1837.~"'-'c>, :.-:._~; 
Declar·ando que o vencimento dos mestres de~- ., .. . / 
qualquer embaJ·caç.ão, que forem empregados ~
no rcgistm c soccorro, he o mesmo que per-
cebe o do Patacho Jlercurio . • . . . . . . . . • . . . . 299 

N. 404.-Em 16 de Agosto de 1837.-Detcrminando 
que os Paquetes e Transportes sejão artilhados. » 

N. 405.-Ji~AZENDA.-Em 16 de Agosto de 1837.
l\Iandando que o producto da matricula das 
escolas de Medicina seja recebido e despen-
dido pelas Thes'Jurari.1s das ditas escolas.. . • >> 

N. 406.-IMPEIUO.- Em 18 de Agosto de 1837.
Communicando ao Administrador do Correio 
Geral que fica alterado }Jara a Pmvincia das 
Alngôas o prazo marcado no Aviso de 27 de 
Fevereiro deste anno para os mestres das em
bareaçõcs participarem a sua sabida á Admi-
nistração do Correio. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 30() 

N. 407 .-JUSTIÇA. -Em 18 de Agosto de 1837. -
(f Aviso ao Presidente da Provincia do Ceará, sol-

vendo duvidas sobre a pre-.cripção dos delictos. » 
N. 408.-Em 18 de Agosto de 1837 .-Aviso ao Pre

sidente da Provinda da Bahia, dcsapprovando 
o pagamento feito pela :Fazenda Publica do 
premio pela denuncia de contrabando de Afri
canos, por dever deduzir-se do producto das 
niultas~.A···························· .... 301 

N. 409 •. .-MARINHA.-Em 18 de Agosto de 1837.-
l\landaodo igualar os jomaes do Contramestre 
e Mandadores de Calafates aos dos Contramestres 
e 1\fandadores de Carpinteiros de :Machado. . . >> 

~- 410.-Em 18 de Agosto de 1837 .-Mandando ins
peccionar o deposito dos menores, separando-se 
das Companhias, os que pela sua pequena 
idade não puderem prestar serviço util, os 

f;2 /' 

, . quaes deverão ser applicados a outros estudos, 
vencendo a soldada correspondente a dos an
tigos pagens que embarcavão nos navios da 
Armada : ficando em regra fazer-se a classifi
cação logo que se recebão recrutas, ou indi-
,.iduos pam a marinhagem . . . . . . . . . . . . . . . . 302 
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N. 411.-JUSTIÇA. -Em 19 de Agosto de J837 .
Ao Presidente da Província do lUo Grand~ do 
Sul, sobre intelligencia do art. 1. 0 § 2. 0 da Lei 
de 11 de Outubro de 1836................. 30~ 

N. 4.12.-Em 21 de Agosto dil 1837 .-Aviso ao Presi
dente da Província de Sergipe, dcsapprovanllo 
a reintegração de hum Juiz Municipal ante
riormente demittido , visto ter sido tirado de 
proposta já inutilisada . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 303 

N. 4.13. -MARINHA .. -Em 21 de Agosto de 1837.
Ordenando o angajamonto de Colonos cor
docjros para .a Cordoaria, c encarregando a Se
bastião Antonio da Silva Menezes todos os ob
jectos da mesma, com a gratificarão mensal 
de 25~ . . . ...........•....•.... .' . . . . . • . . . · 30.1. 

N. ft.U-.-Em 21 de Agosto de 1837.- Determinando 
que os vencimentos dos operarios da Cordoaria 
sejão regulados pela tabella que marca os dos 
operarios do Troço, e Casa das Velas........ )) 

N. 415.-Ern 21 de Agosto de 1837 .-Aviso commu
nicando a substituição do Dircetor dos traba
lhos da e~cavação do porto do Maranhão ; e 
rccommcndando por esta occasião a expedição 
de ordens que fizessem cessar o abuso pruti
oodo por alguns Oiliciaes de se deixarem ficftr 
nas Províncias, sem motivo plausível, depois de 
findas as com missões . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • )> 

N. 416.-FAZENDA.-Em 21 de Agosto de 1837.
Esclarecendo duvidas ácerca da execução da dis
posição do art. 9. 0

, § 5. 0 da Lei de 31 de Ou
tubro de 18 ~5, e art. 9. o, § 4. o da de 22 de 
Outubro de 1R36, que tratão, a primeira da 
taxa sobre escravos, e a segunda da taxa do 
sello...... • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • 305 

N. 417 .-JUSTIÇA. -Em 23 de Agosto de 1837. -
Ao Juiz dg Direito Chefe de Policia, para re
metter no principio de cada mez huma conta 
detalhada de toda a dcspeza feita no antece-
dente, sendo em reservado a despeza secreta. » 

N. 418.-Em 23 de Agosto de 1837.-Aviso ao Jns
pector interino da Alfandega, para q\lc os Na
vios da Costa d' Africa se conservem impedidos 
até ulterior deliberação do Governo.... . . . . • . 306 

N. 419.-MAIUNHA.-Em 23 de Agosto de 1837.
Approvando a nomeação do encarregado do De
posito dos objectos pertencentes aos Navios da 
Armada, com o vencimento que percebem os do1J 
~avios desarmados; e J)fovidcnciando a respeito 
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dos doeu mentos que tem de legalisar as s\líiil 

L\. 1í2o. ~)~~'~tl~iúúo: ~E;~· 25 ·ti~· Ag~~td ·~~ _'t"sã1. :~~. 306 

J)eclarando ao Presidente da Provmcta do Ih ~<-
Grande do Norte, que pertence á Assembléa· <· 
Legislativa Provincial julgar da nullidade da 
eleição da Camara Municipal da Capital, e não 
tem a PrcsidPncia direito de annullm· os actos 
praticados pela mesma Camara, quando a sua 
eleição s1ja annulloda... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

1\. 421.-JUSTIÇA. -Em 25 de Agosto de 1837. -
Aviso ao Vice-Presidente da Província do Es-

I . 
I _,.·~ 

pírito Santo, declar<mdo ern seu inteiro vigor 
a Ord. Livro 1. 0

, Tit. 79, § 45 sobre o pro
vimento dos officios de Tabellião, Contador e 
Distribuidor .............................. . • 

N. ~22.-Ern 2.) de Agosto de 1837 .-Aviso ao Presi
dente da Provinda das Alagôa5 , sobre a im
procedencia da eleição de hum Capitão da Guarda 
Nacional que não SiJbia let· nem escrever... . . . 308 

l\ . .í-:23.-MAHINHA.- Em 25 de Agosto de 1837.
Hesolução de Consulta do Conselho Supremo 
Militar, ampliando o beneficio do Monte Pio 
ás filhas naturacs legitimadas dos Officiaes da 
Artnada ............•......•...•.....••..• 

N. !.,24.-Em 2:S de Agosto de 1837 ,;_Mandando cessar 
por abusiva a pratica de serem os gcneros des
tinados ao abastecimento dos navios da Armada 
inspcccionados por hum Cirurgião que não per-
tence a guarnição do mesmo navio.......... 810 

N .. í25.-FAZENDA. -Em 25 de Agosto de 1837.
Sobre o pagamento do Sello das Loterias ..•• 

N. 426. -IMPERlO. -Em 26 de Agosto de 1837. -
Declarando ao Presidente da Província de Per
nambuco que os Lentes e empregados dos 
Cursos Juridicos devem residir nas cidades onde 
estes Estabelecimentos estão situados •........ 

N. 427.-JUSTJÇA. -Em 26 de Agosto de 1837.
Aviso ao Ministro da Guerra, para providenciar 
que os Militares presos por ordem das auto
ridadps civis sejão recolhidos a seus respectivos 
quarteis ...........•..•.................•. 

» 

• 

311 

"N. 428.-Em 26 de Agosto de 1837. -Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de Policia, para dar parte de 
todas as embarcações que forem impedidas pela 
Policia . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . 312 

N. lt-29.-MARINHA. -Em 26 de Agosto de 1837.
Aviso ao Consul do lrnpcrio em Lisboa, man-
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dando sobrestar na remessa de opcrarios para 
. o. Arsenal de Marinha da CÔI"te~. ..••...... . 312 

N. 430.-Em 26 de Agosto de 1837 .-Mandando abo
nar a gratificação annual de duzentos mil réis 
ao Cartorario da Contadoria da :Marinha, João 
Francisco de Macedo Ferraz. . . . . . . . . . . . . . . • )) 

N. 431.-FAZE~D.\.-Em 26 de Agosto de 1837.
Solvendo duvidas que occorret·ão a Thesou-
raria do Rio Grande do Norte na execução 

. da Ordem de 28 de Fevereiro proximo pas-
sado, que tmta dos vencimentos dos Empre-
gados que substituem os impedidos......... 313 

N. 432.-JUSTI\a.- Em 28 de Agosto de 1837.-
Aviso ao Presidente da Provinda do Piauhy, 
com esclarrcimr.ntos sobm as visitas das em-

·~ barcações da Costa de Leste . . . • . . . . . . . . • . . » 
N: 433.- Em 28 de Agosto de 1837.- Aviso ao Juiz 

de J)il·eito Chefe de Policia, communicando 
que, nos crimes em que os ~1ilitares perdem 
o fôro, devem set· conservados nos Quarteis e 
Fortalezas á disposição dos Magistrados, até 
sentença definitiva......... . . . . . • . • . . . . . . . . 314 

N. 434.-Em 29 de Agosto de 1837.-Aviso ao 1\li-
nistro da Marlnha, para que o Brigue Escuna 

.(( S. Dominqo.'i Ea,é.'ls possa set· empregado no 
serviço nacional, avaliando-se, & c......... . W. 

N. 43:5.- Em 29 de t\.gosto de 1837 .-Aviso ao Juiz 
de Direito Cht;fc de Policia, para que se rcs
ponsabilise o Carcereiro do Aljube por qual· 

.. quer de~acato feito á Religião.. . . . . . . . . . • • . 315 
N. 436.-:-<MAHINHA.-Em 29 de Agosto de 1837.

Revogando o Avi~o de 8 de Julho de 1836, 
determinando que se cumpra a bordo dos Na
vios da Armada o art. 80 dos de Guerra da 
da mesma .A.rm~1da. • ...•.....•.. · • · · · · • · • » 

N. 437.-GUERBA.-Em 29 de Agosto de 1837.
Determinando que os Militares sujcilos a prisão 
por o1·dern da autoridade civil. sejão presos 
nos Qua rteis e Fortalezas .....•... • · · · .. · · · » 

N. 438.-JUSTICA.- Em 30 de Agosto de 1837.
Aviso ao"' Juiz de Direito Chere de Policia, para 
evita1· o abuso de.sahirem deste porto sem pas
saporte grande numero de passageiros, princi-
palmente estrangeiros .•...•.•.•.. ·......•.. 316 

N. 439.-Em 31 de Agosto de 1837 .-Aviso ao Presi-
dente da Provincia de Pernambuco, sobre no-
mcacão de executor para h uma pena capital... )> 

N~ 440.-M~\RINHA.-Em 31 de Agosto de 1831..-
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Nomeando o Commissario do numero da .fu
mada, Antonio Francisco da Costa. Arêas, par~ 
o lugm· de encarregado da Cordoaria, com\ a 
gratificação de dczaseis mil réis mensaes; l1-
cando .·assim aUerada a disposi~·ão .. da Order\ -. 
de 21 do corrente mez .............. · •...... '~· .. ' 8.1"7 

N. 4!a.1.- FAZENDA .-Em 31 de Agosto de 1837.- '\, /'. 
Sobre pagamento de dividas contra h idas na Pro- '~- ~: 0 0 ., 
vin~h1 da Uahia no temno. da lnd~pendencia. )~-~-- . 

N. 4'a.2.- (~rn 31 de Agosto de 1837.- Circular o r- ~ 
denando que nos BaLancetes wmhão separadas 
as esprcÍl'S de qnc gc compõem os snldos, e 
não se confundão ,em huma só addicção os bi-
lhetes e letras... . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . 318 

N. 443.-Em 31 .de Agosto de 1837.-Vorlaria a Al
fandeg~ .4'ffi.ra applicar a disposiçiio do § 3.0 

do art. 262 do Hegulamcnto aos líquidos que ... 
vierem r~m vasilhas de vidro ou barro . . . . . . )> 

N. 414.-JUSTICA.-Em o t.o de Setembro de 1837.
Aviso a<; Presidente da Província das Alag<\as, 
sobre vis i tas c exames das em bareac;ões vindas 
da Costa de Leste.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 319 

N. 445.- Em 4 de St~tcmbro de 1837.- Aviso ao Pre
sidente da Província da Bahia, approvando as 
providencias que deu ácerca das alfaias do 
Culto Divino alienadas pelos Carmelitas des-

~- calços . ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
N. 446.-MALUNAA.-Em 4 de Setembro de 1837.

Circulal' aos Presidentes das Províncias, deter
minando que os recrutas para a Marinha sejão 
recolhidos a bordo dos vasos de Guerra ncllas 
existentes, sendo inspcccionados pelo Com
mandante e Cirurgião do Navio em que em
barcm·em , fazendo desde logo parte de sua tri
pulação, e sómente remettidos para a Côrtc 
nos Navios do Estado quando houver oppor-
tunidade .••....•............... ,, . . . . . . • . . . 320 

N. 447.-JUSTICA.-Em 5de Setembro de 1837.
. Aviso ordenando que os Desembargadores mem

bros do Tribunal de Justiça compareção de 
béca...... . ...........•............... • · » 

N. 448.-.-Em 5 de Setembro de 1837. -Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de Policia, sobre medidas to
madas em conscqucncia da fuga de presos da 
lJha das Cobras, e dos arrombamentos da Cadt•a 
do 1\ljubc . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

N. ft-49.-Em 9 de Setembro de 1837.-Aviso ao Pre
sidente da Província da Bahia, declarando que 
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os Desembargadores da Relação Ecclesiastica 
devem ser processados c julgados pelas Justiças 
Ecclesiasticas nos crimes de responsabilidade 
e individuaes em materias meramente cspiri-
tuaes • . • . . • . . . . • . . . . • . • . . . . . . • . . . . . • . . . • . 321 

N. 450.-MAIUNHA.-Em 9 de Setembro de 1837.
Creando no Arsenal da Província de S. Pedro 
do lHo Grande do Sul huma Pagadoria da Ma
rinha com seu respectivo Escrivão e os mesmos 
ordenados que pereebem semelhantes Empre-
gados da Intendencia da Bahia.............. » 

N. 451.-FAZENDA.-Ern 9 de Setembro de 1837.-
Sobre as quantias não gastas que se reputão 
sobras e saldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 322 

N. 452.-lMPERlO.-Em 11 de Setembro de 1837.
Declnrando ao Presidente da Provinda de Per
nambuco que foi decretado especial e privati
vamente para a Cidade do Uio de Janeiro o 
Regulamento de 9 de Julho de 1833, que sujeita 
a approvação do Governo a nomeação dos Em
pregados de Saudc, os quaes não são conside-
rados Erilpregados geraes................... 323 

N. 453.-JUSTICA .-Em 11 de Setembro de 1837.
Aviso aÓ Juiz de Direito Chefe de Policia, para 
que, averiguando as praticas illegacs que se ti
verem estabelecido nos Juizos de Paz, as faça 
emendar instmindo os Juizrs . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 454.-Em H de Setembro de 1837 .-Aviso ao Juiz 
de Direito da Comarca de Angra dos Heis, de
clarando que qualquer questão de nullidade de 
processo deve sempre reputar-se conprehendida 
no art. 281 do Codigo do Processo Criminal. 324 

N. 455. -Em 11 de Setembro de 1837 .-A viso ao Juiz 
de Paz do 1.0 districto do Sttcrun"!ento, sobre 
a queixa de João Hodrigucs de Lima; notando 
algumas ir•·egularidades no modo de proceder, 
accurnulando no mesmo processo dous actos 
disti netos. . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • n 

N. 456.-Em 12 de Setembro de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Província de Santa Catharina, decla
rando ser illegal a pr.etenção de annexar-se o 
oficio de Escrivão da Provedoria de Capellas 
ao de 2. o Tabellião do Termo da Cidade • . . . 325 

N. lJ.57 .-Em 12 de Setembro de 1837 .-Aviso ao Juiz 
de Direito interino da 2." Vara Civel, sobre a 
inteltigencia do Decreto de 2 de. Maio deste 
anuo, relativamente ás suspeiçõe~ dos outros 
Juizes do Civel....... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • >) 
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sidente da Província de Santa Catharina, sol:. 
vendo as duvidas do Juiz de Direito da Comarça 
do Sul relativamente á execução da Lei de H) 
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de Junho de 1835 ......•............•....• , ~~6 
1\." !,.;)9.-MAIUNHA.-Ern 12 de Setembro de 1837.-

A viso ao Presidente da Prov~ncia do Rio Grande 
do Sul, manifestando suspeita de ser exorbitante 
a somma de 114.:597:)710 despendida por couta 
desta ltepartição nos 3 mezes de Abril a Junho 
deste anno ; ordenando, entretanto , que não 
chegão informações circumstanciadas ácerca do 
modo por que se despendem alli os dinheiros, 
que se cumpra litteralmente o Alvará de 7 de 
Janeiro de 1797 e a Tabclla das rações que 
competem ás Praças dos Navios da Armada ; 
e que os vencimentos de commando só sejão 
dados aos Officiaes que tiverem Títulos passados 
pela Secretaria de Estado; e bem assim que os 
Commandantes de Hiates e :Har·cas Canhoneiras 
venção de comedorias 600 réis (1ualquer que 
seja a sua patente .........•..............• 

!\. ~60.-l""'AZENDA .-Em 12 de Setembro de 1837.
Portaria á Alfandega declarando que as embar·· 
cações que entrarem por arribada neste porto; 
sem destino para elle , ou outro algum do 
Brasil, não estão comprehendidas na disposição 

,, 
· ... ,.:.::::~ 

)) 

do art. 159 do Regulamento. . . . . . . . . . . • • . . . 327 
N. í61.-Em 12 de Setembro de 1837 .-A respeito do 

pagamento de dividas menores de 100~ sem 
dependencia de habilitação. • . . . . . . . . . . . . . . . 328 

1\. 462.-JUSTICA.-Em 13 de Setembro de 1837.-
A Yiso aÓ Vice-PI'esidente da Província do Rio 
de Janeiro, para evitar-se o contrabando de 
mercadorias que he feito por embarcações es-
trangeiras •.............•....•........• , ... 

N. -~63.-MARINHA .-Em 13 de Setembro de 1837.
Considerando como Ajudante do Inspector do 
Arsenal da l\Iarinha desta Côrte ao 1. o Tenente 
Joaquim Martins , abonando-se-lhe , além do 

)) 

soldo de terra, o mesmo vencimento que per-
. cebem os mais Ajudantes do mesmo Inspector. 329 

N. -164.-JUSTICA.-Em 1ft. de Setembro de 1837.
Aviso aô Vigario Capitular, para marcar hum 
prazo razoavel aos dous Prebendados que exis-
tem na Capella Imperial para tomarem ordens 
de Presbíteros ......... , ............ , •.•... .. 

I ndice das Decisões. 7 
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~. 465.-MARINHA.-Em 11. de Setembro de 1~37.-.:. 
Mandando abonar ao Thesourei,ro Pagador da 
.Marin'l1a na Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul o vencimento de hum conto e seiscentos 
mil róis annuaes, durante esta commissão para 

PAGS. 

fJtlC fôra nomeado. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . 330 
N. 466.-IMPEHIO.-Em 15 de Setembro de 1837.

Heelarando ao Presidente da Província de Minas 
(~eracs que o estar hum estrangeiro exercendo 
a medicina no lrnperio antes da Lei de 3 de 
Outubro de 1832, não o isen1a da obrigação 
de habilitar-sn com os exames necessarios, visto 
que :mtes daquella Lei j<Í cllcs crão exigidos 
twlo § 29 da de 22 de Janeiro dt~ 1810.... >> 

N. !~67 .-Jt~STIC:\ .-Rrn 15 de SPt~mbro de 1837.
Portaria"' â Camara Munidpal, declarando ser 
Juiz de Paz da Cabeça do Termo, o do 3. o 

distrieto do Sacrarrwnto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
N. Ia.G8.-i\:IA1UNHA.-Ent 15 de Setembro de 1837.

Mandando eonsiderar diario o vencimento dos 
Escreventes do Quartel General da Marinha. >> 

N. !a-69 .---li'AZENBA .-~Em 15 de Setembro de 1837.
ncsapprovando o rebate de huma divida pre-
v~nitmte de arrematação de impostos...... . 332 

N. la-70. -Rm 15 de Setembro de 1S37. -Sobre a subs
titui~·iío do Contador, c Officiul Maior das The-
sonrarias, e outros empt·egados. . . . . . . . . . • . • » 

N. 471 .. -l~rn 15 de Setembro de 1837.-Mandando 
inuiilisar a inscripçfío de h uma divida . • . . 333 

N. la-72.-~IAIUNHA.·-J~m 16 de Setembro de 1837.
Mandando apontar aos Mestres dns ofticinas do 
Arsenal de Marinha nos dias uteis, em que 
deixan~m dP comparecer por doentes. . . . . . . • )> 

N. 473.- ·Em 16 dn Setembro de 1837.- Declarando 
que á vista do Decreto de 5 do corrente, com
petem aos A ponta dores do Arsenal de Marinha 
da Bahia os rrwsmos vencimentos que percebem 
os Apontadores do Arsfmal da Côrtc........ 334 

N. la-7!t-.-FAZENUA .-Em 16 de Setembro de 183'1.
(:ircula·r corrigindo no Hcgulamcnto das Mesa~ 
do ümsulado de 30 de Maio de 1886 hum 
erro de referencia de artigo .•.....•.......• 

N. 475. -JUSTICA.- Em 18 de Setembro de 1837.
Aviso ao .. Presidente da Provincia do Maranhão, 
áce'l·ca da intelligeneia dos arts. 270 e 332 
do Codigo do Proeesso Criminal. •.......•. ~ » 

N. :l-76.-Em 18 de Setembro de 1837. -Aviso ao 
Inspcctor da Alfandrga, para que as vigias do 
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mar participem de madrugada ao encarlegado 
da visita, os navios que tnm entrado de ~ile, 
e houverem ido fundear fóra dos ancora ouros 
do poço ..•....•...............•..... "'.... 335 

~~ '.77. -IUAIUNHA .-Em 18 de Setembro de 183~ ·"""":"" 
Mandando abonar ao 1. o Grurnele invalido, llh.
noel Francisco Pereira, o soldo e ração q'U~·
Jhe compete; e determinando que todas as. 
praças invalidas fiquem aquarteladas em huma 
embarcação debaixo da vigia de hum só in- '··,<,.-;~ 
dividuo, sendo empregadas como o J::ermittirem 
suas circurnstancias. . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . . >> 

N. 478.-Em 18 de Setembro de 1831.-Considerando 
diario o vencimento dos Amanuenses da Secl'e-
taria da Inspccçào do A rsenrtl da Marinha.. . 3~16 

l\. '1.79.-Em 18 de Setembro de 1837 .-Elevando a 
seiscentos e quat·enta réis diarios o veneirncnlo 
dos remadores dos escalcres do Ministro da 
Hepartição , da lnspf:'cção do Arsenal , e do 
Quartel General; preferindo, em igualdade de 
circumstancias, os lndios para este serviço.. . >> 

N. 480.-FAZENDA.-Em 18 de Setembro de 1837.
Mandando reformar huma conta de despeza de 
medição c demarcação de terras, c explic<Jndo 
quaes os emolumentos e salarios que competem 
aos empregados por este serviço . • . . • . . . . . . . 337 

N. :t-81.-GUEHRA.-Em 22 de Setembro de 1837.
Alt~rando as disposições do art. 1.0 do ])ecreto 
de 2 de Novembro de 1835, na parte que marcão 
sómente 15 dias para apresentação de volunta-
rios . • . • . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • . . . . • )} 

N. : .. s~.-Em 22 de Setembro de 1837 .-Para que dos 
Guardas Nacionaes comprehendidos nas dispo
si~ões do art. 1. o da Carta de Lei de 29 de Agosto 
deste anno, sejão recrutados sómente os que se 
recusarem ao serviço ordinario a que forem 
cba1nados . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . 338 

N.. lt.83. -l~m 23 de Setembro de 1837. -Determinando 
que só se contemple com o quantitativo neces
sario para fundo de fardamento as praças dos 
Corpos existentes em serviço na J)rovincia. • . . )> 

S. 1i84.-JUSTIÇA.-Em 24 de Setembro de 1.837.
Aviso oo Commandante Geral do Corpo de Per
manentes, para dar baixa aos soldados de irre
gular conducta, e remettê-Jos á autoridade in-
cumbida do recrutamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33·9' 

N. 485. -Em 25 de Setembro de 1837. -Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de rolicia, para q.ue os Juizes 

' ' 1 
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de Paz remcttão, a clle e não â Secretaria de 
Estado, as partes dia rias das rondas. . . . . . . . . 339 

N. 486.-FAZENDA.-:Em 25 de Setembi'O de 1837.
Tratando do destino que deve ter a moeda de 
cobre que não tiver o peso exigido pela Lei.. :340 

N. 487.-GUERRA.-Em 26 de Setembi'O de 1837.
Ao Director do· Arsenal de Guerra, communi
cando a expedição de ordens ao Presidente da 
Província de S. Pedro, para não ser mais abo
nada aos Corpos alli existentes :l prestação des
tinada para o fardamento das praças, por isso 
que este lhes será fornecido em tempo pelo 
mesmo Arsenal. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . >' 

N. 488.-MARINHA.-Em 28 de Setembro de 1837.
Mandando abonar a Manoel Pereira Paiva o 
vencimento de quatrocentos e oitenta réis dia
rios, continuando elle a servir como Vigia da 
ponte do antigo trapiche do Sal.... . . . . . . . . )} 

N. 489.-FAZENDA.-Em 30 de Setembro de 1837.
Mandando que se não fação arrematações de 
dividas senão a dinheiro á vista . . . . . • . . . . . . 34.1 

N. 490 .-Em 30 de Setembro de 1837. - A respeito 
do imposto sobre lojas, estabf'lecido no ~ &.. o 

do art. 9. o da Lei de 22 de Outubro de 1836, 
do qual se pretendem eximir os proprietarios 
de trapiches e casas de arrecadação publica. . » 

N. 491.-Em 30 de Setembro de 1837.- Approvando 
a concessão de commissões pela cobrança de 
dívidas em atrazo. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • 34.2' 

N. 492.-JUSTICA.- Em 2 de Outubro de 1837.
Aviso aô Presidente da Provincia da Bahia , 
sobre a deliberacão da Assembléa Provincial 
de não haver incompatibilidade em que o Ta
beHião João Baptista Pereira Guimarães exerça 
o carg0 de Juiz de Paz, lmma vez que durante 
esse exercício o Jugar de Tabellião se_ja servido 
por hum serventuario por elle proposto. . . • . ))· 

N. 493.-Em 2 de Outubro de 1837 .-Aviso ao Juiz 
de Paz do 1. o districto de Santa Rita , sobre 
exame de· derrotas ou outro objeeto de Marinha; 
por occasiãQ da derrota da Escuna Antlorinha. 343 

N. 49!~.-Em 3 de Outubro de 1:837 .-ATiso ao Pre
sidente da Província do Maranhão, mandando 
responsabilisar o Juiz de J)ireit() da Comarca 
de Caxias, por ter infringido o art. 27t do 
Codigo do Proeesso Criminal ; e dando escla
recimentos sobre a applicação de aJguns outros 
artigos .. , , , , , . , , ... , .• , .. , . . . . . . . . . .. . . . . . 3!a.!i 
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N. 495.-Em 3 de Outubro de 1837.- Aviso aqiJniz /'>"\ 

de Direito Chefe de Policia, mandando\ i ~ar ",...v..,\ 
sem ~m~ito o Aviso de 1 O de Junho do\\cor-
rente anno sobre o modo de castigar os escl'~fO~. 345 

N. 496.-MAIUNIIA.- Em 3 de Outubro de 1831~. ~ 
A utorisando ao Pn•sidente da Provinda dt\_8-::· 
Pedro do Hio Grande do Sul a fazer as mo'iji.:: ..... 
ficações que julgar convenientes no pessoal d?t_ 
Arsenal de Marinha, e dando outras pi'Oviden- · 
c ias.. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . >> ;~ 

N. 497 .-JUSTJCA.- Em t.. de Outubro de 1837.- -..·,.:-~;.;;;..>"' 
Aviso a~ Vice-Presidente da Província do Rio 
de Janeiro resolvendo algumas duvidas apre-
sentadas pelo Juiz Municipal de Hezende sob1·e 
a execução da Lei de :lO de Junho de 1835.. 347 

N. t..98.-FAZENDA .-:Em 5 de Outubro de 1837.
Antorisando a altPrnção do nrt. 196 do Uegu-
Jament.o do Consulado . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 348 

N. 4-99.-Em 7 de Outubro de 1837 .-Mandando cobrar 
pela Mesa do Consulado o sello dos documentos 
produzidos para a expedição dos passaportes. )} 

N. 500.-JUSTJCA.- Em 9 de Outubro de 1837.
Aviso a~ Commandante Superior da Guarda 
Nacional, sobre os casos em que tem lugar o 
chamado de Guardas Nacionaes directamente 
pelos Juizes de Paz e lnspectores. . . • . . . . . . . » 

N. 501.-Em 9 de Outubro de 1837 .-Portaria á Ca
rnara Municipal, mandando ficar sem effeito a 
de 15 do mez passado. pela qual se ordenou 
que o .Juiz de Paz do 3.0 districto do Sacra-
mento fosse o da Cabeça do Termo.......... 31.9 

N. 502.-MARINHA.-Em 9 de Outubro de 1837.
Hemettendo o officio da Repartição da Guerra 
sobre a gratificação que d'ora em diante devem 
perceber os Conselheiros de Guerra e Vogaes 

. do Conselho Supremo Militar. . . . • . • . . . • . . . • 350 
N. 503.-IMPERIO.-Em 10 de Outubro de 1837.

Declarando ao Presidente da Província do Rio 
Grande do Norte, que a nuJlidade de serem 
apurados pela Camara Municipal da Capital os 
votos dados para Vereadores da Camarada Villa 
de S. Gonçalo sana-se, fazendo-se nova apuração 
pela Camara desta Villa, dando-se por nullos 
os actos praticados por aquella. . . . . . . • • . . . . >> 

N. !S04.-JUSTICA. -Em 10 de Outubro de 1837.
Aviso aô Arcebispo da Bahia, para fazer des
pedir da Relação Ecclesiastica os Desembarga-
dores Sup.ranumerarios ..... , . • . . . . • • . . • . • • . X>.l 
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N. 505.-GUEHUA.-Em 10 de Outubro de 1837.
Ordenando que , além do que se acha decre
tado no art. 27 do Hegulamento do Arsenal d·-~ 
Guerra de 21 de Feve-reiro de 1832, se observe 
a respeito da compra de quaesquer generos des
tinados para o fornecimento do Arsenal as dcs-

PAGS. 

pezas abaixo transcriptas; e bem como, que se ~ 
ponha em inteiro vigor o art. 9. 0 do mesmo 
Uegulamento, verificando-se com todo o cu i-
dado se as materias primas entregues aos mes-
tres produzem os objectos manufactur11dos... 3Jl 

N. 506.-J?AZFNDA.-Em 10 de Outubro de 18:17.
Portal·ia a Alfandega, mandando restituir os di
reitos pagos pelo despacho de anirnaes impor
tados do estrangeiro, por não ser a isenç.ão cte 
semelhantes direitos dependente da cireums
tancia de serem os anirnaPs importados diree
tarnente por criadores Nacionaes para melho-
ramento das raças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35:! 

N. 507.- Em 10 de Outubro de 18:37.- Declarando 
que o individuo qm~ não fôr Advogado legal
mente dito, e que não tiver titulo que o au· 
torisc a exercer o ofiicio, nem seja como tal 
reconhecido nos auditorios, não está obrigado 
ao pagnmcnto do imposto de cscriplorio de 
~t\d voeacia . . . • • . . . • • . • . • . • . . • . .. • • . . . . • . . . . 353 

N. 508.-IMPEJUO.-Em i1 deüutnbro dc1837.-
0rdenando ao Administrador do Correio Geral 
que faça observar o principio de rcdprocidadc a 
respeito dos papeis ofiiciacs dirigidos aos Con-
sules de Portugal neste lmpcri.o . . . . . . . . . . . . » 

N. 509.-·JUSTIÇA.-Em 11 de Outubro de JS:i7 .
Ao Com mandante Superior da Guarda Naeional, 
pam que cessem as rondas dos Juizes de l)az, 
e de ora em diante ronde cada companhia o 
seu districto. . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . • • . . . . . . . . 354 

N. 510.-MARINHA.-Em t2 de Outubro de 1837.
Ordenando que fique de nenhum elfeito o 
Aviso qwe considerou como Ajudante do lns
pector ao t.o Tenente Joaquim Martins, que 
deve continuar a perceber o vencimento que 
antes tinha·. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . • • • . . • . » 

N. 511.-FAZENDA.-Em 12 de Outubro de 1837.
Declarando que por erro typographico se acha 
na paata da Alfandega o preço de 20~000' por 
cada arco de rebeca . • . . . . . . . • . . . • • . . • • . • . • 355 

N. 512.-Em· 12 de Outubro de 1837 .-Circular para 
se cobrar dos generos do paJz ex(l0ftados para 
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o t>slrangeiro os 7' 0 /o estabeleCido~ na Lc1, ~s_:- .. -<~\ 
sando o abuso de se arrecadar somente 2 tfo• 35a ·-./"'' 

l\. !1!3.-MARJNHA.-Em 13 de Outubro de 1837\- --, 
Resolueão de Consulta do Conselho Supre~o 
:Militar: estabelecendo que as licenças com vep.:.~:: 
timento de solào aos Otliciaes reformados, pal\a 
l;oderem residir fóra do Imperio, sao depen:., 
dentes de graça especial do tiovcrno, visto não 
haver I~ei que prohiba ou v{•de o uso desta 
faculdade ; fieando porém obrigados os agra- ·, '~· 
ciados a participarem por meio d•~ certidão de "·~ 
\'ida trimeusHI, visada pelo Consul ou Vice-
Consul do Brasil, o lugal' da sua resideneia.. 356 

N. !)l.L-JUSTICA .-Em 14 de Outubro de 1837.
Ao Juiz .. de l)i reito Chefe de Policia , sobre o 
a?.uso de publicamente se venderem bilhetes de 
r1 f·ilS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,, 

N. !)!5.-J"AZENUA.-Em 17 de Outubro de 1837.
Cireular para que as Thesourar·ias remettão os 
documentos originaes pelos quaes se tenhão feito 
as inscripc:ões da divida publid... .. . . . . . . . . 357 

;.~. ;_)HL- Em 17 de Outubro de 18:37. - Declarando 
não ter lugar o despachar-se livre de direitos 
a cêra em bruto importada para uso das fa-
bricas de velas de eôra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

.'i ;;r-: .-Jl:STICA .-l~rn 19 de Outubro de 1837. -
Ao Juiz .. de Direito Chefe de Policia, para fazer 
ronstar que os exames a bordo das embm·ca
çües da Costa d' Africa devem ser feitos pelo 
methodo anterior ao A riso de 6 de Ju!ho pas-
sado ..........•................... · ... · · ~ » 

N. ~.!~1 .-FAZENDA .-Em 19 tie Outubro de 1837.
Acerca do pagamento de direitos de cxporta~ão 
sobre ·os couros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3ã9 

N. :'d!f.-JUSTJCA.-Em 20 de Outubro de 1837.
A viso a~ Presidente da Hei ação da Cõrte, para 
não permittir que seja distrahida a attenção 
dos Desembar·gadorcs na oceasião do trabalho 
da conferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . » 

N. ;}:!!L-Em 20 de Oulubro de 1837 .-Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de Policia, sobre intelligencia 
do art. 294 do Codigo do Processo Criminal. 360 

\ . iEH . -Em 20 de Outubro de 1837. -Aviso ao Pre
sidente da Província de Santa Catharina, sol
vendo duvidas tícerea da nomeação 'dos solici
tadores dos nuditorios c de J~serivãcs no impe-
dimento temporario dos acluaes . . . . . . . . . . . . "' 

N ~I'U. -Em 20 de Outubro de 1837 .-AYiso ao Pre-
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sidente da Província de Santa Catharina , dP
clarando qual o Juiz que deve ser tomado po1· 
Adjunto nocasodaürd. L. 0 4.o, Tit. 96,§25. 361 

N. 523. -Em 20 de Outubro de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Província de Santa Catharina, sol
vendo as duvidas do Juiz de Direito da Comarca 
do Sul r a respeito do art. 294 do Codigo do 
Pl'ocesso Criminal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 524. -.Em 20 de Outubro de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Pro,·incía de Goyaz, resuondendo ao;-; 
esclnrecimentos pt>didos peiÕ Solicit~dor interino 
de Capellas e Resíduos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 

N. 525.-Em 20 de Outubm de 1837 .-Aviso ao Pr·e
sidente da Província do Hio Grande do Sul , 
respondendo a vnrios quesitos do Juiz de Paz 
do 2. o districto da Cidade de Porto Ah~gre, 
relativamente a intellígencia da l~ei de 11 de 
Outubro de 1836. • . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 363 

N. 526.-MARINHA.-Em 20 de Outubm de 1837.
Resolução de Consulta do Conselho Supremo 
Militar·, autorisando o pngamento de huma 
gratificação igual a dos Com mandantes de Com
panhias, ao Capitiío Mandante do Co1·po de Ar-
tilharia de Marinha. . . . • . . • . . . . . . . . • • . . . . . • 36ft. 

N. 527 .-JUSTICA.-Ern 21 de Outubro de 1837.
Aviso aô Presidente da Província de S. Paulo, 
sobre ordens para destacamento de Guardas 
Nacionaes, anteriores á Lei ultima sobre os 
destacamentos da mesma Guarda............ 365 

N. 528.-Em 21 de Outubro de 1837 .-Aviso ao Pre-
• sidente da l'rovincia da Bahia, conformando-se 

com a decisão já tomada em AYiso de 18 de 
Agosto , sobre premio a hum denunciante de 
contrabando de Arl'icanos. . • . . . . . . . • • • . • • • . . 366 

N. 529 .-Em 21 de Outubro de 1837. -Ao Juiz de 
Direito Chefe da Policia, sobre nomeações de 
Otficiaes de Justiça pelos Juizes de Paz. . . . • . •> 

N. 530.-Em 21 de Outubro de 1837 .-Aviso ao Juiz 
do Civel Provedor de Capellas e Uesiduos, man
dando entregar a Capella de S. Christovão á 
Irmandade de Nossa Senhora do Soccorro, erecta 
no Seminario de S. Joaquim . . . . • • • . . . . . • . . 367 

N. 531.-MARINHA.-Ern 21 de Outubro de 1837.
Approvando o procedimento do Intendente da 
Marinha no que respeila a intelligencia que deu 
á Lei de 30 de Setembro findo, com relação a 
gratifieação addicional de que goza vão os Mem-
bros do Conselho Supremo Militar . . . . . • . • . . >> 
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N. !j32.- Em 21 de Outubro de 18:17.- Provi<fén.- "' }/~ 
ciando para que as companhias fixas dc['Ma- ·i:>-~\ 
rinhciros, organisadas por Decreto do t;o (}e _,·\ 
Julho do corrente ~nno, obtcnhão a cónve-
n i ente i nstrucção ...................... ;"' .. . 

N. r:>33 .-Em 21 de O(ltubro de 1837. -l\iand~_h® 
reduzir o Estado-maior das cmbarc:1ções \Oí'-
rnadas .. -. . ............................ ~···~ . ._ 

N. !}'14.-Em 21 de Outubro de 1837.-EstabclcccndQ -· 
bases para o cumprimento da disposi<:fío do' 
art. 6." da Lei de 10 do corrente .sobre o 
preenchimento da força do Corpo de· Artilha-
ria de Marinha ........................... . 

N. r)30.-FAZENDA .-Em ~1 de Outubro de 1837.
Ao Thesourriro das Loterias para antes de co-
meçar o pagamento dos prcmios fazer entrega 
do imposto de oito por cen{o mt Thesouraria 
Geral do Thcsouro Publico ................ . 

N. ;)36.--JUSTICA.-Em 23 de Outubro de 1837.
Aviso nÔ Presidente da Província da Rahia , 
para cessar o nbuso de se entregarem rcquc-
r:imcn~os aos Desembargadores no acto das con-
ferenerns ................................ . 

N. !)37.-Em 2!,. de Outubro de 1837.-Aviso ao Juiz 
de Direito Chrfc de Policin, pnra podrr fnzrr 
a d inlwiro o fornecimento dos presos das I<'or-
talezas da Barra .. , ....................... . 

N. 538.-MARINHA.-Em 25 de Ontuhro de 1837.
Ordenando que fique de nenhum f'm:-ito o Aviso 
que mandou que os Pr:1ticantrs de Piloto ser-
vissem de Escrivães em certos navios ...... . 

N. 539.-~Em 25 de Outubro de 1837.-Mandando 
que tenha inteiro vigor o Aviso de 1 G de Março 
de 1836, ácerca do que se d~vc prnticar na 
occasião da cntrrga dos mantimentos para os 
Navios da Armada ..............•.......... 

N. 5't-0.-GUERRA'.-Em 25 de Outubro de 1837.
Marcando o modo de nprcsentação dos estran-
geiros que, jú tendo servido no Exercito, qui-

. zerem de novo cngajnr-se ..............•... 

368 

)) 

370 

)) 

371 

)) 

N. 541. -FAZENDA. -Em 25 de Outubro de 1837.
Hegul~risando a escripturação dos impostos ad
dicionaes estabeiecidos pelo art. 1.0 da Lei n. 0 

109 de 11 de Outubro de 1837............. :372 
N. 542.-IMPERIO.-Em 26 de Outubro de 1837.

Ao :inspector das Obras Publicas, ordenando 
que nos rclato•·ios scmanaes, mencione os ope
rarias que tiverem trabalhado nas obras .... 

lndicc das Decisõe$. 
373 
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N, M-3.-JUSTICA.-Em 26 de Outubro de 18:17.

Aviso ao !,residente da Província da Eahia, re
vogando o de 12 de Junho deste anno, e mau
dando observar o que em virtude do Decreto 
de 12 de Abril de> 1832 se praticava antes, il 

respPito das visitas e exames das cml:nu rações 
du Cost:l de Leste ........................ . 

N. oVJ.-j{:\RlNHA.-Em 2(.; de Outulno de ·J837.
Communicandu a n·mes::;a dos gl·nrros para fot
ueciuwnto das f'mbarcações de Guerra no P aní, 
t~ explicando a maneira de sn fazer a escrip
lurilçiw, quando fôr p!'t•eiso que alguns delles 
st~ uppliqut~m paru a tropa de tPrra ....... . 

N. 54.5.-FAZENDA.-Em :.G de Outubro de 18a7.
ltrgularrwnto para a <'Xccuçfio do art. 2. 0 da 
l.Pi de 11 do ('orn·nte, sobm LolPrias ..... 

N. 5!.-6 .-Em 2~ 1l<~ Outubro de 1837 .-Circular dando 
instrueçüe.:; para a t•xecução da LPi n." 109 
de ll dt·ste HH'Z iÍcerca do meio eireulante .. 

N. 5! .. 7 .-Em 26 de Outubro de 1837 .-Dando provi
deneias para que as guias dos generos despa
chadus pela Mesa do Consulado, e fPcolhidos 
aos trapiches alfandegados, sPjl1o cortadas de 
livros de talão ........................... . 

N. 548.-DIPEiliO.-Em 27 de Outubro de 1837.
Hedarando que os Senadores e Deputados ~:ú 
depois de approvada a sua eleição he que gozão 
das p1·crogativas concedidas pdo" arts. 27 e 28 
da Constituição .......•.•.................. 

N. 5't:9. -JlJSTICA.- Em 30 de Outubr·o c!t~ Hi:i7.
Aviso aô Juiz de Direito Chefe da Polícia, sobre 
l'e<}Uislção de força para coadjuvar a appre
hensão de Africanos boçaes .....•........... 

N. 5B0.-:\1~\RINHA.-Em 30 de Outubro de 1837.
Augmentando quatro operarios para casa das 
velas do Arsenal ........•.....•.......•.... 

N. 551.-Em 30 de Outubro de 1837. - Autorisando 
ao Inspector· do Arsenal da Marinha, para ele
vat· o numero dos operarios das classes de car
pinteiros do mesmo Arsenal ........•......• 

N. ô52.-FAZENDA.-:Em 30 de Outubro de 1837.
Ao Thesoureiro dos ordenados para observaa· 
as diiSJJOsições da Portaria de 29 de :Março de 
1826, que prescreve a maneira por que ·se hão 
de haver os Thesoureiros e Pagadores quando 
não comparecerem os proprios, e em seu lugar 
sn apresentem prssoas munidas de recibo ou 
procuração, exigindo o mesmo Vt~ncimttnto, ou 

)I 
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apparccercm duas procurações para a cobrança 
do rnrsn1o mez ........................... ~:~-· ' ,_ 

N. 533.-JUSTICA. -Em 31 de Outubro de Jtj37 .#' : :" _1 -" 

A viso il(; Ministro dn 1\lnrinha, sobre a mudapça · - · / ~-·"' 
que se deve fazer no Hcgulamcnto da Barc~ de ';\ , 
\'ig'a ...•. o o. o o •• o o o o ••••••••••••••••••• -. a~o . ::- \ 

N. 5M .-1\L\HINHA .-Em 3t de Outubro de 1837.- . 
1\<'commnndando ao Presidente da Província do 
l1 Jrú , que d'ora em diante os mappas das 
l'orças Navacs t.'stacionadas nessa Provinda , 
que dahi enviar, devem ser organisados con-
ronnc o modelo que ncompanhou o seu officio 
de 12 de Junho ultimo sob n. 0 4G.......... 381 

N. 555.-F,c\ZENDA .-Em 31 de Outubro de 1837.- '' 
Circular para que nas Alfand<'~pls se não dê drs-
pacho algum livre de mc'rcadorias para consumo 
das fabricas, sem ord<'m especial do Tht'souro . 

N. 5)G.-IMPEIUO.-Em 3 de Novembro de 18il7 .
J)cclarando ao Presidente da Provinda do Hio 
fle Janriro que a Companhia de Nnvcgaçiio de 
Nicthcroy não tem obrigação de dar passagem 
gratuita a bordo dos seus vapores aos presos 
da rnes:na Província ...................... . 

N. 557 .-JUSTICA .'-Em 3 de Novembro de 1837.
A viso a"o Com mandante Superior da Guarda 
Naeionnl, para que os Commandantcs das ~.mar-
cns participem ás autoridades civis os dclictos 
que se commcUerem, prrndendo em flagrante, 

)) 

)) 

e coadjuvando a formação da culpa ........ . 382 
N. 55S.-:\1ABINHA .-J~m 3 de Novembro de 1837.

l)rovidcnciando para que, sem nutoridade com-

N. 

petente, não se proceda a bordo a exame sobre 
pessoas recrutadas ............•............ 

559.-GUERRA.-Em 3 de Novembro de 1837.
Permittindo que os Officiaes da exUncta Guarda 

)) 

de honra usem dos seus uniformes. . . . . . . . . . . 383 
N. 530.--Em 3 de Novembro de t837. -Dt~clarando 

que os pretos crioulos não estão isentos do 
recrutamento ............................. . 

N. 561.-JUSTICA.-Em G de Novembro de 1837.
Aviso aô Presidente da llrovincia da Parahyba, 
declarando-lhe que não lhe competia suspender 

)) 

Hs ordens judiciarias expedidas contra Antonio 
Borges da Fonseca......................... 38~ 

N. 562.-Em Gde Novembro de1837.-Avisoaollrc
sidente da Jlrovincia de Santa Ca1harina, sobre 
h uma J'eprcsf':ntação do5 Tabellifies relativamente 
a salarios ... , ................•........ , .... )) 
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N. !>63._:_MARINHA.-Em 6 de Novembro de 1831.-
1\Iandando expedir as ordens ncccessarias para 
que diariamente se \'á buscar o Santo ao Quar-

P.\GS. 

tel General do Com mando das Armas da Côrte. :J8í 
N. 564.-Em 7 de ~ovembro de 1837 .-Hesolurão de 

Consulta do Conselho Supremo Milita•·; inde
ferindo a pretenção de hum Ofiicial da A r
mada, que tendo sido reformado a ~cu prdido, 
solicitava (mtrat' de novo em actividade de ser-
viço, annullando-se a reforma . . . . . . . . . . . . . . 38::> 

N. 565.·-Em 7 de Novembro de 1837 .-,Resolução do 
ConsuHa do Conselho Supremo Militar, decla
rando não ser fundada n queixa de hum om
cial que se julgou preterido, por haverem sido 
promovidos outros mais mudemos no servic:o, 
os quaes, porque tinhão a instrucçf10 theoriea 
e pratica da sua arma, forão reconhecidos 
mais habilitados para os accessos . . . . . . . . . . . J) 

N. 566.- Em 7 de Novembro de 1837. - Ht~soluçJo 
de Consulta do Conselho Supremo l\Jililar, es
tabelecendo que as vagas, que se derem no 
Corpo de .irlilharia de Marinha, sejão preen
chidas pelos OUiciae::; avulsos de iguui posto, 
que tiverem as nccess:1rias qualificações para o 
servü;,o; sendo para isto in c! ui dos ua proposta 
pelo mesmo modo que se prntica no Exercito 
com os Omciacs avulsos deHe . . . . . . . . . . . . . . :J8G 

N. 567. -Em 7 de Nove1ebro de 1837. -lteso!ucão de 
Consulta do Conselho Supremo Militar· sobre 
a intelligencia do Decreto de 15 de Outubro 
de 1836, que fixou as forças navaes de 18a7-38, 
a respeito da suspensão de promoção dos om
daes de saude , decretada na Lei de 27 de 
Agosto de 1835 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 

N. 568.-GUERRA .-Em 7 de Novembro de 1837.
A viso <.10 Presidente da Província do Ui o de 
Janeiro, communicando ter-se solicitado do 
Ministerio da Fazenda a expedição de ordem 
para serem pagas pelos Collectores da mesma 
Província as despezas que se fizerem com o 
recrutamento para o Exercito.......... . . . . 388 

N, 569.-~'IARINHA.-Em 9 de Novembro de 1837.
Mandnndo apontar com o jornal de 320 réis 
diarios o soldado reformado Manoel F1·ancisco 
dos Santos, ficando encarregado da guarda das 
praias do Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o9 

N. 570 -Em 10 de Novembro de 1837.- Mandando 
por em inteira obscrvancia as disposições dos 
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A ü:ms de 2 de Abril Úl~ J 8:34 , c 17 de 
tembro de 18:35, que tt·atão sobre o invcnt· 
do ex-IHspcnsci ro do Patndw Dous de Ma 

571.-FAZENDA .-Em 10 de Novembro de 183 .~ 
Portaria ao Administrador do Consulado, r'C'?_ 
solvendo duvidas oppostas a exPeu~·ão do r@ 

389 

132 do llegularncnto de 30 de Maio de 1 ~ 
a respeito da arquca('ão das embarcações.. ·C:. 390 

N. 572.-Em ·JO de Novembro de 1837.-Portaria '....A ~ 
Hcceh.edoria, e~plieund_o a inl!~lligencia. do art.~YO <:~~· 
1. o, §, l. o das 1 uslru e~õcs de 5 de Maw deste Oó' .:;;;:_.) 
anno ........................... · · · · ·. • · ·. )) * / · 

N. 573.-Em 10 de Nuv<>mbro dv ·J837 .-Cirt.ular aos -~ 
}>residentes das Províncias sobre a nomen(·ão 
de Empregados geraes para empregos pmvin-
ciat~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•.. 

N. 57L-Em 10 de Nov<·mhro de 18:37 .--Sobre o pa
gaml'n1o do ordenado de Ofiidill Maior da 
Secretaria, feito a hum tcn:ciro, durunte o 
tempo em que aquelle, que interinamente exer
cia o dito lugar, se achava no srrviço do Jury. 

N. 575.-JUSTICA .-Em 13 de Nowr11bm de 1837.
Ao Juiz" de Direito Chel'e de Policia, sobre 
substituição de serviço na fôrma do art. 12ü 
da Lei de 18 de Agosto de 1831. ..........• 

N. 576.-l\LHUNI-!A.-Em H~ de Novembrode1837.
Declarando ter-se concedido ao Capellão do nu-
mero da Armada, Fr. Luiz Fc.rtuua, o conli-
nuat· a servir de Capellão do Arsenal da Madnha 
da Província da llahia, não percebendo, além 
do soldo de terra, nenhum outro vencin1ento. 

N. 577 .-GUEIUL\ .-Em 1!,. de Novembro de 1837.
Aviso ao Presidente da Província da Parahyba, 
tmtando da dcficicncia do credito dado para 
dcspezas l\:lilitares dJ Provincia , c mostrando 
os artigos de despcza que deverião ser elimi-
nados, por se não haverem cumprido c enten
dido ns ordens antet·iores da mesma Heparli~ão. 

N. 578.-l\IAIUNHA.-Em 15deNovembro de 1837.-
1\landando abonar a hum Oficial, que serve 
no imr.cdimento do Patrão-.Mór, as maiorias 
do soldo, em quanto se achar nesse exercicio. 

N. 579.-Em 16 de Novembro de 1837.-Elevando a 
gratificação que ora percebe o Sargento refor-
mado do Corpo da Artilharia da Marinha , 
Joaquim Arnaldo de Aguiar, cncerregado do 
Laboratorio de fogos artificiaes, a quatrocentos 
e oitenta réis diarios ..................... . 

391 
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N. 580.-JUSTICA .-l~m 17 de Novembro de 1837.
Ao Pron1otor Publico, pam proceder contra o 
livrcim Crcmicrc, por alugar livros que ofTcn-

PAG~. 

dem a boa moral . . . . . . • . . . . • • • . • • . . . . . . . . 393 
N. 58J .-Em 18 de Novembro de 1837 .-Ao Vigario 

Capitula•· , mandando cassnr as licenças qnc 
existirem para as famílias entrarem no Convento 
da Ajuda.. . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . • • . . . • n 

N. 582.-l\JAHINH:\ .-Em 18 de Nm'embro de 1837.
Elevando á quarenta mil réis mensaes a gra
tificação qne pcrcrbe o 1. o Tenente, Joaquim 
Martins, sendo d'ora em diante encarregado do 
r~crutalllrnto para a Armada e para o Corpo 
de Arlilhnria de J\larinha, cmqunnto estiver 
dclle incumbido........................... )) 

N. !>83.-FAZEi\DA .-Em 18 de Novembro de 1837.
f:o~'lrc a arn~matação de duns moradas de ca~as 
st~qncst radas por CX('rução da Fazenda ~acionai. 396 

N. 531t-.-lUSTlCA.-Em 20 d<~ Novembro de 1837.
A viso ;1'o Presid1mte da Província do Espírito 
Santo, declarando qnars os processos cujas custas 
l'Stfio n cargo da 1\IunicipalidadP............ >,., 

N. !>85.-Ern :10 de Novembro de 18:37.- Aviso ao 
Presidente da Província do Espírito Santo, a 
respeito do png3.mcnto de custas, que pretende 
o Escrivfío de S. l\latlwus ...••. ~· ..••.•..• a 397 

N. 5S6.-~L\Hl~HA .-Em 20 de Novcrnl)l'o de 1837.
Mandando <'stabclcc<'t' n bordo da Fragata Pa
ra,quassú huma Enfermaria provisoria, onde se 
tralcm as praças das Companhias fixas, c Apn'n-
úíws de 1\larinheiros........... .. . • . . . . .. .. » 

N. 587 .-JUSTICA.-Ern 21 de Novembro de 1837.
Ao Com'inandantc Geral do Corpo de Pennll
ncntc~, mandando abonar acs Guardas Nacionacs 
nddidos ao Corpo o mesmo soldo que vencem 
ns suas PrJçns . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . • . . . • . • 398 

N. 588.-FAZENlH .-I~m 21 de Novembro de 1837.
Portaria ao Administrador da 1\lcsa do Consulado, 
solvendo dnvidns ácerca da execução dos arts. 
89, 165 c 174. do Regulamento de 30 de Maio. >,. 

N. 589.- Em 21 de Novembro de 1837.- Circular. 
Obviando duvidas que possão occorrer na ar
r.~matação das mercadorias abandonadas por seus 
donos aos direitos da Alfandega.. . . . • • • . • . . • 399 

N. 590.-Em 21 de Novembro de 1837 .-Portaria para 
ficar immcdiatamente a cargo da Rccebedoria 
o lançamento c cobrança dos impostos das Frc-
guczius de fóra da Cidade. . . . . . . . . . . . . . . . • )) 



PAt.S. 
N. 5!H. -Em 21 de i\ovembro de 1b:n. - Sobre,.,~- ···--....... 

vencimentos a que tem direito os empreg<idos >~ 
publicos, quando se achiio occupados mi As- '\ 
scmbléd Provincial c 110 Jury............... 400 ' \ 

N. 5ü2.-Em :!1 de Novembro de 18~J7.-Solven~o:ilu- \ 
vidas expostas pela ThcsourariJ da Pro~incia 
do l\Iaranhão a respeito do abandono de· ·mcr-
c,ldorias existentt·s na Alfandcga, e falta de 
Junces qne cubrão os direitos, quando tcnhão 
de ser posto:; em pra~·a .................. . )) 

N. 5ü~. -BJllEIUO. -Em 22 de ~ove1111Jro de 1837.-
Declarando ao Prc~ideute da Província das Ala-. <.: , <.: / 
gôas que são incornpativcis o emprego de Juiz ., . ~/ 
l\Junicipal e o ollido d1~ Escrivão do Conten- ~::,;::,;~:./ 
cioso eom o cargo de Vt•1·eador............. l10I 

N. 594.-FAZENDA .-Ern 22 de Nmembro dP 1837.
Prohibindo que as ThP:~ourarias tomem delibl'
ração ácerca da moratoria de pagamentos de 
dividas da 1!\.lZí~nda ~acionai . . . . . . . . . . . . . . . '•02 

N. 595.- Em 22 de ~ovembro dP 18:17. - Circular 
sobre o modo como se deverão cobrar as buscas 
para expedição das ('ertidüPs ............... . 

N. 596.-JUSTICA .-Em 23 de NovPmbro de 18:n .
Ao Juiz .. da 3." Vara c i vel , sobre pagamentos 
atrazados de serviços de Africanos livres •.... 

N. 597 .-liARINHA .-Em 23 de Novembro de 1837.
Cil·cular aos Presidentes das Províncias para acti
varem o recrutamento para a Marinha de Guerra, 
autorisando-os a dar aos que se engajarem gra
tificações que abaixo vão designadas, e dando 
outras providencias para a prompta remessa 
dos que forem apurados ............•....... 

N. 598. -Em 23 de Novembro de 1837. - Commu
nicando a resolução tomada para continuarem 
a :,er passados pela Secretaria da Marinha os 
passaportes c passes dos navios Nacionacs e 
.Estmngeiros, ficando portanto sem efl't~ito o ar-
tigo do ltcgulamento que ordenou que fossem 
taes documentos passados pela .Mesa do Consu-
lado .•.....•.................... ··.······ 

N. 599.- Em 23 de Novembro de 1837.- Tratando 
sobre exames das carnes salgadas que se com-
prão para os Navios de Guerra em viagem, e 
dando providencias á esse respeito ......... . 

N. 600. -Em 23 de Novembro de 1837. - Mandando 
que ao 1. o Tenente Manoel Ignacio dos Santos 
se abon<'m , além das maiorias, comedorias á 
titulo de gratillcnção, em quanto se achar cxer-
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cendo o lugar de Patrão-mór, no impedimento 
do f. o Tenente Antonio Pimenta......... . . ft.05 

N. GOL-FAZENDA. -Em 23 de Novembro de 1837.-
• Ordem á Thcsouraria da Província de Minas, 

tratando da cobrança de varios impostos ..... · 406 
N. 602.-1\'IARINHA .-Em 25 de Novembro de 18~7 .

Autorisando no lnspertor do Arsenal da 1\la
rinha não só para reduzir ao menos que fôr 
possível o jornal dos carpinteiros de macha~o, 
mas tamberP. pam admitlir mais tres operanos 
de 1.3 classe na officina de Ferreiros, COJH o 
jornal de mil e seiscentos réis, clevimdo-se se
melhantemente a esta quantia o dos da mcs·ma 
classe· desta oficina. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 407 

N. 603.-FAZE~BA .-Em "27 de Novembro de 1837.
Ao Administrador do Consulado, declarando que 
as embarcações compradas para o Estado niío 
estão sujeitas ao impósto de 5 c 15 °/o . . • . . . » 

N. 604.-JUSTICA.-Ém 28 de Novembro de 1837.
Ao Cmii,mandante Superior da Guarda Nacional 
da Côrte, para não chamar a serviço hum 
guarda pronunciado em crime de que não foi 
ainda absolvido ...•. • . ~ . . • . . • • . . . . • • . . . . . >) 

N. 605.-l!,AZENDA .-Em 28 de Novembro de 1837.
Approvando a declaração feita pela Presidencia 
da Província do Espirito Santo de não podei· 
o Thesoureiro da Thcsouraria occupar o cargo 
de Juiz de Paz~ •...... ~... . . . . . . . . . . • . . • . . 408 

N. 606.-IMPERIO.-Em 29 de Novembro de 1837.
Declarando no Presidente da Provinci::l do Es
pírito Santo que o nnno legislativo das Asscm
bléas Provinciaes deve undar igual passo com 
o anno astronomico ou civil, e que as mesmas 
Assembléas podem ser convocadas extraordina
riamente em qualquer tempo, confoí·me o cxigit· 
.o bem publico .••...•.••.. ~ ..•... , . .. • . . . . . . ,, 

N. 607 .-Em 29 de Novembro de 1837 .--Declarando 
á Camara Municipal da Côrte, que os Depu.: 
tados da Junta do Commercio estão comprc
hendidos na cxcepção do art. 23 do Codigo do 
Processo Criminal, para 'O effcito de não serem 
qualificados jurados............ ... . . . . . . . . . 409 

N. 608.-FAZENDA.-Em 29 de Novembro de 1837.
Sobre a arqueação das embarcações, em decla
ração ao art. 1. o da Portaria de 10 do cor·-
rente .•••.•.......... o'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • )) 

N. 6().9. -Em 29 de Novrmbro de 1837 .-Officio tra
tando dos dit·eitQs do gado que o Collcctor do 
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Registr_o de Santa Victoria na Província de Sant * . b/A 
Ca~hanna não tem arrecadado. . . . . . . • . . . • 410 <T<": , 

N. 610.-Em 29 de Novembro de 1837 -RemPtten D ê? ~~ 
ás T~e~~urari~s hu~ta _T~e,na para o serviço ~ -~ \ 
arquca'-dO das_ embarcaçors . . . . • . . . . . . . . . . )) rn 1\ 

N. 611. -Em 29 _de Novembro o e. 1837.- Re~ula ~ ~ \\ 
a execucao do art 7 o 6.: 8 o da Lei de :lü ~ 11 

. • '~ . o J de Outubro de 1837....... . . . . . . . . . . . . . ·S » >- , 

N. 612. -.JUSTIÇA.-Em o 1. o de Dezembro de 1837. -y p l 

Ao Juiz de Direito da 3.a Vara Cível, para nã <b :::;: · 
s.e arrmnat~r~m. mais ~s set~vi~os dos Africanos Ul !(;"' / 
livre"' que e~Istlrem d1spomveis............. 41'- " , 

N. G13.-Em o L 0 de Dezembro de 1837.- Ao Juiz / 
de Paz do· 2. o districto da Candeiaria, sobre 
informações que denegou ao Chefe da Policia, 
e sobre a boa intelligencia e harmonia entre 
flíi· autoridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . lt-12 

N. 614.-MARINHA.-Em o 1.0 de Dezembro de 1837.
Elevando a oitocentos réis dia rios o !!ala rio do 
Agente da Pagad-o ria da Marinha............ » 

N. 615.-Em o 1.0 de Dezembro de 18:37 .-Resolução 
de Consulta do Conselho Supremo Militar de
clarando as insígnias, vantagens e honras que 
competem ao Commandunte das Forças Navaes 
estacionadas no Pará, c bem assim a linha de 
conducta que os mesmos devem ter a respeito 
dos Presidentes das Províncias . . . . . . . . . . . . . • » 

N. 616.-IMPEBiO.-Em 4 de Dezembro de 1837.
Declarando ao Presidente da Província das Ala-
góas que o Empregado Publico, que tiver sido 

·suspenso e submeltido a processo, não deve ser 
restituído ao seu em prego, emquanto pender o 
recurso interposto da sentença que não o pro-
nunciou ...... ,, ....... ,,........ . . . . . . . . . . . 413 

N. 617 .-JUSTIC,\ .-Em 4 de Dezembro de 1837.
A viso aô Presidente da Província de P emam
buco, sobre os arts. 221 c 233 do Codigo do 
Processo Criminal, relativamente a réos ausentes, 
tendo hum sido illegalmente condemnado á 
1norte......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 414 

N. 618.-Em 4 de Dezembro de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Província de Pernambuco , dando 
por infundada a queixa que deu. contra elle 
o Commandante Superior das Gu1udas Nacio-
nacs..................................... 415 

N. 619. -Em 4 de Dezembro de 1837 .-Aviso ao Juiz 
de Direito Chefe de Policia, para que dos pretos 
livres com serviços anematados paguem-se as 
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despezas no Calabouço, e dos não arrematados 
sejão ellas deduzidas da som ma adiantada.... 415 

N. 620.-Em [j. de Dezembro de 1837. -Portaria á 
Commissão Inspectora das obras da Casa de 
Correcção , sobre comedorias c curativos dos 
pretos Jivres cujos serviços se arrematárão, e dos 
boçaes antes dt~ arrematados.... . . . . . . . • . . . . 416 

N. 621.-Em 5 de Dezembr·o de 1837 .-Aviso ao Pre
sidente da Província do Rio de Janeiro, de
clarando que hc incompatível o exercício de 
Advogado com o de Juiz Municiral do mesmo 
'formo ........................ : . . . . . . . . . . . )) 

N. 622.-MARINHA.-Em 5 de nPzembro de 1837.
Mandando admittír na Officina de Tnnoeiros 
mais seis operarios, c elevando os jornaes da 
La classe a 1~200 réis, da 2.a a 1~000 e da 
3.a a 720 ri~is........... .. . . . . • . . . . . . . . . . 417 

N. 623.-FAZENDA.-Em 6 de Dezembro de 1837.
Approvando a inteJligcncia dada pela Thesou
raria da Província da Bn h ia ao art. 140 do 
Regulamento do Consulado de 30 de Maio de 
1836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 624.-t.UERI~A.-Em 7 de Dezembro de 1837.
Autorisando o Presidcntn da Província de S. 
Paulo para despender com o custeio e melho
ramento da Fabrica de S. João de Yçanmna 
o rendimento della, que pelo Aviso de 8 de 
Agosto se havia mandado conservar em de
posito; bem como tarnbem autorisa a modi
ficar alguns artigos das Instrucções de 26 de 
Julho do corrente anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 

N. 625-JU::HICA.-Ern 9 de Dc1embro de 1837.
A viso n~ Presidente da Província de Mato Grosso, 
para n·unit· em Legiões os Corpos de Guard1:1s 
Nacionaes dos differentcs Municípios......... » 

N. 626 -MARINHA .-Em 9 de DPzembro de 1837.
Ao Presidente da Provincia de Santa Catha
rina, para considerar como mestre de FrHgata, 
percebt•ndo o Vf'ncimento que como tal lhe 
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quim lgnacio da Silveir·a, continuando porém 
no exercício de Patrão-mór do Porto dessa 
Província....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

N. 627.-Ern 9 de Dezembro de ·f837.-Dando pro
videncias para se levar a efft>ito o córte de 
madcir·a na Província das Alagôas, marcando 
a prestação qne poderá ser desrwndida nrsse 
serviço, e a maneira de prest:H'em-se as contas 
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della, e haver da !ntendencia da Côrte os 
fundos que lhe são destinados ............. . 

N. 628. -Em 9 de Dezembro de 1837.- Autorisando 
á elevar a trinta e seis o numero dos Escri-
vães extranumcrarios da Armada ........... . 

N. 629.-JUSTICA.-Em 11 de Dezembro de1837.
Aviso a(~ Juiz de J)ireito da 2 ... Vara dn Cível, 
sobre os Escrivf1cs nDo assistirem todos ús au-
diencins e levarem seus protocoJlos ......... . 

N. 630.-L\IPEIUO.-Em 12 de Dezembro de 1837.
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compPtcncia parn proceder contra o Professor 
de primeiras letras, sobre que representou por 
faltas commettidas no seu empreg-o .... , ..... 

N. 631.-MARíNHA.-Em 12 de Dezembro cte 1837.
H.esoJuçilo de Consulta do Conselho Supremo 
MilHar para se juntar o tempo de serviço 
presta1lo antes dn ucmiss5o, com o serviço 
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mid;idc do que já fbra resolvido em 9 de De-
zembro de 1823 .......................... . 

N. 632.-Em 12 d1~ Dezembro de 18:17.-Resoluçito 
de ConsuHa do Conselho Supremo l\lilítar, de
clarando que os Offieiaes avulsos não podem 
ter accesso sem que entrem em cfl'ectivos na 
patente em que se üchão, por serem repu
tados na mrsma categoria dos aggrrgados .... 

N. 63:3.-Em 12 de Dezembro de 1837 .-Rcsolucuo de 
Consulta do Conselho Supremo Militar, decla
rando não haver direito a melhoramento de 
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gaPs do f:onselho Supremo Militar, além da 
gratificação de cem mil réis, a que já tem per
eebido em virtude da Lei do 1.0 de Outubro 
de 1834 .......•.............•.......•.... 

N. 63ô.-JUSTICA .-Em 15 de Dezrmbro de 1837.
A viso ao Juiz dos Orphãos para que cesse a 
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N. 640.-l:MPERIO.-Em 18 de Dezembro de 1837.
A' Camara Municipal de Bezende, cornmuni
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verno he competente para tornnr conhecimento 
da mesma queixa, bem como de qualquer outra 
sobre infracç,ão de .Leis relativas a materias eco-
nomic<•s e ê.'ldrninistrativas.................. )) 
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- 6~-
PAGS. 

sua conducção para esta Côrlc, informando ou-
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souro, das Thesourarias Provinciacs e de quaes-
quer outras estações da administração e curc
cadação da Fazenda Nacional, a fazer prender 
c autoar os empregados ou estranhos que dentro 
das mesmas forem achados em flagrante delicto. !,.34 
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DECISÕES DO (~OVERNO 
DE 

N ,0 1.-l\IARTNHA.-Em 2 de Janeiro de 1837. 

Ordenando que a disposição do Aviso de 1 G de Dezembro de 183G se faça 
extensiva aos serventes csc1·ayos, abonando-se-lhes o jornal de 4 00 rs. 
uos dias uteis, conscnando-sc aos livres o de 480 rs. que já pcrccbião. 

O Regente, em Nome do Imperador, Conformando-se com 
o que Vm. propozera no seu oficio de 30 do mcz proximo 
findo, Ha por bem que a disposição do Aviso de 16 do dito 
mez se faça extensiva aos serventes escravos, empregados nos 
diversos <1rmazens á cargo dessa Int~ndencia, abonando-se
lhes ( nos dias de trabalho) o jornal de quatrocentos réis, c 
conservando-se aos que são livres o de quatrocentos e oitenta 
réi~ l{Ue já percebem nos dias uteis. O que participo a Vm. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Po.tço em 2 de Janeiro de 1831.
Salvador José Maciet.-Sr. Joaquim Antonio Caminlw. 

N. 0 2.-Em 2 de Janeiro de 1837. 

Ordenando que quando algum Commandantc de Companhia de Imperiae~ 
Marinheiros mr nomeado para commandar Navio de Guern1, deixe de 
perceber a gratiticaç.'lo dada pelo A viso de 24 de Outubro de 1836, que 
passará para o immediato. 

Fique Vm. na intclligencia, não só de que, quando algum 
Commandante de Companhia do lmpcriaf~s Marinheit'os l'ôr 
nomeado pal'a commandar Navio da Armad:l, dcvará d<'ixar 
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de perceber a gratificação que se lhe mandára dar por A viso 
de 24 de Outubro ultimo, e que passará portanto para o 
seu immediato na Companhia, com todas as obrigações de 
contabilidade, e administração geral ; mais ainda de que, no 
caso de embarcar com aqnelle Commandante metade da Com
panhia, elle dirigirá então os detalhes de sua particular 
administração, posto que esta metade seja interinamente 
commandada por Guarda Marinha, ou por outro na falta 
deste. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 2 de Janeiro de 1837.
Salvador José Maciei.-Sr. 'Joaquim Antonio Caminha. 

N .0 3.-Em 2 de Janeiro de 1837. 

OrdenandD que aos Officiacs de Apito não se dcyerá abonar Ycncimeuto 
algum quando estiycrem desembarcados, sem expressa ordem da Secre
taria de Estado. 

Fique Vm. na intelligencia de que aos Officíaes de Apito, 
que estiverem desembarcados, não deverá abonar-se venci
mento algum, sem conhecer· se cabalmente o motivo, por que 
assim se achão, c sem expressa ordem desta Secretaria de Es
tado. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2 de Janeiro de 1837.
Salvador José Maciei.-Sr. Jouqnim Antonio Caminha. 

N .0 li-.-Em 2 de Janeiro de 1837. 

Marcando rações ás Praças que ~nwrnPcrm os Navios da Armada Na
cional e Imperial. 

Ilhn. c Exm. Sr.-Devendo o Intendente da Marinha da 
Côrte renwtter a V. Ex., com a Tabella por onde se hi'fo de 
regular ( con~onne as medidas dessa Provincia) as raç:õcs ás 
}lraças que guarnecerem os Navios da Armada Nacional c Im
perial, os ternos de tacs medidas; Determina o Hcgcnte, em 
Nome do ImperadO!', que a referida TabeJia se ponha em exc
rw:fío nessa Provincb do t.o de Julho proximo futuro em 



Tabella pela qual e1n execuçfto do A -viso da Sect~etaria de Estado dos Negocios da llat1i· 
nha de 2 2 do corrente tnez se (\eveln regnla1~ as rações conforme as medidas dessa 
i)rovincia ás ptlaças, que guarnecem , os Navios da Ailtnada Nacional e I1nperial. 

QUALIDADES DOS 
GENEROS. 

1 
í============D=i=a=s=d=&==s=e=In=a=n==a=.===========I============D==ia=s==d=a==s=eJD==a=n=a=.==~====~==ll 

------.... ·~-~--~------------./"------------

FUNDEADOS. 1\.' 'VEL.Il .• 

~ I 
,...., 

~ ,. ' 

Arroz •• ·.··········.... Alq. 1fi:!8 ............ 1f128 .. • •• · .. • .... • • ·.. 2f.t28 4/128 • • • • • • · • • • • • ·lf~2S • • • • · • • • • • • • • •• • • • 2·'E!8 

Aguardente •..••. ·..... ~ ~ ••... ~ _ 112::_ 1f24 1f24 ·..... 1/:u~ -1/24 5f24 • • • ·.. f/24 -f/24 1/24 • • • • • • 1124 1/2~- =r:>.'2'í I 
Azeit=:..:...:...:.~~ :g"' ~ ~ :.:..:_:_:_: ~:..:..:.:..:.: tft2o_ 1Jnn 2ft20 . "/240 4/240 1/uo 1/2110 1/240 1/120 "1·120 9/240~-
Assucar ...... · ......... 1/n 1f-t2 'in 4112 1ft2 1f.t2 1112 7ft2 ~ 1112 if.t2 "h2 1/12 i/12 "i-t2 i/.12 7fi2 ------ -- -- --- ------------ --- -· -- -- ------ ----- ---
Bacalhúo............... • . . .. • •• .. . • • • . . . • . . . • • . .. .. . • 112 • • • • .. i/2 • ........... • • ••• • • • • • •• •· • ·•· i/2 4f2 1 

Bolacha .. ······.·····.. WJts 1°/ts 10ft6 10f16 tOfts tOft6 1°/16 4 6f16 10116 40/-16 10/16 101-t6 10/ts 10/ts 10/t6 4 6f16 
----------- 2 -- --- -- --- ------ --- --- -- ---------- --
Café.···· .. ····.····... ~ 1/24 '~h.r. 1124 1/21> 1/:.u. '~12.'1, 1/21. 7f24 1f24 4f2I> t /24 1/24 1/:n 1/2t t l:u 7.'2,._ 
------------ 1-< -- -- --- -------- -- -- --- --- --------- ---

~~~crde==~ <r; ___________ :.:.:..:.:_:.:..:..:.:.:.: __ á_--~ ______________ _ 

1 Carne de vacca salgada. . . . . . . • • • • • . . • . • . . • • • . . • . . • • . . . • . . • . • . . . . . . . . . • . • •• • • • • • • • • . • . • • • • 3 

1--c;~d-;-;;;-~· =-: ~ ~ ~ := ~ ~ ·:~ ~- ~~a;;:~~-:-:-:-:-.~ 1 1f2 

I Farinha ue m~.::.:.: ~·~ 1fso tjM;; '~/so 1Jso 1fsiJ '~!~;~ "lso 7/so '~/so tfso tfso -lfso 4/so 1/so tfso 7f~o 

I
, Lc~ume ................ ~ ~ i/112 1fH2.:.:.:.:..:..: 1/H2 1/tt2 1/u2 5iH2 =·~ 1fu2 1/112 1/112 ~ 1fH2 tfu2 ~2-

Lenha • • • . • • . . . . . . • • • • • Achas. 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 '2 14 
------- -- -- ---------------- -- -- ------------ --

Peixe saiga'"· :>........... .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3J4 3J4 1 

I Toucinh=~~.:...:..:..:. ~ 1ftG_ 1ft6 1ft6 1/ts 1/16 ... • -~~~.. .... 5,1 1~ ~-;,'2 '~/a2 1132 1/a2 ifs:! • •• •• ·.. .... 5/321 
Vinagre .. ••·· .. ··•·•·•. ..!.. • 1/Go '-/so 1i6o I tfso 1f6o 1fso 1f6o 7f6o 1/Go 1/so -lfso~~/so 1/õo 1/Go 1/so 7iõO 

1 

Vinho~~~-~ ~.g 1/; ~~-~i~~----;;;~~~ 1/;-~ ~=~ 1/: ~ ~ -~t - '-- ·I -~r--- - -~ -- ~- .... I 

1.a Além dos generos mencionados nesta Tabella se deve distribuir diariamente ás embarcações de cincoenta praças pára menos, ·lft6 de 
a{queire de sal, e o duplo nas de mais de cincoenta. 

2 a Na falta absoluta de generos designados, para compôr cada huma das rações, ficará ao pruden.;e arbítrio das competentes autoridades 
a sua substituição por or' ·os generos, procurando que haja a possível val'iedade nas comidas. 

3.a O café poderá set ~ubstituido pelo chá, dandc, -se buma libra para sessenta e quatro praças, e sendo então hum arratel de assucar para 
denseis praças. . 

A bolacha hc substituída por igual quantidade de pão fresco, <Iuando as embarcaçües se achao fundeadas, e o seu custo não exceda ao 
daquella. 

Quando a carne de vacca salgada f,) r sem. osso, a ração n.e unicamente de ~re~ quartas. 

:íntendencia da Marinha do Rio de Janeiro 23 de Dezembro de 1836.-Caminhr, .• 

'Acompanha o AvisG n. I; a pag. 2.) 
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diant~. O que participo a V. Ex. a fim de expedir as con
V('nicntcs ordens a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 2 
de Janeiro de 1837 .-Salvador José JJfaciel.-Sr. José de Araujo 
Jlibeiro. 

Idem aos outros Presidentes. 

N. 0 5.-GUEUHA.-Em 2 de Janeiro de 1837. 

Determinando que nos dias de mostra mensal aos Corpos de guarnição se 
apresentem os Officiaes das ditlcrentes classes de ayulsos. 

111m. e Exm. Sr.-O Regente, em Nome do Imperador, pon
derando que, para melhor manutenção da disciplina e preven
ção de abusos, he conveniente que nos dias em que se houver 
de passar mostra mensal aos Corpos da guarnição, hajão de 
apresentar-se aos Commandantes respectivos os Officiacs das 
dill'crentcs classes ue nvulsos, que não <>slf•jão com parte de 
doente, licença, ou em serviço: determina que V. J~x. passe 
ordem para que assim se verifique. O que participo a V. Ex. 
para sua intelligcncia c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Ilio de Janeiro em 2 
ele Janeiro de 1837 .-Conde de Lages. 

Aos l' residentes das Provincias c ao Commandantc das armas. 
da Côrte. 

Houve por<'~m lmma alteração na Circular: 
Nas Provineias em que ha Cornmandantcs de armas, se disse 

que os Officiaes devem apresentar-se no Quartel do Comman
do das armas. 

N .0 6.-Em 2 de Janeiro de 1837. 

Determinando que não haja dcspcza com Auditores de Guerra nas Provín
cias de onde tenhão sabido os Corpos que ns guarnccião. 

Aconselhando huma prudente economia que cesse toda a des
peza com vencimentos de Auditor da gente de guerra nnquel!as 
Províncias de onde tcnhão sahido os Corpos que a <ã-4) .. ;. ___ •. 
Determina o Rrgente, em Nome do Impe:· <',\ ~.,\;~q[Y'·AE~'f' -:.·.~-
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passe ordem nesse septido; c como possa acont(:cer que .i:l1-
gumas praças destacadas incorrão em culpa meramente mi
Jitar, neste caso V. Ex. as devel'á rcmeltcr, com os compe
tentes conselhos de investigação, aos Corpos a que perlf~nccm. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 2 
de Janeiro de 1837.-Conde de Lages. 

·Foi em Circular aos Presidentes do Maranhão, Piauhy, Cea
ní, Hio Grande do Norte, Alagôas, Espírito Santo, S. Paulo, 
l\linas Gcraes e Goyaz. 

N.o 7.-FAZENDA.-Em 3 de Janeiro de 1837. 

Portaria a Alfandega para que o rendimento dclla continue a ser entregue 
no Thesouro de dez em d~z dias. 

O Sr. Inspector da Alfandcga fique na intelligcncia de que 
e rendimento delta deve continuar a rccolher-~se ao Thesouro 
de dez em dez dias, como até agora se tem praticado. 

lHo, 3 de Janeiro de 1831.-Manoel do Nascimento Castro 
c Silva. 

N.o 8.-IMPEIUO.-Em 4 de Janeiro do 1837. 

Ordenando que da Typographia Nacionill scjão rcmet.tidos á Secretaria de 
Estado dos Negocias do Imperio mil exemplares dos actos legislativos 
pertencentes ao mesmo Miuisterio, bem como quaesquer outros que ahi 
se imprimirem por ordem da dita Repartição. 

O Uegente 0m Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
Ha por bem que de ora em diante Vm. remetta a esta Se
cretaria de Estado dos Negocios do Imperio mil exemplares 
de cada hum dos actos legislativos, pertencentes a este Mi
nisterio, e impressos na Typographia Nacional, bem como de 
quacsquer outros que pela mesma Uepartição ahi se mandar 
imprimir; ficando Vm. na inteiJigencia de que sómente lhe 
::~crá abonado o pagamento dos ditos mil exemplares, cuja des
peza deve vir apurada na respectiva conta, e de que pela re
ferida Secretaria de Estado se fará a distribuição dos qué com ... 
patem ás Camaras Legislativas, deduzidos daquelle numero. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em <i de Janeiro de 1831.
.~Janoel da J?onseca Lima e Silva.-Sr. Braz Antonio Caslrioto. 



N.o U. --Em t,. de Janeiro de 1837. 

Ao Presidente •la Província da Bahia para que, quando rcmct.ter á CamarA 
elos Deputados as actas da eleição dos seus J\Icmbros, dê informação do 
«Jue occorrcr na mesma eleição. 

111m. c Exm. Sr.-Sendo presente ao Regente em Nome do 
lmp ·rador o Scnllor D. Pedr.J II o otlicio de V. Ex. de 22 
do mez passado, <H~ompanhando as copias dos das Camaras Mu
nicipaes dessa cidade, c da Villa da Carinhanha , districto 
eleitoral, sobre o que occor.·ôra no mesmo districto a respeito 
das eleições de Deputados Geraes e Provinciacs : :Manda o 
mesmo HPgenf.e responder a V. Ex. que na remessa que fizer 
das netas para a Camara dos Deputados, deverá mencionar 
explieitamrnte o oecorrido, afim de que se possa conhrcer se 
a clei•;ão feita pódc ser approvada, ou se deve ter lugar nova 
eleição. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Jlio de Janeiro em 4 de 
Janeiro de 1831.-Manoel da Fonseca Lmw e .Sil~:·-···-
dentc da Provincia da Bahia. /'<, '·' :·,;-, 111 r·· • ,; .... ,,.., 
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N.o 10.-JUSTIÇA.-Em 4 de Ja . ~sf8~7;_:, u '.;;..:-/,.:/ 

Ao Presidrntc interino da Hl'laçilo da Dahia , fobrc os .~~--- ~s de 
autos erimrs c eivcis que pcudião por appclla'ção na nelacão Eeclcsiastica, 
e lhe for·ão envindos na conformidade do Codigo tio Processo Criminal e 
Disposição Pro\ isoria. 

O Regentr, a quem foi presente o officio de V. S. de 9 de 
Julho do anno passado, em que expõe as duvidas que tem 
occorrido n'essa Relação sobre os julgamentos de alguns autos 
crimes c cíveis que pcndião por appPllação na Helaçâo Eccle
siastica, os quaes forão para a mesma enviados na conformi
dade do Codigo do Processo Criminal c J)isposição Provisoria: 
Manda em Nome do Imperador o Senhot· D. Pedro li declarar 
a V. S. que as appeJlações pendentes ante a Uelação Eccle
siaslica, c sobre matP.rias que não sejão puramente espiriluacs, 
não tendo ainda sentença. ou havendo sobre ella embargos, 
sejão remcttidas ás respectivas Relações do districto em que 
as causas corrêrão em primeira instancia, para serem senten
ciadas na fórma do Hegulamento de 3 de Janeiro de 1833. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do Hio de Janeiro em 4 de 
Janeiro de 1837.-Gusta?;o Adolfo de Agu·ilar Pantoja .. -Sr. 
Antonio da Silva Tcllcs, llrcsidcnte interino da ltelação da Bahia. 
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N. 0 11.- Em 4 de Janeiro de 1837. 

Ordenando ao Juiz de Direito Chefe de Policia da Côrte que não se distri
buão africanos livres sem prévia autorisaçao do Governo Imperial. 

O ltegente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
Ha JJOr bem quC', não obstante as ordens existentes, Vm. nüo 
proceda á distribuição de quaesquer africanos livres sem prévia 
autorisação do Governo Imperial , para o que dará parte por 
esta repartição da Justiça quando os houver para o dito fim. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 4 de Janeiro de 1837.
Gustavo Adolfo de Agzâlar Pantoja. 

N. 0 12.-MAIUNHA.-Em 4 de Janeiro de 1837 . 

• Dctc1·minando que as sobras das rações das Guarnições dos Navios da Armada 
sejão d'ora em diante 'cndidas. 

O Regente, em Nome do Imperador, ~1 vista do que Vm. 
infonmir . .t em o!licio de 2 dc~tc rnez sobre o do Camman
dante do Tirigue-Tres de .Maio-, lia por bem que as sobras 
das rações nüo só da Guarnit.;ão do mesmo , mas ainda \1e 
qualquer outro Navio da Armada, scjão d'ora em diante ven
didas, conforme se ordenúra por A viso de 28 de .l unho ultimo 
a respeilo da Fragata-Príncipe ImperiaL-O que participo a 
V m. para sua intelligcncia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Faco em 4 de Janeiro de 1837.
Salvador José ./J;laciel.-Sr. Joaquim Antonio Cumin1w. 

N.u 13.-FAZEl\'DA.-J~m !,. de Janeiro de 1837. 

Ordenando qne pela respectiva Thcsouraria se faça a despcza que pelos 
arts. 9 do Ht>gnlamento da Alfaudt•ga de 1831 c 22 do de 1836 se encar
rega ao Thcsourciro da Alfaudega. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva , Presidente do Tri· 
bunal do Thcsouro Publico Nacional , ordena á Ttwsouraria 
da Província do Pará que quando pelo rendimento da Alfan
tkga se não possa cumprir a disposição do art. 9. o do Regu!a
HICJ!to d~ 2() de S.~ternl.Jro de 183'J., repetida JlO art. 22 do 
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de 22 ae Junho de 1836' findo o mcz que pal'a seu cumpri ... 
mento marcão os ditos artigos, pela sobredita Thesouraria se 
fa~a a despeza que por elles se encarr~ga ao Thcsoureiro da 
Alfandega. O respecti\'o Sr. Inspector assim cumprirá, expe
dindo a respeito as ordens que nccessnrias forem. 

Thesouro Publico Nacional em 4 de Janeiro de 1837. -
ll1anoel tlo Nascimento Castro e Silva. 

Neste sentido se expedirãt) ordens as diversas Thrsourarias 
das Províncias que tem Alfandcgas de segunda ordem. 

N. 0 14.-JUSTIÇA.-Em 5 de Jancim de 1837. 

Ao Presidente da Provinria das Alagôas, declarando que o Governo Central 
não pó de providenciar sobre o abuso pratieado p"los J nrados do Penedo 
em sessão de 15 de Noycmhro de 183o, absolycado a todos os Juizes de 
Facto que deixárrio de comparecer. · 

111m. c Exm. Sr. -Sendo presente ao Regente em Nome do 
Impei·ador o Senhor D. Pedro 11 o offieio de V. Ex. de 24 de 
Novembro do anno proxirno passado sob n. 0 18, em que pede 
providencias respeito ao abu~o praticado pelos Jurados do Mu
nicípio do Penedo na sessão de 15 de Novembro ultimo, absol
nmdo indistinctamente a todos os Juizes de Facto que deixárào 
de comparecer ainda sem causa legal, c que por isso foi encer
rada a mesma sessão em seu começo ; Manda o Hegcnte res
pondet· a V. Ex. que o Governo Centrnl não pôde providendar 
sobre o caso referido, porque o Codigo do Processo Crimi
nal faz este negocio de commissão privativn dos Jurados, mas 
que, sendo da solicitude do mesmo Governo obviar os males 
que se encontrão na marcha da administração, levará este ne
gocio ao conhecimento do Corpo Legislativo na proxima sessão, 
para o tomar em sua devida consideração. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 5 de 
Janeii·o de 1831.-Gustavo ,tclolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 0 13.-Em 7 de Janeiro de 1837. 

Ao Juiz de Orphfíos, ordenando que se incumba novamente ila distribuição 
de africanos, adoptando a I'CS!Wito do pugamcnto dos seniços a medida 
('Stabclccida pelo Chefe de Policia. 

'fendo o Juiz de Direito Chefe d<' l)olicia obtido a dispensa 
que pedio, de continuar na distribuicão de africanos, de que 
lüra encarregado durante o seu impedimento; Ordena o Hegeutc 
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em Nome do Impemdnt· que Vm. se incumba novamente dest1~ 
encargo, adaptando a respeito do pagamento dos serviços dos 
referidos aft·icanos a medida que o mesmo Chefe de Policia tem 
estabelecido, c con»ta do seu officio de 3 do corrente junto por 
copia. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 7 de Jànciro de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

<< 111m. c Exna. St·.- Havendo por Aviso de 2 de Mat·ço de 
1836 sido cncarrrgado da distribuição de africanos dut·ante o 
impedimento do Juiz dt~ Orphãos, e constando-me que cessou 
este impedimento attcnto o encerramento da Assembléa Pro
vincial: rogo a V. Ex. se digne dispensar-me deste serviço uliás 
incompatível com o serviço da Policia. 

« Approveilo esta occasião para purticipar a V. Ex. que dn
r:mte o tempJ em que me achei encancgado montei comple
tamente a escripturaçã'), e liz com que os pagamentos de todos 
os anematantes fossem adiantados, a findar no ultimo do anno 
proximo pas:·mdo, o que tudo monta na somma constante do 
incluso documento. 

<< Deus Guarde a V. E~c-Rio em 3 de .Tancit•o de 18~7.-lllm. 
c Exrn. Sr. Gustavo Adolpho de Aguilar Puratoja, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da J ustíça.- Eusebio dr~ 
Queiroz Coutinho M attoso C amara. » 

N. 0 16.-MAIUNIL~.-Em 7 de Janeiro de 1837. 

Mandando que os Commissarios da A1·mada tenhão flous Fieis, quando es
tiverem embarcados em Náo , Fragata , ou Concta ; e hum quando se 
acharem n;ts outras embarcaçues. 

:Fique Vm. na intelligrncia de que os Commissarios da Ar-
mada deverão te1· dous Fieis, quando estiverem embarcados {'ffi ~ 
Náo, Fragata, ou Corveta, se a lotação desta o pcrmittir; e 
hum quando se acharem nas outras embarcnções. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 7 de Janeiro de 18~l7.
Salvador José iJ'laciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N.o 17.- Em 7 de Janeiro de 1837. 

Declarando sem etr.~ito a disposição do A viso de 24 de Março de 1832, quanto 
ao tempo de embarque dos Officiaes de Fazenda, e derminando que se 
conscnem nas embarcaçoes por tempo de hum anno , se antes o con
trario nao fôr ordenado. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que Vm. 
expozcra no seu officio de 4 do cofl'ente, Ha por bem que a 
disposição do Aviso de 2!,. de Março de 1832 fique sem effeito, 
quanto ao tempo de embarque dos Officiaes de Fazenda; de
vendo estes, por consequcncia, ser d'ora em diante conservados 
nas embarcações por tempo de hum anno, se antes se não 
ordenar o contmrio ácerca de algum de semelhantes empre
gados. O que participo a Vm. para sua intclligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 7 de Janeiro de 1837.
Salvador José Maciel.-S1·. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 0 18.- FAZENDA.- Em 7 de Janeiro de 1837. 

A' Mc&a de DiTersas Rendas, mandando proceder a exame acerca do serviço 
das conferencias dos gcneros descarregados. 

O Sr. Administrador da 1\lesa de Diversas Rendas desta Côrte 
procure examinar por todos os meios a seu alcance, e até pes
soal mente, se o serviço das conferencias dos generos descarre
gados das embarcações costeiras se faz com exactidão ou se ha 
relaxação, como se diz, de até não irem Guardas a bordo, e de 
receberem esportulas das parles, e de que quando estas deixão 
de as dar, procurão todos os entraves para a demora do car
regamento; o que a ser verdade me communiquc para que sejão 
immediatamente castigados os prc1aricadores. O que assim 
cumprirá. 

Rio em '7 de Janeiro de 1831.-Manoel do Nascimento Castro 
e Silva. 

No mesmo sentido se officiou ao Inspector da Alfandega. 

N.0 19.-IMPERIO.-Em 9 de Janeiro de 1837. 

Annutlando a eleic;lio de Deputados feita na Provincia de Sergipe, e man
dando proceder a nova eleição. 

Illm. e Exm. Sr.-Chegando ao conhecimento do Regente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 os factos 
escandalosos que tiverão lugar nessa Provincia, por occasião 
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das eleições do mcz de Novembro do anno passado, movidos 
por hum partido de influentes, que por meio de inauditas 
illegalidades e cabalas se propozerão a ganhar a maioria do 
votos para os lugares de Representantes da mesma Província 
na Assembléa Geral Legislativa, chegando para esse fim ao 
excesso de formarem hum numero fantaslico de Eleitores nos 
c:lifferentes Collegios Eleitoraes, augmcntando·o a ponto de 
fazerem subit· a totalidade d~ votos de huma e outra pnrte ao 
oitavo da população d'este lmperio, procedimento este que 
teve tristes resultados entre os habitantes das diiTcrentcs Villas 
daquella }> rovincia, que até agora não cessão de clamar por
meio de representações, pedindo cncrgicas providencias que 
obstem a continuação de semelhantes males; e achando-se por 
tanto nulla aquclla monstruosa eleição, que logo do seu prin
cipio marchou sem as formalidades estabelecidas para taes 
actos, sem que da parte das respectivas Autoridades se advct·
tisse que, exercendo ncllrs os cidadãos hnma de suas mais 
importantes prcrogativas, não deveria omittir-se alguma das 
ditas formalidades, para nuo tornar-se illegal a referida eleição : 
o mesmo Hegentc h a por bem que V. Ex. expeça as conve
nientes ordens para que nessa Província se proceda á nova 
eleição, observando-se nclla o fJUe se acha disposto nas lns.,
trucções de 26 de Março de 1824., c tendo em vista que ella 
se bascc em numero exacto o fiel de Eleitores, para o qnc 
fará expedir as convenientes circulares ás Autoridades _a quem 
cumprir zelar naquellcs aetos a observancia da Lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro em 9 
do Janeiro de 1837.- Afanoel da Fonseca Lima e Silt1a .
Sr. Presidente da l)rovincia de Sergipe. 

N. 0 20.-l\L\IU~HA.-J~m 9 de Janeiro de 1837. 

A..-iso marcando o wncimcnto qnc se deve abonar aos Commandantes d~ 
Náo Pedro IJ, c Prcziganga; c os flUC fOmpetcm no Girurgiilo, Com
missario, Escrivão, c Mestre embarcados na referida Núo. 

Fique Vm. na intclligenda do que o Commandantc da 
Não-Pedro II-(qualqucr quo seja a sua patente) deverá 
perceber os vencimentos correspondentes á mesma, na con
iormid,adc do A viso de 12 de Maio de 1829, sendo esta dis
posição extensiva ao Corn111andantc da Preziganga; c de que o 
CimrgiUo, Commissario, Escrivão, c Mestre da referida Náó 
deverão tambem perceber os vencimentos, como embarcados 
em Navios de Transporte. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 9 de Janeiro de 1837.,
Salvador José M((ciel. -Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N.0 21.-FAZENDA.-Em 10 de Janeiro de 1837. 

Cit·cular ordenando que se com·idc pela imprensa os devedores da Fazenda 
Nacional á satisfazerem seus debitos, publicando-se depois annualmcntc 
n rch1c:.ão das dividas classificada pela nHmcira que se acha em pratica, 
e organisada pela ordem alphabetica. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, ordena que annualmente 
se fa<,:a publica pela imprensa a relação da Divida Activa da 
·Fazenda Nacional, classificada da maneira que se acha em 
praticn, c ol'ganisada pela ordem alphabetica; convindo porém 
que antes da dita publicação se fação annuncios convidando 
os respectivos devedores a satisfazerem os seus dcbitos. O que 
o Sr. Inspector da Thesouraria da Provincla de .... cumprirá. 

Thesouro l)ublico Nacional em 1 O de Janeiro de 1B37.
JJ1anoel do Nascirncnto Castro e Silva. 

N. 0 22.-Em 10 de Janeiro de 1837. 

Circular marcando o modo como se hão de hayct· ns Thesourarias das 
Provindas no que respeita aos impostos com applicação especial. 

l\Ianocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro J>ublico Nacional, ordena ao Sr. lnspector 
da Thesouraria da ProYincia de .... que remetV1 ao Thesouro 
huma conta circumstauciada dos impostos de que trata o art. 
13 § 1. o da Lei de 6 de Outubro de 1835, arrecadados ató 
o ultimo de Dezembro findo, passando a sua importnncia para 
a Caixa Geral c considerada como Supprimcnto do Thcsouro, 
o qual a enviará ao seu destino legal ; o que o dito Sr. 
Inspector deverá praticar em todos os trimestres futuros. 

'fhcsouro Publico Nacional em 10 de Janeiro de 1831.
Man(}el do. Nascimento Castro e Silva. 

N.o 23. -Em 10 de Janeiro de 1837. 

Tratando de aforamentos de terrenos de Marinha. 

:Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do The:)ouro Publico Na<'ional, em ~ista dos oilicios da 
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Camara Municipal da Cidade de Nicthemy de 27 de Agosto 
do anno findo, e do Sr. Inspector da Thesouraria da respectiva 
Província de 30 de Setembro, 29 de Ontubro, e 23 de No
vembro do mesmo anno, e mais papeis que os acompanhão, 
resolveu em sessão do Tribunal declarar ao referido Sr. lns
pector que os aforamentos dos terr('nos das praias da sobredita 
Cidade se· devem dar d'ora em diante com a expressa condição 
de sómente poderem os foreiros edificar com fl·ente para o mar, 
deixando-se ao povo livre transito pelo dito lado; e que da 
mesma maneira se devem entender os de que já se tem 
expedido os respectivos Utulos, posto que nelles se não tenha 
incluído a mencionada condição; sah·o, tanto a respeito dos 
futuros, como dos concedidos, o caso de se acharem os foreiros 
nas circumstancias que menciona o Engenheiro de terem já 
edificado com as frentes para terra, huma vez que assim o 
tenhão feito sem impedimento da Camara Municipal, por não 
estorvarem as ruas e servidões publicas. 

Outrosim declara que os aforamentos até agora concedidos 
na conformidade do titulo de que enviou copia, não tem sido 
expedidos com regularidade; segundo a letra e espírito das 
Instrucções de 14 de Novembro de 1832, c das ordens a res
peito; pois que clles se tem dado com declaração sómente da 
extensão da frente, sem designar se he para o mar·, ou para 
a terra; não especificando quanto tem de fundos comprehen
didos nas 15 braças de Marinha, como he necessario para se 
evitar qualquer alteração futura em prejuizo da Fazenda Na
cional, ou de terceiro e a que he indispensavel attender-se 
para que seja junta a avaliação por que se regula o fóro; e 
que por· conseguinte, não só se deve proceder d'ora em diante 
desta maneira, especificando-se para a avaliação do terreno, 
regulamento do fôro, e expedição do titulo, tanto a extensão 
da frente, como dos fundos; mas tambem se deve fazer a 
devida declaração, nesta conformidade, nos títulos dos terrenos 
já concedidos : ficando na certeza a Thesouraria e os posseiros 
de que pelos aforamentos sómente se transfero o domínio util 
de huma porção de terreno restrictamente limitada na frente 
e n'os fundos comprehendida nas ditas 15 braças de marinha, 
sem que a pretexto do aforamento de hnma parto qualquer
fique á disposição dos foreiros toda a extensão da marinha 
correspondente, como se tem indevidamente entendido. O que 
o sobredito Sr Inspector cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 10 de Janeiro de 1831.~ 
Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
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zcmbl'o proxímo passado; he inadmissível: por quanlo para 
a rcfórma das avnliac;:õcs da Pauta, não estiio autorisados os 
l\fcmbms da Commissão, c nem mesmo o Thcsouro o pódc 
fazer senão nas épocas em que o Ucgulamento permitte a 
revisão geral da Pauta, ou quando se del' o caso do art. 258 
tlclle; em conscqucncia cumpre a respeito observm· a pratica 
mn vigor, medindo-se a altura do t:undiciro do bocal ao pe
destal, ainda que vcnhão desmontadas as peças, que o com1,õem. 

Uio de Janeiro em 10 de Janeiro de 1837. -JJfanocl do 
Nascimento Castro c Silva. 

N.o 26.- GUERllA.-Em 10 de Janeiro de 1837. 

Ao Ministerio da Justiça, communicando haver-se cxprdidu ordem para que 
a Heparliçfw dos Tclegl'aphos fique a cargo do dito Ministeriu. 

lllrn. c Exm. Sr.- Parecendo muis convcniunle qnc a Uc
partiçi'io dos Tclcgraphos esteja a cargo da Secretaria de ]~stado 
dos N('gocios da Justiça, On.leno por isso ao Dircctor delles o 
(~npittio .José PoHcarpo l>essoa de Andrude c Silva, que se 
apresente a V. I~x. para receucr as su:1s ordens. 

Deus Guarde a V. E'c-Paço em 10 de Janeiro de 1831.
Cunde de Lages.--- Sr. Gusta\'O Adolfo de Aguilar l~ontoja. 

N.(} 27. -11\IPElUO. -Em 11 de Janeiro de 1837. 

Drdaramio ao Presidente da Provinda do Ce1u·á que as Assembléas Legislativas 
Provinciacs, depois de adiadas, podem ser convocadas extraordinariamente 
(toando a necessidade da adopção ue mcditJas legislativas exija a contiuuacao 
úos trabalhos interrompidos. 

Illm. c Exrn. SI'.- O Uegente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedm Il, em vista do que V. Ex. expende oo seu 
officio de 26 de SetemLro do anuo passado sobre . os motivos 
que o levárão a lançar mão da medida de adiar a Assembléa 
Legislativa d'essa Província: Ha por bem approvar o procedi~ 
mento de V. Ex. Quanto porém aos esclarecimentos que V . . Ex. 
pede, sobl'e dever ainda fazer trabalhar a dita Assembléa, ao 
menos pelos dia5 que falti.wão para se completar a sessno : Manda 
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o me~ mo Regente responllct· a V. Ex. que, com quanlo não sn 
eolha dos artigos citados pot· V. Ex. em apoio de sua opinião 
que se devão completar os dom; mezes de sessão exigidos pelo 
art. 7. 0

, todavia a necessidade de ar,tos legislativos para o bem 
da Província deverá guiar a V. E". sobre a convcnicncia da 
continuação dos trabalhos da referida Assembléa. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Uio de Jatwiro em 11 
de Juneiro de 1837. -Manoel da Fonseca Lima e Silra.--Sr. 
Presidente da Província do Cearú. 

N.o 28.- Em 1l de Janeiro de 1837. 

Ortlenantlo ao Promotor Publico da C<irtr~ que promova a rcsponsallilitlade 
de hum Professor Publico de l.''s !l'ttras, pol' ter abandonado a sua cadeira 
!§Cill esperar que o Goycrno ponideuciasse átcrea da instrucção da mocidade. 

O Rl?gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H 
1\Janda rcmetter a Vm. o incluso omeio do Padre Francisco Josú 
Alves da Silvn, Professor Publieo de 1. as lettras da ilha de Paquetü ~ 
(~ Ha pot· bem que Vm. o faça chamar á responsabilidade pela 
falta, que commett.eu como empregado, de abandonar a sna 
cadeira sem esperat· que o Governo providenciasse ácerea da 
instrucção da mocidade que lho está confiada, c que não deviil 
ser por clle desprezada. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 11 de Janeiro de 1837.
Manoel da Fonseca Lima eSilv(t.-Sr. Agostinho Moreira Guerra. 

N.o 2!>.- FAZEXDA.-Em U de Janeiro de 1837. 

Tratando do despacho de armas dcfrzns. 

O Sr. lnspector da Alfandcga desta Côrte fique na intclli
gencia, em reposta a sua representação de /1- do corrente ~z; 
relativamente ao despacho do armas dcfezas pcrmittido pcl(} art. 
223 do Regulamento de 22 de Junho de 1836; que deve admittir 
a despacho as ditas armas ; pois que pelas disposições do Codigo 
Criminal, o da J ... ei de 26 de Outubro de 1831 a ninguem he 
vedado ter armas em casa, c de todas se póde fazer uso em 
publico nos casos especificados no art. 298 do Codigo, o art. 
3 da citada Lei. 

Rio de Janeiro em 11 de Janeiro de 1837 .-Manoel do Nas
cimento CaMro e Silva. 
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N.o 30.-Em 11 de Janeiro de 1837. 

Esclarecendo a duvida proposta pelo lnspector da Thesouraria do Rio de 
Janeiro sobre o Regulamento de 30 de Abril de 1836 para a cobrança 
do imposto do gado do consumo. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, em conformidade da c;Ielibcração 
tomada em sessão do Tribunal, sobre a representação do Collector 
das Rendas Nacionaes da Cidade de Nictheroy, incluso no ollicio 
do St·. lnspector da Thcsouraria da Província do lHo de Janeiro 
de 22 de Dezembro findo, ácerca de duas guias que lhe forão 
apresentadas por hum dos cortadorrs de carne verde; responde ao 
mesmo Sr. Inspector, que pela expn~ssa disposição do urt. 18 
do Regulamento de 30 de Abt'il de 18:16, se acha providenciado 
o caso em questão; pois qu<', segundo clle, nem os que levão 
o gado para l'óra do M unicipio cawccm de guia dos cncarr<'gados 
da cobrança do Imposto dentro dôllc, nem os Collcctores, c 
mais empregados de fóra se devem importar que o gado passasse, 
ou não pelo Município, e ahi pagasse ou não o imposto, por
que de nenhum dos casos vem obstacnlo a dita arrecadação: 
e outro sim remctte ao mesmo St·. Inspectot· exemplares do 
sobredito Regulamento, para que scjão distribuídos pelos 1'~ s
pectivos Collectorcs. 

Thesouro Publico Nacional em 11 de Janeiro de 1837.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 0 31.- Em 11 de Janeiro de 1837. 

Providenciando sobre a consignaçllo que a Alfandega rem de rcmcttcr a caixa 
da Amortizaçilo. 

O Sr. Inspector da Alfandega fique na intelligencia de que 
em observancia do art. 18 da Lei de 22 de Outubro do anno 
passado deve ordenar que a consignação da caixa da Amortização 
nos tres primeiros mezes dos semestres, principiando do corrente 
seja feita em Bilhetes com o vencimento de tl·es mezes, e nos 
tres ultimos mezes se continue a fazer a remessa em dinheiro ; 
advertindo que quando naquelles mezes não haja sufficiente 
numero de Bilhetes com o vencimento de tres mezes se complete 
a consignação com dinheiro. 

Rio de Janeiro em 11 de Janeiro de 1837. -Manoel do Nas
cimento Castro e Silva. 
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N.o 32. -Em 11 de Janeiro de 1837. 

Ci1·cular mandando cessar por desnecessaria a pratica de serem rubricados 
pelos Thesoureiros das Thesourarias os Bilhetes da Alfandega. 

l\Ianoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que cesse por des
nccessaria a pmtica de serem rubricados pelos Thesoureiros 
das Thcsourarias os Bilhetes da Alfandega, conforme a Ordem 
de 20 de Novembro do 183ft., visto que d'ora em diante, e na 
conformidade do art. 266 do Hegulamcnlo das Alfandegas de 
22 de Junho do anno passado, são elles endossados pelos res
pectivos assignatarios. O que o Sr. lnspcctor da Thcsouraria 
da Província de . . . . cumprirá. 

Thcsouro Publico Nacional em 1 l de Janeiro de 1837.
Manoel do Nascimeato Castro e Silva. 

N. 0 33.-Em 11 de Janeiro de 1837. 

Aviso ao Ministcrio da l\'larinha áccrca do direito das filhas naturaes dos 
Olnciaes à'Armada ao gozo do Monte Pio conferido pelo Piano de 23 de 
Setcm!Jro de 17U5. 

111m. e Exm. Sr.- Incluso rcmctto a V. Ex. o requerimento 
de D. Carlota Joaquina Amalia dos Santos Lopes, tutora de 
suas sobrinhas D. Christina Lcopoldina dos Santos, e outras 
filhas naturaes do fallecido Capitão Tenente Antonio Alberto 
dos Santos Lopes, pedindo, em vista dos documentos que 
apresenta, que se lhes abone o Monte Pio que por Lei lhes 
compete ; e, como o Plano de 23 de Setembro de 179ã parece 
excluir as filhas naturaes, rogo a V. Ex. que haja de communi
car-me como se tem entendido c pmticado o dito Plano em 
casos semelhantes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 11 de Janeiro de 1837.
Manoel do Nascimento Castro e Silva.-Sr. Salvador José Maciel. 

N.o 3!,..-JUSTIÇA.-Em 14 de Janeiro de 1837. 

Ao Presidente da Provincia da Parahyba, respondendo a cinco quesitos 
relativos á Guarda Nacional. 

111m. e Exm. Sr. -Accuso o recebimento doofficiodeV. Ex. 
datado de 9 de Novembro do anuo proximo passado sob n.o 

Decisões. 3, 
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13, em o qual pede os necessarios esclarecimentos sobre os cineo 
quesitos constantes do officio junto por copia, que lhe havia 
dirigido o Coronel Chefe da Legião da Guarda Nacional dessa 
Capitàl, relativamente á mesma Guarda Nacional; c tendo fevado 
este negocio ao conhecimento do Hegente em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, ordenou-me que respondesse a V. Ex. 
ácerca de tacs quesitos pela maneira seguinte: t.o, que os cornetas, 
ainda que não estejão qualificados Guardas Nacionaes, comtudo 
devem ser advertidos e punidos nas suas faltas c dclictos na 
conformidade dos arts. 80, 85 c 87 da Lei de 18 de Agosto 
de 1931, e 18 e seguintes do Decreto de 2;1 de Outubro de 
1832, em quanto a Asscmbléa Geral Legislativa outra cousa 
não determinar; devendo-lhes ser isto declarado nos termos 
por que se obrigarem ao serviço, podendo entretanto ser des
pedidos no caso de se tomarem incorrigíveis; 2. 0

, que, no caso 
de adoecerem os cornetas no tempo. do contra c to do serviço, 
não podem ser curados no Hospital Militar, visto que não são 
pmças do Exercito; 3. o, que pela mesma razão não se lhes deve 
dar mais quantia alguma por qualquer titulo que seja além da 
do ajuste, fóra do caso do art. J 11 da Lei de 18 de Agosto 
de 1831; 4. 0

, que o Alferes Secretario, o Sargento Ajudante, 
o Quartel Mestre, c os Cabos de Esquadra, posto que scjão 
de nomeação dos Commandantes dos Corpos c Capitães das 
Companhias, não poderão ser demittidos e tcl' baixa do posto, 
senão nos casos c pelo modo especificados na Lei c Decreto 
supracitados; 5. •, que os Guardas Nacionaes de reserva devem 
receber a instrucção precisa 11ara a qualidade do serviço em 
que podcl'ão ser cxtraonlinariamcnte empregados, allm de bem 
o desempenharem nessa occasião. O que parlicipo a V. Ex. 
para sua intelligcncia c para o fazer constar ao sobredito Chefe 
da Legião da Guarda Nacional dessa Capital. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 14. 
de Janeiro de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja .
SI'. Pl'esidenlc da Pmvincia da Parahyba. 

N. o 35.- Em 14 de Janeiro de 1837. 

Círculàr aos Juize:; de Paz das Freguczias do Município tia Côrtc, t>rúcnando 
que lügo que se conclua o novo alistamento da Guarda Nacional, rcmcttão 
ao Commandàntc Supcrio1· huma relação nominal quer do seniço actho, 
quer da rescrra. 

O Ucgentc em Nome do Impcr~Hlor o Senhor D. P,cdro li 
ordena que Vm., logo que conclua o novo alistamento da 



( <./ !YY" 

!•·t.7 
•t l~ft: 

- 19-

Guurda Nncional drssa Frcguezia, que deve ter lugar no corrente 
mcz na fúrma da Lei, rcmelta dentro de trinta dias no Comman
õante. Superior da Guarda Nacional deste Município hum{) 
relação nominal de todos os Guardas quer do serviço activo, 
quer da reserva, cxtrahida do respectivo livro de matricula 
a qual contenha todns as declarações de filiaçõrs, idades, na
turalidades, estados, empregos, & c.; ficando na intclligcncia 
de que em todos os annos c na mesma época deve enviar ~o 
sobredito Com mandante Supcrim· iguaes relaçües, bastando cntao 
que contcnhão os nomes c declarações daquellcs que forem de 
novo qualificados, c dos que forem eliminados do livro de 
matricula por qualquer motivo que occorra. O Hegentc muito 
recommenda a Vm. este objecto, por assim convir ao promplo 
c regular serviço da Guarda Nacional. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em H. de J~mciro de 1837.
Gustavo Adul{o de Aguilar Pantoja. 

Communicou-sc ao Commandantc Superior da Guarda Na
cional. 

N. 0 36. -GUELUL\.- Em U de Janeiro de 1837. 

Determinando que das Provinri:;s ycnha ce:-to numero oc menores para. 
educar-se uo estabelecimento dos menor~'s addidos ao Arsenal de Guerra. 

Achando-se o Governo nutorisado pe1a Lei de 22 de Outubro 
de 1836 a elevar, do 1. o de Julho do corrente armo em diante, 
ao numero de 200 os menores addidos ao Arsenal de Guerra 
da Côrtc. onde, além do ensino da doutrina christãa, c das 
primeiras lettras, aprendem hum dos officios mecanicos, para 
que tem mais vocação, sendo além disso sustentados, vestidos 
e tratados nas suas molestias á custa da Fazenda Publica ; c 
tendo o Hegcnte, em Nome do Imperador, muito em vistas 
que a instmcção da mocidade se espalhe pelas classes indigentes 
dos habitantes de todas as l)rovincias do Imperio: Ha por bem 
determinar que dessa Provincin do ·Maranhão scjão remettidos 
para esta Côrte, para serem add:dos ao referido Arsenal, oito 
rapazes pobres, que cstrjão nas circumstancias do art. 49 do 
Cap. 4. o do H.('gu!amento dos Arsenaes de Guerra de 21 de Fe
vereiro de 1832, do qnal ora se rcmette a V. Ex. hum exemplar, 
que no titulo 20 designa quaes são os officios existentes no 
Arsenal, a que os ditos menores se podem applicar. E por
que tnuito conviria que o numero de 200 menores, por agonl 
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coartado pela Lei, podcssc ser augmentado ao duplo, o Ucgenle 
manda lembrar a V. Ex. que no caso que V. Ex. possa obter 
autorisação da Assembléa Legislativa Pmvincial , para fazer á 
custa dessa Província a despeza com outros tantos apr·endizcs 
dos que ora se mandão vir, os envie da mesma fórma para o 
Arsenal de Guerra da Côrte, onde acharão os commodos ne
cessarios; fazendo V. Ex. indemnisar o mesmo Arsenal, avista 
da conta que este apresentar, da despeza que fizerem estes extra
numcrarios. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 14 de Janeiro de 1837.
Conds de Lages. 

Em cii·cular aos Presidentes de todas as Províncias. 

N. 0 37-JUSTIÇA.-Em 16 de Janeiro 1837. 

Ao Presidente da Provincia da Bahia no sentido do Aviso dirigido em 4 de 
Janeiro ao Presidente interino da Relação. 

111m. e Exm. St·. -Fiz presente ao Regente em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro 11 o officio do Presidente in
terino da Uelação dessa Cidade, com a data de 9 de Julho do 
anno passado, acompanhado da copia de hum accordão da mesma 
Ilelação, em o qual deeidio-se não competir-lhe conhecer dos 
feitos cíveis que para clla forão remcttidos da Hclação Ecclc
siastica, declarando o referido Presidente interino assim fôra 
decidido por não julgar-se applicavel a este objecto o art. 9:3 
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, que só falia das 
causas que pcndião nas respectivas Relações, c não em outra 
differente: e que por occasião dos debates apparccêra outra questão 
relativamente á competencia da jurisdicção da Helaçâo a res
peito de causas cíveis e crimes das quaes d'antes conhecião os 
Juizes Ecclsiasticos, havendo opiniões de que os arts. 8. 0 e 324 do 
Codigo do Processo Criminal, que limitárão o Fôro Ecclesiastico 
á.s causas puramente espirituaes, só fallão das causas crimes e 
não civeis ; sobre o que pedia esclarecimentos : E o mesmo Re
gente Houve por bem resolver, em additamento ao Hegulamento 
de 3 de Janeiro de 1833, que as appellações pendentes ante a 
Relação Ecclesiastica, e sobre materias tanto civeis como cri
mes que não sejão puramente espirituaes, não tendo ainda 
sentença ou havendo sobre ella embargos, sejão enviadas ás 
respectivas Relações dos Districtos em que as causas corrêrão 
em 1. a Instancia, para serem sentenciadas na fórma do men ... 
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cionado Regulamen\o. O que participo a V. Ex. ttfim de o fazer 
constar ao Presidente da Helação dessa Cidnde para sua intel
ligencia e devida observancia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 16 de 
Janeiro de 1837.-Gustm:o Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr.
Presidcntc da Província dn Bahia. 

N.o 38-Ern 17 de Janeiro do 1837. 

Ao Commandanta Superior da Guarda Nacional da Corte, sobre Instructores. 

111m. c Exm. Sr.-Havendo-se comrnunicado pelo Ministerio 
da Guerra, que não era conveniente, antes muito prejudicial ;í 
disciplina do Exercito, que os Officiaes de 1. a Linha cslcjão 
empregados indefinidamente na instrucção dos Corpos da Guarda 
Nacional, e que se expedia ordem i.lfirn de quo este serviço se 
fizesse por destacamentos que não cxccdão a tres mezes : O 
Regente em Nome do Imperador o Sr. D. Pedro 11 Ordena 
que V. Ex. assim o observe, devendo solicitar antes que termine 
o prazo por que serve qualquer dos Instructores o Officia1 que 
o deve substituir, ficando V. Ex. na intelligencia de que não 
deve ser preenchida vaga alguma de mais de hum Instructor 
em cada Cot·po, á excepção daquelles em que estiver empre
gado nesta Commissão algum dos Ajudantes de Ordens de V. 
Ex. ; c que deve subsistit• a rt•gra até hoje estabelecida, rela
tivamente aos Officiaes reformados, c aos da 2. a Linha que ven
cerem soldo, porque a commissão destes poderá durar por mais
tempo que os referidos trcs mezcs. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 17 de Janeiro de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. Sr.-Manoel Joaquim Pa
rcira da Silva. 

N. 0 39.-Em 17 de Janeiro de 1837. 

Ao Chefe de Policia. Approyando ns providencias dadas para a boa nrrc
cadaçii.o do imposto de cento e vinte réis que pagão de comcdorias os es
cravos presos, c os estrangeiros retidos por ordem de seus Consules; de
clarando que a renda dahi proveniente pertence ao Thosouro c não á 
Misericordia. 

Pelo seu officio de 11 do corrente fiquei inteirado das pro
videncias que V m. deu para a boa arrecadação do imposto de 
cento e vinte réis diarios que pagão de comedorias os escravos 
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presos; c os Estrangeiros igualmente presos po1· oí·dem d0s seus 
respectivos Consulcs; e approvando as mesmas provideneias, 
cumpre-me declara~· a Vm. qne a rcnJa proveniente de tacs 
comedorias deve pertencer ao Thesoum, que he quem nlimellta 
os pre:;os pobres, c não á l\Iisericordia, que apenas concorre 
com huzna pequena parte de sua sustenta~;,ão, em virtude das 
obrigações que contr<~he pela aceitação de legados que lhes 
são aeixados; devendo Vm. nPste sentido providenciar os rece
bimentos daquellas quantias com todo a cxacção. 

Deus Guarde a Vm.-Pac;o em 17 de Janeiro de 1831.·-Gastavo 
Adolfo de Aguilar PantoJa. 

N.o 40.-FAZENDA.-Em 17 de Janeiro de 18'37. 

Mandando recolher as notas do cxtincto nanco dos vnlorcs de Ui a &OS, e mar
cando o dia 1.0 de Fevereiro para ter principio a substituição. 

Sendo de todos sabido que na circulação gyrão notas falslls, 
c falsifieadas do cxtincto B:wco, dos valores de hum a cincoenta 
mil réis, inclusive, e convindo quanto antes faze-las substituir 
da maneira pM que já se praticou com as de trezentos mil réis: 
o Sr. Dil'cctor da substituição far<Í constat· po1· editaes, e 
annuncios repetidos nos Jornaes, que se vai proceder á subs
tituição dos sobreditos valores de hum a cincoenta mil réis, a 
qual deverá ter principio no dia t.o de Fevereiro. 

Rio de Janeiro em 17 de Janeiro de 1831.-Manocl do Nas
cimento Castro e Silva. 

N. 0 41.-JUSTlÇA.-Em 18 do Janeiro de 1837. 

Ao Juiz de Paz da Cabeça do Termo, ordenando que cumpra as requisições 
do Chefe de Policia, que tenhilo por fim acelerar a apresentaçilo dos pro
erssos a sessão do Jmy, por nilo lhe competir o arbítrio de escolher os 
que devão ser com preferenda apresentados. 

Tendo o Juiz de Dil·eito Chefe de Policia representado ao 
Govemo Imperial que Vm. puzera. duvida em dar cumprimento 
a hum officio que clle lhe dirigira, requisitando-lhe a remessa 
dos processos de liberdade de imprensa, para serem apresentados 
ao primeiro Conselho da presente sessão do Jury, com o fun-
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damcnto de que tacs processos não erão os mais antigos; or
dena o l\Pgcnto em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 
H quo Ym. cumpra immediatamento aquclla requisição do 
Chefe de Policia, visto que não compete a Vm. o arbitrio de 
cseolhcr os processos que devem ser com prefcrencia apresen
tados no referido Tribunal do Jury, segundo o uisr;osto no art. 
238 do Codigo do Processo Criminal. mormente podendo ter 
lugar a hypothcsc prevista no art. 319 uo mesmo Codigo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18de Janeiro de 1831.-Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 0 ld.-Em 18 de Janeiro 18~!7. 

Ao Dirrctor dos Telegraphos, para communiear a todos os ~Iinistrrios nqncll('8 
moyimcutos que parc..-fío cxtraordinarios, c cxij.'ío promplas pro\ id<'ndas. 

O Rf'gcnte em Nome uo Impct·ador o Senhor Dom Pedro H 
ordena que V rn. além das participaçües do costume, quo llw 
cumpre fazct· diariamcnto ás diiTcrentcs Hcparliçõcs da Côrtc, 
communiquc a todos os l\Linistcrios aquclles movimcnlos que 
chegarem ao seu conhecimento, c que lhe pareção cxtraordi
narios, c cxijão promptas pt·ovidencins. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Janeiro de 1831.-Gustm:o 
Adolfo de Aguilar J>antoja. 

N.o 1 .. 3.-FAZENDA.-Em 18 Janeiro de 1837. 

Autorisan1lo o pagamento de porcentagem ao Administrador do :Matadouro 
tlc Santa Luzia, como gratificação de trabalho. 

O Sr. Administtador da Recebcdoria do l\Iunicipio fique nn 
intelligcncia, em resposta a sua representação de 16 do cor-
rente, de que póde conferir ao Administrador do Matadouro de 
Santa Luzia a porcentagem que se deduz do gado manifestado 
directamentc nessa ltepartíção, como gratificação do trabalho 
a que se presta. 

Rio de J:meii'O em 18 de Janeiro de 1831.-Manoel do, Nasci .. 
mento Castro e Sil1;rr. 
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N.o 4!•.~JUSTIÇA.-Em 19 d~ Janeiro de 1837. 

Ao Ministro da Guerra, communicando a expedição de ordem para que 11 Com
missão dos lnstructores das Guardas Nacionacs, sendo rlles Ollidaes ayulsos 
da t,a Linha, não dure mais de tres mczcs. 

111m. e Exrn. Sr·.-Participo a V. Ex. que, em virtude dos 
seus Avisos de 4 c 11 do corrente, se expedia ordem ao Com
mandante Superio1· da Guarda Nacional deste Municipio para 
que a Commissão dos Instructorcs da mesma Guat da, sendo estes 
Officiacs avulsos da primeira Linha, n~o dure mais de trcs mezcs, 
podendo:scr permanentes C'm a dita Com missão os Officiaes refor
mados do Exercito ou da ex ti neta 2.a Linlw, qt:c vencem soldo, 
quando para isso sejuo julgados com uptidão. 

Ocus Guarde a V. Ex.-Paço rm 19 de Janeiro de 18~~7.
Gustavo A dulfo de Aguilar PantoJa. 

N.0 45.-l\IAIUNH.\..-Em 19 de Juneiro de 1837. 

Determinando que srja pontual, e esrrupulosamcnte executado o Ayiso de 
7 de l\Iarço de 1826, que ordena que os Offidacs fação o seryiço a lwnlo 
por quartos de vigia, c não por dhisõcs. 

Expeça Vm. por esse Quartel General a conveniente ordem 
para que o disposto no A visa da copia junta sPja pontual c 
cxcrupulosamente executado a bordo de todos os navios de 
guerra. 

Deus Guarde a Vrn.-Paço em 19 de Janeim de 1831.-Sal
vador José Maciel.-Sr. Francisco de Assis Cabral e Tcive. 

Aviso a que se refere a Ordem supra. 

<< Constando a Sua Magestade o Imperador, que os Officiaes 
dessa corveta fazem o serviço a bordo por divisões, e não por 
quartos, conforme se acha disposto nos arts. 5. 0 e 6. 0 do Capitulo 
2. 0 do Regimento Provisional, Determina o Mesmo Augusto 
Senhor que Vm. dê a este o devj,do cumprimento, ordenando 
que os Officiaes fação quartos de vigia, e não divisões, como 
até aqui praticavâo, com prejuizo do serviço, e da disciplina 
militar. O que par·ticipo a Vm. para sua intelligencia, e exc
cuçiio, assim a bordo do seu navio, como dos mais de guerra, 
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surtos neste porto ; dcwndo communicar esta mesma ordem 
riquellc que o render no commando deste porto. 

l ,_, {?!-'-

<<Deus Guarde a Vm.-Paço em 7 de l\1arço de 1826.-Visconde 
de Paranaguá.-Sr. Francisco Rodrigues de Lima Pinto. I> 

Secretaria de Estado em 19 de Janeiro de 1837.-1 osé Cupcr
tino de Jesus. 

N.o ~6.-JUSTIÇA.-Em 23 de Janeiro de 1837. 

Cit-cu!ar aos Juizes de Paz do Município da Ct'\i'tr, para que, logo que nos 
seus respectivos districtos falleccr algum Ollicial do Exercito ou das extinctus 
milieias, que vença soldo, o comnuuÚ(J.UCm ao Commandante das Arm<1s 
da Côrte. 

O Regente em Nome do Impcrad.:r o Scnhm· Dom Pedro H 
ordena que Vm., logo que ~hcgue a~) seu conhecimento ter fal
lecido no seu districto algum Official do Exercito, ou das cx
tinctas milícias, que vença soldJ, o communiquc immediatamünte 
ao Comandante das Armas da Côrtc. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 23de Jan('in d~ f837.-Gustaro 
Adolfo de Agnilar Pantojd. 

N. 47.-JIARINHA.-Em 23 de Janeiro de 1837. 

Ordenando que d'ora em diante se não abonem ,-encimcntos de marinheiro 
de classe superior a nen!1 um individuo dos nayios desarmados. 

Convindo que d'ora em diante se não abonem vencimentos 
de marinheiro de classe superior a nenhum individuo dos na
vios desarmados (qualquer que srja o motivo por que nlli se 
ache) mas sim de primeim mnrinhciro, cxcrptnado todavia o 
caso em que no seu primitivo engajamento {'steja na tal con
dição expressamente declarada; assim o participo a Vm. para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 23 de Janeiro de 1837.-, 
Salvador José JWaciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

/<:)o 1 s·l 
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:\. 4~.-GU.EtlHA.-Em 23 de Janeiro de 1837. 

P.r(~\isão do Conselho Supremo Militar, ordenando que se não pa~scm Cer·
tldõc~ nem Fés de Officio com datas em algarismo, c providenciando a 
respeito do recolhimento dos livros de registro dos cxtindos Corpos de 
2.a Linha, e das reformas das praça5 de prct. 

O Rcge11tc em Nome do Impcrndor O Senhor D. Pedro H 
I<'az saber <Í vós, Presidente da J>rovincia do lHo de Janeiro, que, 
subindo á Imperial Presença huma consulta do Conselho Su
premo Militar, ern data de 16 de Dezembro do mmo proximo 
passado, repres~P.tando que eontimwrncntc se aprescntão n'a
queHe Trih11nal l~'rs de Oíllcios, ou CcrtidCíes extrahidas dos 
livros de registro das Praças l\Iilitarcs, com as datas c numeras 
c:~1 algarismo; cuja pratica faci!itn a falsítieação, ou ao menos 
<h lugar a confusfío, pelo que tem so visto o Conselho por 
'~~zes em bnslantcs duvidas, c embaraços ; decidindo-se, para 
cs obviar, a pedir explicações até á Províncias mui !ongiquas; 
c'o que tem resultado demora nos despachos, c mesmo inevi
t;; vcl detrimento as partes. Que tem apparccido no mesmo 
Tribunal algumas Fés de Officios do recente dat<:~, passadas por 
Officiacs de 2.a Linha, Chdes de Corpos que já forão cxtinctos; 
o que deixa perceber quo taes Officiaes ainda conservão abufli·· 
vamente em sou poder os livros de Hegisto dos Corpos que 
commandárão, quo deverão estar arrecadados em Estaç,ões Pu
blicas. Que em algumas Provincias do Impcrio, ignorando-se 
talvez que o D~crcto e Plano de 11 de Dezembro de 1815 se 
tem feito extensivo por diversas Resoluções de Consultas, nas 
reformas dos Oíllciacs Inferiores e Soldados dos Corpos do Exer
cito, e do de Artilharia de Marinha, tem usado as Autoridades 
do arbitrio de propor,cm taes indivíduos com accesso nas refor
mns, segundo sua estimativa, ou eaprieho: c convindo acabar 
com taes irregularidades, solicitou o dito Conselho as provi
dencias a respeito, que rcclamão o bem do serviço publico, a 
recta administração da Justiça e a boa execução das l.eis. 

O Hegcnte, conformando-se inteiramente com o parecer do 
Consclh_o, Ha por bem, por Immediata c Imperial Resolução de 
u, do corrente mcz c anno, Determinar: 1. o, que as disposições 
do Decreto de 28 de Julho de 1722, se fação extensivas as Cer
tidões c Fés do Oficios Militares ; devendo estas por conseguinte 
ser passadas com as datas e numeros por extenso, e nuo em 
algMismos; 2. 0

, que todos os livros de registo, respectivos ;:is 
cxtinctlls .Milicias, devem sei' guardados nas Thcsourarias Pro
vinciaes, pelas quaes Repartições se passarão as Certidões ou Fés 
de Otncios que as partes requererem, ou as Autoridades legiti
mas ordenarem: arrc~adando-se na Directoria do Arsenal de 
Guerra os livros quo pertencerão aos C:orpos de 2.a Linha do 
.1\lunicipiodaCôrte; 3. 0

, finalmente, que as disposições do§ 3. 0 

do Plano annexo ao Decreto ele 11 de Dezembro de 1815 (do 



- 'J7-

qual se vos remettem dous exemplares) sejfio obs~nadtls, quando 
baJão de ter lugar, as reformas das praças de prot, nelle men
cionadas, pertencentes aos Corpos do Exercito, e ao de Artilha
ria de Marin!m. Cumpri-o assim. 

O mesmo Regente o Mandou pelos l\IQmbros do Cons~Jho Su
premo .Militar abaixo assignados.- José Antonio da Fonseca 
Lessa a fez nesta Cidade do Rio de .Janeiro aos 23 de Janeiro do 
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1837.
José Joaquim de Lima e Silva, Secretario de Guerra a fiz e-scre
ver e subscrevi.-Francisco de Paula Vasconccllos.-João Bcr
na~·dino Gonzaga. 

Expedirão-se semelJwntcs nos Presidentes das outras Provín
cias, Commandante das Armas, e Dircctor do Arsenal de Guerra. 

N. 49.-IM:PElUO.-Em 21. de Janeiro de 1837. 

Ao lnspcctor Geral das Ohras Publicas, ordenando que não sejão abonadas 
as faltas de comparecimento dos Guardas d'agua. 

Sendo presente ao Regente em nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li o que Vm. em seu officio datado de hontem expõe 
ficerca das continuadns faltas de comparecimento de alguns 
Guardas d'agua, c principalmente dos Guardas Francisco Josó 
Estimado, e Manoel da Graça Braga: o mesmo Regeste Ha por 
hem que Ym. despeça estes dous Guardas, e que de ora em 
diante áquelles, que tiverem faltas, não se abone em tacs dias o 
respectivo salario, devendo Vm. quando cllas forem r~petidas, 
communica-lo a esta Secretaria de Estado, para serem tambcm 
despedidos os que as commettcrcm. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2!,. de Janeiro de 1837.·-lJ'Ia
noel da Fonseca Lima c Silva.---:-SI·. Antonio .loão Uangel de 
Vasconcellos. 

N. 50.-JUSTIÇA.-Em 24 de Janeiro de 1837. 

Ao Chefe de Policia, ordenando que todas ns vezes que, na conformidade 
do art. 3,0 da Lei de 11 de Setembro de 1826, houver de remetter as 
sentenças do Jury, faça ao mesmo tempo subir copias authenticas do li
bello e contrariedade; praticando-se assim a respeito do réo Domingos 
Moçambique, a quem foi applicada a pena de morte. 

Não podendo o ltegente em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, pela eertidão da sentenÇ'a que Vm. rf'mefteu com o 

L,tt VV 
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seu otncio da dula de hoje, ficar ao facto d~t todas as circums-· 
tnncias que occorrêriío para s1~r applicada a pena de morte ao 
réo Domingos Moçamhique, visto que as sentenças sumaríssimas 
do Jury não satisfazem os fins para que a Lei de 11 de Setembro 
de 1826 as exige, como satisfazião as copias das sentenças das 
He1ações c Juntas de Justiça nas quaes se cxpunhão todas as 
circurnstancias do facto, e se expressJvão as razões da condcm
nação ; ordena o mc.:mw Hegentc que V n1. faça subir á sua pre
sença copias uuthcntieas do libello c contrariedade a respeito dn 
mencionado réo para com pcrfeitq conheeimento de causa poder 
resolver o que fôr de justiça; c que assim o pratique todas as 
Yezcs que na conformidnde do artigo 3. 0 da referida Lei houver 
de remettcr tacs sentenças. 

Deus Gunrde a Vm.-l'aço em 2i de Jmwiro de 1837.- Gus
tavo Adol(o de Aguilar Pantoja. 

N. 51.-FAZE~l.t\..-Ern 24 de Janeiro de 1837. 

Sobre a applicação das sobra~ da Henda Geral no fim do anno financeiro. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Naeionnl, deduzindo do contexto do officio 
do Sr. Inspcctor da Thcsouraria da Província da Parahyba, de 
12 de Dezembro do armo passado, sob n.o 133, estar o mesmo 
Sr. Inspector na intelligcncia de que a cada huma das Thesou
rarias compete apurar as sobras da Ronda Geral no fim do anno 
financeiro, e dar-lhe a applicação ordenada pela Lei de 6 de 
Outubro de 1835 art. 13 § 3. o, fazendo-as ficar desde logo fóra 
da inspccçiio c disposição do Thcsouro; declara que a sobra de 
que dispõe a sobredita Lei não he a de cada Provincia em 
particular, mas sórncntc aquella que por ventura se realizar, 
depois de feita a despeza geral de todo o Imperio relativa ao 
anno financeiro findo; c que por conseguinte para ser operada 
esta liquidação (onde só mente o pó de ser) na Contadoria Geral 
do Thcsoui'O, á disposição deste devem estar quaesquer quantias 
que houverem nas Provincins, de sob1·as das respectivas Hendas 
Gcraes; atlm de se fazer nclle a apuração final pelo Balanço da 
Hcccita c Dcspeza Geral de todo o Irnperio, e dar-lhe o legal 
destino. 

Thesolll'o Publico Naeional, 2't. de Janeiro de 1837.-Manoel 
do .'V aseimcnto Ca:;tro c Silva. 



't/ 

/r .l 

-29-

N. !>2.-HIPE~uo.- Em 26 de Janeiro de 1837. 

Approvando a decisão do Presidente da Prm incia do Ceará, que mandou con
cluir a eleição de Elcitorcs em duas Freguczias, e determinando que os 
mesmos Eleitores sirvão Jlara as eleiçoes que occorrerem, mas não para 
as de Deputados, c Membros da Assembléa Provincial. 

lllm. c Exm S1·.-Sendo presente ao Regente em nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro H o oflicio de V. Ex. de 19 do 
mcz passado, ncompanhandn os documentos que mostrão a 
razão por que nrw se procedeu ás eleiçües para Deputados nas 
:Frrguczias do Aracaty c :Maria Primeira dessa Província: o 
mesmo Regente me ordena responda a V. Ex.. que ha por bem 
approvar a d<'liberaçfí.o que, como se vê do seu officio de 5 
daquellc mrz dirigido ao Juiz de Paz da Frcguezia de Maria 
Primeira, V. Ex. tomou de mandm· concluit· a eleição de Elei
tores, os qu.aes deverão servir para as elei{'.ões que occorrcrem 
durante a proxima seguinte h•gislalura, c bem assim para as 
que possão ter lugar para V crcadorcs e Juizes de Paz na fórma 
das lr~is pt·ovinciaes: não podendo porém taes Eleitores servir 
mais para a elei<,~ão dos Deputados Gentes c Provinciacs. Cum
pre portanto que esta medida seja igualmente tomada a respeito 
do ColJcgio do Aracaty. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Palacio do Rio do Janeiro em 26 
de Janeiro de 18 ri .-Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. 
!)residente da Província do Ceará. 

N. 53.-JUSTIÇA.-Em 26 de Janeiro de 1837. 

Ao Presidente da ProYinda do Rio d~ Janeiro, a respeito da sabida de 
autos cíveis para fóra do Termo. 

Illm. c Exm. Sr.-Levei ao eonhccimento do Regente em 
nome do Imperador o Senhor D. Pedro ll o oficio de V. Ex. 
com a data de 23 de Dezembro do anno proximo passado, em o 
qual pondera os embaraços c gt·aves inconvenientes que para a 
boa administração da Justiça civil resultão da disposição do art. 
5. o do nccreto de 15 de Outubro de 1833; c o mesmo Regente 
.Manda declarar a V. Ex. que as disposições rdo referido Decreto 
relativamente á sabida dos Autos cíveis para fóra do Termo da 
Villa não tiverão só em vista o receio de se perderem os autos, 
como V. Ex. julga, mas sim outras attcndiveis razões, quaes a 
de se conservar nas providencias dadas o systema estabelecido 
nos arts. 316, 3l1 c 318 do Codigo do Processo Criminal, sobre 
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que se baseou a Dis,posição Provisoria ; ~ ne~n dt: outra sorte 
seria excquive,l o artigo 9. 0 della: b1.un como a de nio senmt 
as partes tiradas do seu foro, vendo ir os autos para fóra do 
Termo da sua rcsidencia e domicilio contra vontade dallas; e, 
finalmente, para não terem os processos dous Escrivães na mes
ma Instancia, &c. A' vista de taes molivos, posto qu.c o Re
gente reconhecesse serem razoaveis as ponderações que V. Ex. 
fez naquelle seu citado officio, não póde ter lugar a alteração do 
referido Decreto, o que participo a V. Ex.. para sua intelligen
cia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Uio de Janeiro em 9.6 
de Janeiro de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 54..-Em 26 de Janeiro de 1837. 

Ao Juiz de Paz do 1. 0 Districto do Sacramento, para ohscnnr em todns 
as suas partes o A Yiso de 2fJ de .Janeiro de 1831 áccrca do alistamento 
da Guarda Nacional daquclla Frcguczia. 

O Regente em nome do Imperador o Senhor D. Pedro H 
Manda declarar a Vm .. em resposta aos seus oficios d~ 18 o 
19 do corrente mez, relativos ao alistamento da Gu::H'da Nacional 
dessa Frcguezia, que a tal respeito deve observar e cumprir em 
todas as suas partes o Aviso de 25 de Janeiro de 1834., por ser 
conforme á Lei, ficando na intelligencia do que nesta data se 
ordena aos .Tui~es de Paz dos outros Distrietos dessa Frcguezia 
que remettão a Vm. todos os ~sclarecimentos pr·ecisos sobre 
este objecto, segundo o disposto naquelle A viso que se lhes 
<mvia pot' copia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de Janeiro de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantqja. 

N. 55.- Em 2ô de Janeiro de 1837. 

Ao Juiz de Paz da Ftcguezia de Campo Grande, ordenando que se reduza 
a burna Acta todo o processo das eleições da Guarda Nacional, relatan
do-se espccificadamcnte tudo o que se passar a rc11pcito das cleiçücs. 

Foi presente ao Reg-ente em nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11 o seu officio datado de 30 de Novembro do anno 
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proximo passado, servindo de informação ao rPquerimento de 
José Coelho Borges, em o qual se queixou de V m. não lhe ter 
mandado dar por certidão o theor das actas das e]eiçõei da 1. a 

t., 2. a Companhia do Batalhão da Guarda Nacional dessa Frc
guezia ; e apesar de reconhecer o mesmo Regente que com razão 
Vm. recusou mandar passar a certidão requerida, por isso que 
não existião taes Actas, por não ser costume nessa Freguezia 
lavrarem-se, comtudo não deixou tambem de reconhecer illegal 
e reprehcnsivcl hum semelhante motivo, quando a Lei obriga 
que se recluza a lmma Acta todo o processo das eleições da 
Cuanla Nacional; o que Vm. fará observar d'ora em diante, 
relatando-se espcciilcadamcnte em tacs Actas tudo o que a res
pci to das eleições se passar. 

Deus Guarde a Ym.-Paco em 26 de Janeiro de 1837.
Gustavo Adol{o Je Aguilar ·Pantoja. 

N. 56.-J~m 26 de Janeiro de 1837. 

A' Sociedade Promotora de Colonisaçíio Estrangeira na CôrtC', communicando 
as providencias tomadas a respeito do colouo José Victorino de Almeida, 
e recommendar:elo á Sociedade que advirta os seus Agentes na Europa 
que pFoccd5.o á mais escrupulosa pesquiza sobre a conducta dos colonos. 

:Manda o Regente em nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
H, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, commu
nicar á Sociedade Promotora da Colonisaçilo Estrangeira para 
seu conhecimento, e em resposta ao seu officio datado de 24 do 
corrente mcz, que nesta data foi expedida a competente ordem 
ao Juiz de Direito Chefe de Policia, pam obstar o desembarque 
do colono Josó Victorino de Almeida, e faze-lo quanto antes 
sahír para fóra do Imperio ou a bordo do Brigue Escuna Monte 
Desarto em que veio, ou de outra embarcação que mais proxima 
esteja a largar deste porto, visto constar ser elle de pessima 
conducta c moralidade; sendo a clespeza com a sua sahida feita 
pela referida sociedade, á custa de quem para aqui veio. 

Por esta occasião recommenda o mesmo Hegente á mencio
nada Sociedade Promotora da Colonisação, que advir ta os seus 
Agentes na Europa que procedão na mais escrupulosa pe~quiza 
sobre a conducta dos colonos que houverem de remetter para 
este Imperio, a fim de que não venhão empcstar o Paiz indiví
duos criminosos e immoraes. 

1\llacio do ltio d~ Janeiro em 26 de Janeiro de 1837.-- Gus
tavo Adol(o de Aguilar Pantoja. 
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N.o 57.-FAZENDA.-Em zG de Janeiro de 1837. 

Trata da responsabilidade que tem o Escrivão c Thrsoureiro d'Alfandega 
pela falta do pagamento dos Bilhetes. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pt·esidcnte do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, em vista do otllcio do Sr. 
lnspector da Thesouraria da Província da Bahia de 22 de De
zembro ultimo sob n.o 212, que acompanha a representação do 
lnspector d'Alfandega da mesma Província áccrca da respon
sabilidade, que na fárma do art. 267 do Regulamento de 22 
de Junho lhe pódc resultar, e ao Escrivão e Thcsourciro da 
mesma Repartição na falta de pagamento dos llilhctcs d' Al
fandega; resolveu em sessão do Tribunal responder ao so
bredito Sr. lnspector, que nenhuma alteração se pódc faz.cr na 
disposição daquellc artigo, não só porque já ao Governo falta 
a autorisação que o art. 15 da Lei de 31 de Outubro de 1835 
limitou até o mez de Maio de 1836, mas tambem porque ella 
não he tão pouco justa c razoavcl, como a suppõe o dito Inspcctor 
d' Alfandega, pois que, desempenhadas as dos arts. 2G4 e 2G5, 
isto he, não se admittindo a Assignante quem não seja Nego
ciante de reconhecido credito, e não apresente fiadores idoneos, 
nada tem os sobreditos Empregados de temer pol' sua respon
sabilidade. 

Thcsouro Publico Nacional em 26 de Jan~iro de 1837.-Ma
noel do Nascimento Castro e Sirca. 

N.o 58 .-1\fARINHA.-Em 29 de Janeiro de 1837. 

Resolução de Consulta do Conselho Supremo Militar de 23 do mesmo mcz 
sobre requerimento de hum Ollicial d' Armada que pedi o o pagamento de 
,·encimentos a que se julgava com direito pelo seniço de Ajudante de 
Ordens do Commandante da Esquadra do Pará. 

Mandou V. 1\1. I., por Portaria da Sgcrctaria d'Estado dos 
Negocios da Marinha de 4 do corrente, remettcr ao Conselho 
Supremo Militar, com o requerimento, em que o 2. 0 Tenente 
d' Armada João Custodio de Houdain, pede ser pago do resto ..._ 
dos vencimentos, que ainda se lhe devem, como Ajudante de 
Ordens do Com mandante da Esquadra do Pará, as informações do 
Intendente, c Contador da Marinha, para que Consulte com efl'ei-
to o que parecer sobre esta pretenção. O supplicante se achava 
embarcado, quando Ajudante de Ordens, e por consequencia devia 
perceber as maiorias de soldo, e rações do porão, que estão em 
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regra para todos os Officiaes d' Armada embarcados : a Resolu
ção Imperial de 10 de Dezembro do anno proximo passado per
mittio se lhe abonassem as respectivas comedorias de Comman
dante, e não tratou de alguma outra vantagem ; logo não tem o 
supplicante direito a pretender cousa alguma mais, além do que 
está ordenado; e parece ao Conselho que deve ser indeferido o seu 
requerimento.-Rio de Janeiro 23 de Janeiro de 1837.-Lima 
e Silva.-Vasconcellos.-Cunha Mattos.-Gonzaga.-Foi voto, o 
Vogal Luiz da Cunha Moreira. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Como parece.-Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Janeiro 
de 1837.-Diogo Antonio Fcijó.-Salvador José Maciel. 

N.o 59.-FAZENDA.-Em 30 de Janeiro de 1837. 

Circular para que as Thesourarias remettão o Balancete mensal e Orçamento, 
na fórma dos modelos juntos. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector 
da Thesouraria da Província de .....•.. em observancia da 
Ordem de 2 de Maio de 1833, cuja execução tem sido recom
mendada por diversas vezes, e ultimamente por Ordem de 30 
de Setembro do anno passado, remetta impreterivelmente nos 
primeiros dias de cada mez, e na primeira occasião, o Balancete 
mensal do estado dos Cofres, e Orçamento, conforme o mo
delo incluso, independente de officio, e do intermedio do Pre
sidente da Província, não deixando de remetter em tempo os 
Balanços explicados, conforme as sobreditas ordens. O que 
cumprirá sob sua responsabHidade. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Janeiro de 1837.-Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

Decisões. 
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MODELO. 
Balancete restunitlo da Receita e Despeza da 

Thesouraria da I•rovineia de .... no mez de 
Fevereiro de t.S3". 

RECEITA. Saldo do mez de Janeiro. ';til 

Receita de Fevereiro ..... 

DESPEZA. Em Fevereiro .......... . 

SALDO •••••••••••••••••••..••••••• 

A saber: 

Em moeda de ouro.. . . . . ':t/! 

prata .... ~:· 

)) cobre .... . 

Notas ............... . 

Bilhetes c letras a vencer. :tP 

Oreamento da Receita e Despeza a cargo •la 
mesma Tltesouraria para o corrente mez de 
Uarço. 

RECEITA. Saldo disponível (a) no mez 
findo ..•.••.•......... 

Receita idem orçada para o 
corrente .........•...• 

DESPEZA. Orçada ...........•..... 

SALDO OU dcficit .........•........ 

Thcsouraria da Província de ..•... em 5 de Março de 1837. 

O lnspector .-F. O Contador.-F. 

(a) Deve constar de dinheiro ou papeis a vencer dentro do me7. de que 
se trai a. 
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MOVIMENTO DE VALORES. 

Moedíl de ouro por notas. . • . o/ o premio. 

)) de prata )) 

:t-
de cobre C\':) )) )) 

a.".) 
rebate 

..,... 
<:::> Sedulas ..•..••....••.. l 'C 

(b). o 
Conhecimentos ........ :.Jo 

;... 
~:s 

~ Saques sobre Rio de Jan. (c) • 
o 

o I o premio ou rebate. 
>::j 

:.0 )) Londres ... (d). por 1:tP000 rs. 
8 

Premio de dinheiro da praça (e). ~ 

Preços dos funfMs Publicos (f). 

(h) Em quanto estiverem na circulação. 
(c) Ou quaesquer outras praças do Imperio com quem haja 

transacção na Província. 
({l 'fl f) Havend{) estas transacçõcs na Província. 

{_,(.· il/" 
!5·<;· I e; tí 
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N.o 60.-MARINHA.-Em 31 de Janeiro de 1837. 

Ordenando que as praças de marinhagem, que forem para o Hospital da 
Marinha, sejll.o acompannadas com suas baixas, e que para a Náo Pe-
dro Segundo se remettão as respectivas guias. . 

Expeça Vm., por esse Quartel General, as convenientes or
dens, para que as praças de marinhagem, que d'ora em dian
te forem para o Hospital da Marinha, sejão acompanhadas 
com suas baixas, semelhantes ás altas, que no dito Hospital 
se lhes dão na occasião da sahida; e que outrosim para a Não 
Pedro Segundo se remettão as respectivas guias, afim de que taes 
praças possão receber seus vencimentos, quando não existirem 
neste porto os navios a que pertencem; evitando-se deste modo 
qualquer transtorno, e detrimento ao serviço. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 31 de Janeiro de 1837.__:_Sal
vador José Maciel.- Sr. Francisco de Assis Cabral e Teive. 

N. 0 61.-JUSTIÇA.-Em o t.o de Fevereiro de 1837. 

Ao Presidente da Peovincia das Alagôas, providenciando sobre as occurren
cias que tiverão lugar na Villa da Atalaia, e tratando da remoção de Jui
zes de Direito, da punição do assassino do Padre José Vicente de Macedo, 
e da nomeação, suspensão e demissão de Empregados Provinciaes. 

lllm. e Exm. Sr.-Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 o oficio de V. 
Ex. com a data de 16 de Novembro do anno proximo findo, 
em o qual V. Ex. refere que na Villa da Atalaia dessa Pro
víncia se reunira nos princípios daquelle rnez o povo e a força 
Policial, com o pretexto de oppôr-se á entrada de V. Ex., que 
se dizia marchava para alli á testa de quatrocentos homens, 
afim de obrigar e constranger o Jury a absolver alguns réos 
que tinhão de ser julgados em o dito Tribunal, mas que, de
senganados os que concorrêrão para este movimento da falsi
dade de tal noticia, de per si mesmo se dissolvêra o ajunta
mento; e que attribuindo-se geralmente hum tal movimento 
á receio de que o Governo da Província tomasse medidas 
para realizar a punição dos com promettidos no assassinato per
petrado na pessoa do Reverendo José Vicente de Macedo; e 
sendo apontados como mandantes deste assassinato o Juiz de 
Direito da sobredita Comarca o Bacharel Antonio Joaquim 
Monteiro de Sampaio, e José Gomes da Rocha, aos quaes 
igualmente se attribuia o movimento ou tentativa de scducção 
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que acabava de expôr, V. Ex. julgám acertado fazer publicar 
a Proclamação de que remetteu hum exemplar, dar as ordens 
neccssarias para municiar e pôr em estado de obrar, se ne
cessai'io fosse, as duas Companhias, e o destacamento da Bahia 
ahi estacionado; transferia o Bacharel Sampaio do lugar de 
Juiz de Direito da Comarca da Atalaia para a da Capital; o da 
Capital para a do Penedo, e o desta para a Comarca da Atalaia; 
parecendo-lhe mais acertada esta medida do que a de suspender 
o Bacharel Sampaio, que então não era desviado do lugar onde 
tem a influencia, tornando-se, portanto, pouco efficaz para o 
socego e tranquillidade da Comarca: e, ficando o mesmo Re
gente inteirado de taes occurrencias, e de achar V. Ex. neces
sario que vá huma pequena embarcação de Guerra estacionar 
no Porto de Jaraguá, deu-me ordem para responder-lhe que 
não compete aos Presidentes das Províncias remover os Juizes 
de Direito sem prévia autorisação do Governo central; mas 
que, comtudo, attendendo á situação melindrosa dessa Provín
cia o autorisa para faze-lo quando a necessidade fôr absoluta 
c muito urgente; e qw~, concordando com a opinião de V. Ex. 
na precisão de tirar do fóco da desordem aquclle Bacharel, o 
removeu para a Comarca de Matto-Grosso, bem como tambem 
o fez ao Bacharel Firmino Antonio de Sousa que deve ir servir 
na f:omarca de S. João das Duas Barras na Província de Goyaz, 
como por Aviso de 31 de Dezembro do anno passado fiz par
ticipante a V. Ex.; sendo nomeados para substitui-los, na Co
marca da Atalaia o Bacharel João José da Fonseca Lessa, e na 
do Penedo o Baclwrel Manoel Bernardino de Sousa Figueiredo: 
que V. Ex. deve fazer punir os que attentárão contra a ordem 
publica, pretendendo derribar o Governo Provincial: que, sendo 
a impunidade o elemento de mais influencia para animar os 
criminosos, he mister que com a maior celeridade mande dar 
andamento ao processo dos réos comprehendidos no barbaro 
assassinato do Padre José Vicente de Macedo: que, pdra fazer 
respeitar a Lei, sustentar a sua legitima autoridade, compri
mir as facções, e punir os facinorosos, tem V. Ex. força na 
Provincia; e, quando fôr tal a urgcncia que essa não baste, que 
póde reccorrer ás Províncias limitrophes para que Ih' a forneção, 
tendo-se-Jlws para isso expedido já ordens pelos Ministerios da 
Guena e Marinha, bem como por esta Repartição, o que lhe 
foí communicado p3lo Aviso de 21 do mez antecedente: que 
com toda a brevidade jrá huma embarcação de Guerra para 
Jaraguá á disposição de V. Ex.: e, finalmente, que V. Ex. não 
deve consentir que a força Policial, creada pela Lei Provincial 
de 24. de Fevereiro do anno proximo passado, esteja inteira
mente independente do Governo da Província; não só porque 
a mesma Lei não lhe dá essa independencia, como tambem 
porque a Constituição do Estado faz dependente do Governo 
toda a força armada de mar c terra; assim como não deve 
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consentir que os Juizes de Direito das Comarc(ls fação nmqea
ções de Commandantes, por quanto huma tal attribuição he, 
além de anarchica, inconstitucional; porque a attribuição de 
nomear, suspender, e <linda mesmo de demittir empregados pro
vinciaes hc conferida pelo ~ 11 art. 10 do Acto Addicional aos 
Presidentes, e só aos Pre~identes das Províncias, e não a outros 
Empregados subalternos: e, com quanto as Assembléas Provin
ciaes tenhão o direito de legislar sobre empregos provinciaes, 
he sómente pelo que toca á fórma da nomeação, suspensão e 
demissão dos Empregados, e não para tirar-lhes e conferir a 
outros aquillo que pelo Acto Addicional lhes pertence, como 
hc claro pela leitura do art. 12 ro mesmo Acto. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em o Lo 
de Fevereiro de 1837.-Gustavo Adolfo do Aguilar Pantoja. 

N.o 62.-MARINHA.-Em o 1.0 de Fevereiro de 1837. 

Determinando que no mappa da Companhia dos Guardas Marinhas, se espe• 
cificJuem os Aspirantes que tiverem approvação no segundo anno. 

Cumprindo que no mappa da Companhia dos Guardas Ma
rinhas, que V. S. remette no principio de cada mez á esta 
Secretaria de Estado, venhão especificados os Aspirantes que 
tiverão npprovação no segundo anno da res~ctiva Academia: 
assim o participo a V. S. para sua intelligeríéia e execução. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em o 1.0 de Fevereiro de 1837.
Salvador José Maciel.-Sr. José Pereira Pinto. 

N.o 63. -JUSTIÇA. -Em 3 de Fevereiro de 1837. 

Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, declarando que nlio se póde 
dar execução á sentença de morte imposta aos escravos, sem ter subido 't 
petição de Graça, e baixado a competente Decisão do Poder Moderador. 

Illm. e Exm. Sr. -Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperadoe o Senhor D. Pedro li o officio de V. Ex. 
datado de 11 do mez antecedente, em o qual pede que se mande 
pôr á disposição desse Governo hum algoz que vá executar ma 
Villa de S. João elo Príncipe a sentença d1e morte imposta aos 
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cinco escravos de Joaquim Alves da Silva, por haverem assas
sinado o seu Feitor; e Manda o mesmo Regente responder a 
V. Ex. que não sendo o crime de que se trata o especial, pre
venido no ])ecrcto de 11 de Abril de 1829, nem se podendo 
applicar ao caso vertente a disposição da parte final do art. 
4.0 da Carta de Lei de 10 de Junho de 1835; por quanto aquclle 
Decreto trata da morte feita pdo escravo a seu proprio senhor, 
e esta dos recursos ordinarios, c jámais dó direito de perdoar 
c moderar as pcnns que hc hurna prcrogativa concedida pela 
Constituição ao Poder Moderador, da qual o não póde privar 
h uma l .. ei ordinaria, e conscqucntemcnte não podia aquelJa Carta 
de Lei tolher aos réos a faculdade de recorrerem ao mesmo 
Poder Moderador: h e evidente que sem ter subido petição de 
Graça, ou cópia da sentença, e sem ter baixado a Imperial De
cisão, não se pôde dar execução á sentença de morte imposta 
aos referidos cinco escravos. O que participo a V. Ex. para sua 
intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 3 de 
Fevereiro de 1837.- Gustavo A dol(o de Aguilar Pantoja.
Sr. Jlrcsidcnte da Província do Ilio de Janeiro. 

N. 0 64.. -FAZENDA. -Em 3 de Fevereiro de 1837. 

Mandando reduzir a hum mappa orgll.nisado pela maneira que se declara 
a relação das execuções promovidas contra os devedores da Fazenda Na
cional. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tt'ibu
nal do Thesouro Nacional, reenvia ao Sr. Inspcctor da The
souraria da Provincia do Rio de Janeiro a relação das execuções 
promovidas no semestre passado, afim de formalisar hum map
pa, em que circumstanciadamente se especifiquem os nomes 
dos executados, os Juizos em que pendem as execuções, a 
quantia dellas e de que provenientes, o estado em que se achão 
os processos, e todas as observações relativas a probabilidade 
da boa ou má cobrança. O que o sobredito Sr. Inspector cum
prirá com a brevidade possivcl. 

Thcsouro Publico Nacional em 3 de Fevereiro de 1837.
lJ1 anoel do Nascimento Castro e Siha. 
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N. o 65.- IMPERIO.-- Em 4 de Fevereiro de 1837. 

Ordenando ao Director do Jardim Botanico da Lagôa que a dcspcza feita no 
Hospital da Misericordia com o curativo dos escravos do dito Jardim seja 
paga trimensalmcnte. 

Convindo não demorar o pagamento das despezas feitas na 
Santa Casa da Misericordia desta Côrte com o curativo dos es
cravos do Jardim Botanico da Lagôa de Rodrigo de Freitas, 
senão o tempo necessario para o exame das respectivas contas: 
O Regente em Nome de> Imperador o Senhor D. Pedro 11 Ha 
por bem que Vm. pague á dita Santa Casa no fim de cada tri
mestre as mencionadas despezas, a contar do principio do cor
rente anno financeiro em diante. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 4 de Fevereiro de 1837.-Ma
noel da Fonseca Lima e Silva. -Sr. Bernardo José de Serpa 
Brandão. 

N. 66.-FAZENDA. -Em 4 de Fevereiro de 1837. 

Mandando pôr em execução as medidas indicadas no parecer da Commissão 
da Pauta para o despacho dos brins. 

O Sr. lnspectol' da Alfandega mande pÔl' em execução opa
recer da respectiva Commissão da Pauta de 30 de Dezembro 
que se lhe devolve, para o despacho dos brins, fazendo na res
pectiva Pauta as notas convenientes. 

Rio de Janeiro em 4 de Feveteiro de 1837. -Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

N. 0 67.-Em 6 de Fevereiro de 1837. 

Tratando da maneira de substituir os impedimentos dos Empregados das 
Thesourarias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em vista do officio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Provincia do Rio de Janeiro de 30 
do mez findo, em que participa ir tomar ares no Campo, por 
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se achar doente~ c outro sim estar gravemP-nte {•nfermo o Offi
cial Maior da Contadoria, recei:mdo por isso que se não possão 
celebrar as sessões da mesma Thesouraria; responde, que obser
vando-se as disposiç,õcs dos arts. 55 c GG da Lei de~. de Outuhro 
de 1831, isto he, sendo substituído o Inspcctor pelo Contador, 
c este pelo Official Maior da Contadoria, e na sua falta pelo 
immcdiato na ordem da antiguidade, nenhum impedimcl!lto 
pôde haver ás referidas sessões. 

Thcsouro Publico Nacional em 6 de Fevereiro de 1837.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N.o 68.- Em 7 de Fevereiro de 1837. 

Communicando o indeferimento do rcquet·imento tle Tawel e Zcise, pedindo 
que se reformasse a avaliação dos 'idros pnra vidraça, por ser excessiva 
a da respectiva Pauta. 

O Sr. Inspector da Alfandcga fique na intclligcncia de que 
foi indeferido o requerimento de Tawcl c Zeisc, negociantes 
desta Praça, pedindo para se rc!'ormur a avaliação dos vidros 
para vidraça, por ser excessiva a que se acha na respectiva 
Pauta; por quanto, para ter lugar o abatimento de preço como 
reclamão os Supplicantes apoiados no art. 208 do Regulamento, 
seria preciso que se provasse que o valor da mercadoria tinha 
variado em relação aos outros no mercado, e não por circums
tancias diversas da de que trata o dito artigo. 

Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro de 1837. -lJfanoel do Nas
cimento Castro e Silva. 

N. 0 69.-Em 7 de l;'cverciro de 1837. 

Po1·taria á Alfandega, participando indeferimento identico ao de que se tt·ata 
na ordem antecedente. 

O Se. lnspectoe da Alfandega fique na intelligencia de que 
pelas razões cxpendidas na Portaria que lhe dirigi hoje, rela
tivamente a pretenç,ão de Tawel c Zeise, foi indeferido o re
querimento de Freese 1\.lullcr & C. a, em que pedião para se 
procader a huma nova avaliação para as franjas de algodão, por 
julgarem excessiva a avaliaçíio da respectiva J>auta. 

Decisões () 

)(,_;.K 15f 
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Não upprovcita aos Supplicantcs a disposição do art. 258 do 
Regulamento da Alfandcga, por serem as causas da alteração de 
preço do gencro em questão diversas da de que trata p dito 
artigo. 

Rio ele Jancim em 7 de Fevereiro de 1837.-Manoel do Nas
. cimento Ca#ro e Silva. 

N. 0 70. -JUSTIÇA.-Em 8 de Fevereiro de 1831. 

Ao Presidente da Provincia do Ceará, para transmittir ao Juiz de Direito da 
Comarca do leó a solução das duvidas que aprcientou relativamente ao 
art. la da Disposição Provisoria. 

Illm. c Exm. Sr.-Com o officio de V. Ex. datado de 25 de 
Outubro do anno proximo findo, levei ao conhecimento do Re
gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H o que a 
V. Ex. dirigio o Juiz de Direito da Comarca do lcó, propondo 
as seguintes duvidas: t.a, se á vista do art. 15 da Disposição 
Provisoria ácm·ca da Administração da Justiça Civil ainda tinha 
Jugar nos Feitos Civeis a avalia~~ão exigida pela Ord. Liv. a.o 
Tit. 70 § 11; 2.a, se elle Juiz tem procedido juridicamente em 
denegar embargos ás sentenças definitivas. concedendo unica
mente o recurso de appellação para a Relação do Districto na 
conformidade do citado art. 15 da Disposição Provisoria. E re
cebi ordem do mesmo Hegente para responder a V. Ex., quanto 
á 1. a duvida do referido Juiz de Direito, que a elJa satisfaz a 
expr~ssa disposição do art. r._s do Regulamento das 1\elações 
do Imperio; e que, quanto á 2.a duvida, ficará desvanecida 
com a meditada leitura, que muito se lhe recommenda, dos 
arts. 14. e 15 da Disposição Provisoria, que deixárao em sou 
pleno vigor as disposições legisla ti v as que dizem respeito aos 
embargos com que as partes se podem oppôr ás sentenças de
finitivas. Por quanto pelo art. 14 só forão prohibidos os em
bargos antes das sentenças definitivas, não sendo dos que servem 
de contestação nas causas summarias; e pelo art. 15 sómentc 
se cxtinguio o recurso do aggravo ordinario que d'antes havia 
das sentenças dos Juizes que então se consideravão de maior 
graduação, sem nada otfender o direito e faculdade de embar
gar. O que participo a V. Ex. para sua intelligencia, e para 
o fazer constar ao mencionado Juiz de Direito da Comarca 
do Icó. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 8 de 
Fevereiro de 1837. - G·ustavo Adolfo de Aguilar l'antoja. -
Sr. Presidente da Ptovincia do CearlÍ. 
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N.o 71. -Em 8 de Fevereiro de 1837. 

Ao Chefe de Policia da Côrte a respeito da alteração exigida pelo Professor 
da Enfermaria do Aljube no respectivo Hegulamcnto, tanto no qúe diz 
respeito ás dietas dos presos, corno ácerca das \isitas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
a quem apresentei o ofiicio de Vm. datado de 24 do met. 
passado, relativamente á alteração exigida pelo Professor da 
Enfermaria do Aljube, no respectivo Regulamento, tanto no 
que diz respeito ás dietas dos presos, como ácerca das visitas 
que lhe cumpre fazer ás prisües de Santa Barbara; Manda res
pondet· a Vm., pelo que toca ao primeiro objecto que approva 
a medida proposta pelo referido PI'Ofessor, de regulat· clle as 
di'ctas sempre que as molcstias exijão outras dill'ercntes da
quellas que estão prcscriptas no Hegulamento;. com tanto, po
rém, que se tenha muito em vista a nccessaria economia para 
que a despeza não exceda a quantia consignada para este 
fim; c, pelo que respeita ao segundo objecto, que faça ellc huma 
8Ó visita por semana üs prisões de Santa Barbara quando vir 
que huma só hc bastante, sendo, comtudo, obrigado a !azcr 
duas e mais, se preciso fór, naquellas semanas em que a affiucn
cia de molcstias e gravidade dellas exigirem o seu compa
recimento alli. O que participo a Vm. para sua intelligcncia, 
c para fazer constar ao sobredito Professor, c vigiar para que 
não haja abuso sobre este assumpto. 

Deus Guarde a Vm.- Pa~o em 8 de l!"'evereiro de 1837.
Gustavo A doi f o de Aguilar PantojCli. 

N. 0 72.- MAIUNHA.- Em 8 de· :Fevereiro de 1837. 

Determinando que no Paquete -Primeiro de Abril- embarquem seis me
nores, que devertlo ser substituidos no regresso por outros, praticando-se 
d'ora em diante o mesmo com todos os Paq,uetes. 

Determinando-se nesta data que, além das dczaseis praças 
da lotação, que compete ao Paquete -Primeiro de Abril-, em
barquem nelle seis menores ( dos que pela sua })OUca idade 
não forem ainda aptos. para servirem nas Companhias ) , os 
quaes no regresso daquellc navio deverão ser substituídos por 
outros, praticando-se d'om em diante o mesmo com todos os, 
Paquetes, que sahirem deste ]lorto; assim o parlicipo a Vm. 
para sua intelligcncia c governo. 

Deus Guarde a Vm.- Pat:o em 8 de Fevereiro de 1837.
Salvador José hlacicl.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N.o 73. -FAZENDA.- Em 8 de Fevereiro de 1837. 

Autorisando supprimentos ao Cofre Provinda!, c fixando o limite do mesmo 
de accordo com a Lei de 22 de Outubro de 1836. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em vista do officio do 
Sr. Inspector da Thcsouraria da Província do Espírito Santo 
de 22 de Dezembro do nnno findo, em que participa haver 
supprido o cofre Pro\<ineial com a quantia de 150~440, para 
pagamento do pret da Guarda Policial, em consequencia de 
ordem do Sr. Presidente da Província ; approva o dito suppri
mento, e outro sim autorisa o referido Sr. Inspector para fazer 
iguaes supprirnentos, quando necessarios. com tanto que não 
exccdão a difl'erença que houver entre a despeza provincial 
fixada pela Lei de 8 de Outubro do 1833, e a renda marcada 
na de 31 de Outubro de 1835, nos termos do nrt. 23 da dü 
22 do Outubro de 1836. 

Thcsouro Publico Nacional em 8 de Fevereiro de 1837.-
1l'lanoel do Nasàmenlo Casf'ro e Silva. 

N. o 7 4. -Em 8 de Fevereiro de 1837. 

Approvando a solução dada pelo Presidente da Provincia de Matto-Grosso 
a t·espeito da duvida occorrida ácerca da arrecadaçilo da taxa dos escravos. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, conformando-se com o 
parecer do Conselheiro Procurador Fiscal, com a solução dada 
pelo Presidente da Província de Matto-Grosso, constante do seu 
officio n. o 116 de 12 de Outubro ultimo, a duvida occorrida 
a respeito da arrecadação da taxa estabelecida sobre os escravos; 
declara ao Sr. Jnspector da Thesouraria da dita Provinda que, 
não admittindo cxcepção alguma n generalidade da disposição 
do art. 9. 0 do § 5. 0 da I.ei do 31 de Outubro de 1835 n. 0 

98, deverá cobrar-se a referida taxa de todos os escravos re-
sidentes nas Cidades c Villas da dita Província, á razão de ~ 
1:iPOOO réis por cada escravo de qualquBr sexo ou idade; o 
que o dito Sr. Inspcctor cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Fevereiro de 1837. -
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 



N.o 75. -BJPEIUO.- Em 9 de Fevereiro de 18:37. 

}..o Director das escolas publicas de primeiras IPtras da Côrtc, communi
cando-lhe que foi marcada a prcsta~ão de 30; 000 réis meusacs para dcs
pezas miudas de Yarias aulas. 

Havendo o Hcgente em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li estabelecido nesta data a pn'stução de 30~000 n~is 
rnensaes, a contar do 1. o de Janeiro do corrente nnno em 
diante, para despezas miullns das reRpecti v as aulas, ús Profes
soras Publicas de primeiras letras das Freguczias do Sacra
mento, •~and<~laria, Santa Anna, Santa Rita, S. José, c Gloria; 
c aos Professores ditos desta ultima Freguezia, c da do En
genho Velho; assim o communico a Ym. para sua intelli
gcncia. 

Deus Guarde a Vrn.- Paço rrn 9 de l<'cverl\iro de 1837.
Jlfanoel da Fonseca Lima e Silca. -Sr. .Joaquim José da 
Silveira. 

No 76.- I;'AZENDA.- Em 9 de Fevereiro de 1837. 

Ao Inspt'ct01· da Caixa da Amortisação para fazer· ruhriear pelo Thesoureiro 
della os bilhetes da Alfandega qnc lhe forem remcttidos. 

V. S. prevenirá ao Thesoureiro dessa Repartição, para que, 
na conformidade do art. 271 do Hegulamcnto de 22 de Junho 
de 1836, rubrique os bilhetes da Alfandega, que srgundo a 
Portaria de 11 de Janeiro, c na conformidade do art. 18 da 
Lei de 22 de Outubro do dito anno são rernettidos á Caixa 
da Amortização. 

Deus Guarde a V. S.- Puço em 9 de Fevereiro de 1837.
Manoel du Nascimento Castro c Silva.- St·. Inspcctor da 
Caixa da Amortiznção. 

N. 0 77. -JUSTIÇA. -Em 10 de Fevereiro de 1837. 

Avi~o ao Presidente da Provin1~ia do IUn Gr.Hllle do Sal, declarando {I\H~ 
sem hurua scntenç;1 niio podia ser l'OII~iderado vago o lugar de hum .Iuiz 
de Direito para ser su!Jstituitlo por outt•o. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo o antecessor de V. Ex. por ofii
cio de 26 de Novembro do anno passado, sobre hum requeri
mento do llaehard .\gostiulw de Souza Loureiro, Juiz de Direito 
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da Comarca de Missões d~.~ssa Provinda, communicado que 
tendo este Juiz, a pretexto de vir <Í esta Córte pedir auxilias 
pam a salvação da Jlrovincia ou daquella Comarca, abando
nado o dito lugar, sem prccodm· para i=>so a indispensavel li
cença, o reputava incm·so na pena de perdimento do mesmo 
lugar, c por consequencia elle }>residente com direito de o fazer 
substituir por outro Juiz, como se propunha a fazer; tenho 
de declarar a V. Ex. de ordem do Hegenle em No rue do Im
pemdor o Senhol' p. Pedro 11, que, não se podendo julgar 
vago o indicado lugar sem que por huma sentença aquelle 
Bachar·el seja dellc destituído na conformidade do art. 155 da 
Cunslituição, não se pód(~ \'erificar a :;ubstituição a que se pro
punha o antecessol' de V. Ex. ; e que cumpre a V. Ex. man
dar proceder ao competente processo contra o sobredito Juiz, 
por se haver retirado sem licença, para ser julgado como fôr 
de direito. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro em 10 
de Fevtrl!iro de 1837.- Gustavo Adolfu de ilguilar Pantoja. 

N.o 78.-Em 10 de !fevereiro de 1837. 

Ao Presidente da Pro\·incia do Ceará, solvendo n du\'ida do Juiz de Direito 
de Quei 'ícramobim relati\'amcnte ao - cumpra-se - dos testarnentoi. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo o Juiz de Direito e Chefe de Po
licia da Comarca de Queixeramobim dessa Província, por officio 
de 10 de Dezembro passado, exposto as duvidas que se otfere
cião sobre dever-se rcputal' ou não sentença definitiva odes
pacho do- cumpra-se c rcgislr~-se -lançado nos testamentos; 
o Uegente em Nome do Imperador o Senhor ]) . Pedro 11, a 
quem fiz presente o citado ollkio, ha por bem que V. Ex. 
faça constm· ao sobredito Juiz, que o despacho por que se 
manda cumprir· c registrar qualquer testamento, só se consi
dera sentença final quando lhe tem precedido disputa sobre 
dever ou não tet· cumprimento o mesmo testamento, promo
vida por alguma parte interessada ou pelo Promotor dos Re
síduos; advertindo-o V. Ex. ao mesmo tempo que cumpre 
habilitar-se no exercício do seu lugar, para se desembaraçar .._. 
de tão insignificantes duvidas sem recorrer ao Governo Geral 
que não tem a seu cargo ser o ordinario instructor dos Ma
gistrados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Uio de Janeiro em 10 
de Fevereiro de 1837 .-Gustavo Adolfo de .4guila'l' Pantoja. 
- Sr·. Presidente da Provincia do Ceará. 
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N.o 79.-Em 10 de Fevereiro de 1837. 

A'vho ao Presidente da Provinda do Pará, não approvando a§ medidas ex· 
tralegaes por elle tomadas, forçado aliás pela necessidade da causa pu
blica. 

111m. e Exm. Sr.- O Hegente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11 h c o primeiro a convencer-se da ineffi
cacia e debilidade das nossas Leis criminaes, nullas, c talvez 
nocivas nessa PI'Ovincia em que os odios se achão tão exaltados, 
c a h)'dra da anarchia não está intciramentt' sulfocada. Nesta 
idéa fez propôr ao Corpo Legislativo medidas que conciliassem 
a humanidade com a justiça; mas o Corpo Legislativo, por 
fatalidade, nem approvou nem substituio por outras as medidas 
propostas. Esta occnnencia pôz em singular c muito falsa po
sição tanto ao Governo lrnpet·ial~ como a V. Ex. seu Delegado 
na Província do Pará. Então foi V. Ex. forçado, entre outras 
providencias, a usar das faculdades cxtral~gaes referidas nas 
duas copias que rcmeltcu com o seu otficio de 8 de Novem
bro do anno proximo passado, pelas quaes alterou, modificou 
e sns11endeu alguns dos artigos do Codigo do Processo. 

A causa publica, o interesse dessa Província, e quiçá a se
gurança de não poder esta manter-se por outra fórma que não 
sPja por medidas cxtraordinarias, podet·áõ certamente justificar 
a conducta de V. I~x., mas o Hegentc não pódc approva-la, 
porque aquellas medidas envolvem attribuiçõcs de outros Po
deres Politicos, c que, portanto, não estão na esphet·a das do 
Executivo. O Regente espera, comtudo, que V. Ex. continue 
a sustentar a causa da legalidade e da razão com o denodo 
e honra que o tem caractcrisado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro em 10 
de Fevereiro de 1837.- Gustaro Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N.0 80. -FAZENDA.-Em 10 de Fevereiro de 1837. 

Circular ordenando que se cumpra o disposto no art. ~71 do Regulamento 
da Alfandcga de 22 de Junho de 1836, não obstante a disposição da de 
11 de Janeiro proximo passado. 

Manoel do Nascimento Cnstro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que nas Thcsourarias 
Provinciaes se cumpra exaclamcnte o disposto no art. 271 
do Hegulnmento de 22 de Junho de 1836, não obstante a cir
cular de 1 t de .Tn neiro proximo passado, que fica sem elfeito : 

~~.v {. . .v 
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o que o Sr. Inspcctor da Thcsonraria da Provinda de ..... . 
cumprirt\ na parte que lhe re~peita. 

Thesouro Publico Nacional em 10 de Fevereiro de 1837.
l}fanoel do .ZVáscimento Castro e Sdra. 

Na mesma data se fez igual commm1icação ao lnsp<•ctor da 
Alfandcga c ao Thcsourciro Geral do Tllcsouro Publico. 

~" 81.- JUSTIÇA.- Em 11 de Fevereiro de 1837. 

Ao Prrs!dente da Província <lo Ce;:ní, sohrndo a dm iila elo Juiz de Lireito 
da Capital sobre a m<Hwira de preencher o Jury quando ha falta de com
parecimento úos Juratlos. 

lllm. c Exm. Sr.-O H<"p;cnte em Nome do Imperador o Se
nhor D. Pedro 11, rm resposta ao oflicio de V. Ex. datado de 
18 de Novembro do anno passado, que acompanhou o de Juiz 
de Direito da Comarca desta Capital, em que, depois de participar 
o resultado da ultima sessão do Jury daqudle anno, pede escla
recimento ácerca da maneira de precnchce o mesmo Jury, 
quando por falta de comparecimento dos Juizes de l?acto, que 
se achavl'io nos trabalhos dcllc, deixar de haver o numero que 
a Lei exige; manda declaro r a V. Ex , para o fazer constar ao 
referido Juiz, que, quando em taes eircumstancias tenhão só 
comparecido trinta Juizes de Facto, como no caso de que trata 
o officio referido, e não se possa por isso continuar a sessão 
do Jury, se dcveni proceder na conformidade do art. 315 do 
Codigo do Processo Criminal, afim de preencher-se o numero 
preciso. 

Deus Guarde a V. Ex.- PalJcio do lHo de Janeiro em 11 de 
l<'evereiro de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguüar Panto_ja.
Sr. P1·csidentc da Província do Cear<l. 

N.o 82.- MAIUNHA.- Em 11 de Fevereiro de 1837. 

l:cclarando que não podem ser applicaveis aos apresadores de duas l'm
barcações dos rebeldes da Província do Rio Grande as disposições dos 
Alvarás de 7 de Dezembro de 1796 e 9 de Maio de 1797. 

Illm. c Exrn. Sr.- Havendo-me o antecessor de V .. Ex. re
presentado em officio de 10 de Dezembro ultimo sobre a recla
mação feita pelos aprrsadores de duas embarcações aos rebeldes 
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dessa Provinçia, fundando-se, nos Alvarás .de '7 de lJozcmh ro 
de 1796, e 9 de Maio de 1797; tenho de signifkar-llw que 
as disposições de taes Alvarás jámais podem ser applicadas ao 
caso presente, por isso que aquellas embarcações não forão ap
prehrmdidas a inimigo exterior deste Imperio, e sim ~ na,eio
nacs, que se rebellárão contra as Leis, e systemn de Gov cn1o 
legalmente.· estabelecido. 

O que V. Ex., portanto, fará constar aos referidos apresa
dores. 

J)eus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Jarwir0 f~rn 11 
de }'evereiro de 1837.- Salvador José Maciel.~- Sr .. Presi
dente da . Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

N. 0 83.- Em de 11 de Fevereito de 1837 . 

Drtcrmiuando ao Presidente da Provinda do Rio Grande dr~ ~;_ Pedro du 
Sul 'ide expeça as precisas ordens para que cesse de huma vez o rrcrnta
meuto a bo.fdo dos navios do Commercio, devendo çom anteeedenci<t requi 
:sitar a e~t~ Secretaria de Estado as praças de que necessitarem ns embar·· 
caçõcs dà·.A:rmàda. 

!Hm. e Exm. Sr. -Tendo-se recommendadu ao antecessor 
de V. Ex. e: ao Com mandante. das Forças Navaes, estacionadas 
nessa Pf~vifióia, varias providencias ·a bem. de evitar-se o op-.. 
pressivo ;recrutamento a bôrdo dos navios do Commercio; e 
constand_o ·que elle continúa, em detrimento do mesmo com
mercio, que tanto convém proteger: o Regente em Nome do 
Imperador Manda que V. Ex. expeça as ordens precisas,. afim 
de que ce&s..e .. de huma vez o dito recrutamento, e sejão com 
antecipà-ç&ô dahi requisitadas as praças de que necessitarem as 
embarcaçõ-es da Armada, como já se determinára ao referido 
Com mandante. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 11 de Fevereiro de 183'7. 
Salvador José Maciel.-Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

N.o 84. _..Jl,I\.ZENDA.- Em 11 do Fevereiro de 1837. 

AutoriS<mdó .o Inspector da Alfandega a determinar os termos em que o 
Stereometra d"eve fazer nos depositos dos liquid€ls as declarações recom• 
mendadas nas Portarias de 7 e 10 de Dezembro do anuo proximo pas
sado. 

O Sr.~Jnspector da Alfandega, em resposta a sua representa
Çtio de 7 d.o corrente ácerca do disposto nas Portarias de 7 e 

]}r>c·isões 7 
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1()\_ de Dezembro do. anno pas.sado, pel~s quac;ls ordenel que o 
Storeometra qualificasse e pozesse os valores aos liquidos iJpre
sen tados a despacho; determi_p,e ao ~es.mo S!tereometra, como 
propõe em seu ofiicio, o~ tei:t\IOS ~m que deve fazer as decla~ 
rações, para remover quaesquer inconvenientes que ocoorrão; 
ficando, por(Jm, na devida distincção as attribuições que o Regu .. 
lamento dá ao Stereometra e ~"'eitores. 

Rio de Janeiro em 11 de Fevereiro de 1837. -Manoel do 
Nascimento Ca.stro e Silva. 

--
N. o 8o. -Em 13 de Fevereiro de 1837. 

Sobre a cobrança da Dizima de Chancellaria. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribu· 
nal do ThesOlHO :{>uhlico Naçional , eU} v\sta do offieio d(} 
Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia da :Bahia de 10 de 
Janeiro findo, dccl&ra que a Dizim<:! da Ch,ancellaria se deve 
cobrar pelos meios estabelecidos nos Regulamento~ de tft. de 
Fevereiro de 1832 e 14 de Setembro de 1833, e nn Decreto 
de 29 d~ Novembro de 1836 ; ccmtinl}ando a arrecadar~se na 
1\.ecebedo.r~a, do SeBo a que na f4nnª ~& :[..ei se paga, logo é:\ 
ho.ca do c,o,{~·e , qunm\o, as scntçilÇ&~ ~ãQ Q.e cnndemn~ção (,\tÓ 
30~00(), c ~upprimil1d~ o co~n~dor, se ~i~qa_ ~~is~ir, por s,er· 
desnece~sario para a ex,ecQçãp dos :referidos l{e~n~lamentos e 
Decreto. E quçmto, à l{ecebQdoriq f\a ViUa da Barra, cumpre 
que ep1 lugar de ordoQado~ ~e ~rbitre ao~ r~pect\vos ~ropr~
gados pOl'Centagom c(llculada sqbre o. proçluçto d(l &r.recaf;\~ção. 
como propõe no çitado officio ; rcg~l&ll<lo.,-s~ para isso. }\Cios 
actuaes Regulamentos com as alteraçõ~s, que julgar Qpnveu~on""' 
tcs, oJquc interinamente mandará pür em execução, qando da 
tudo conta ao Tribunal do Thesouro. 

Thesouro Publi,co Nacional em 13 de Fovere{r() de 1837.
Manoel do Nascimento Castro e Sib)a, 

N .0 86. -~Em 13 de Fevereiro de 1837. 

Declarando que a faculdade confe~ida ~os President.es das Provincias ~o art. 
:>9 do Regulamento de 2'2 de JunQo de l836, não póde exerciti\r-s~ só a 
pretexto de impedimento physico dos Empregados. 

Illm. e Exm. Sr.- Accusando a recepção do offioio de V, 
};x:. de 26 de Janeiro ultimo sob n. 0 4, em que participa achar .... 
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sn pr.oonehido o nun:d'O dos Ernpregadas da Alfandega, e que 
o E$crivão da mesma Hi~partição, e hum Guarda, não podem 
desém,ef)b;Ir ~ funet;ões de seus empreg!ls, por doente$; e em 
que p~® ~e Uw decJ~re s.e nest~ caso póde p,~r da faB~JJd«We 
que lhe concede o art. 29 do Regulamento de 2~ de Junho 
de 1836; tenho de responder-lhe que tal faculdade não póde 
cxercita.r.,..se só a pretexto tl~ jmpe4imenw physico, poroue 
qmmdo esw ünpedimento he demontttt·ado, e por elle se iniÍ~
hi!ita o ~mprag~do p,ara o servi~;o absoluta ou temp.oraria
meqt.e, fJUfllPf~ observ&r as disposi«;oos dos arts. 27 28 e at 
do sQ})reditu Regulamento. 

Deus Guarde a V. EK.""""'Palacio do Ri!) de .Jan~ir6 em t9 de 
Fevereiro de 1831 . ......,.. Manoel da N aseir,.ento Castr() e Silva. 
Sr, Presidente da Provincia das Alagôas. 

N~o 87. ~Em f3 d~ Fever~irp f}~ t~87, 

Soh~e.d~WJ'·le !lll n~Q fli~if .d.Qit~ ''iAS de ~Ui4$ d.a~ fa~Q.Wt$ .tllJC, cJ.e.ipª"' 
cha!'as pa..ra conSt1JP.O, Silo lev~das de huns para eutros por~()S f)Q Im
perto. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribu
nal do'l'hMOUfO Publico Nacional, em eonformida~ de deHbe
raçãri tomada em sessão do Tribunal sobro offim6 do Sft. lns .. 
peetor da Thesouraria da Província do Maranhão, de 2!,. de No
\·embro do anno passado, sob n.o 7ft., que acompanhou 
por ·copia a representação que lhe dirigio o lnspector da Al
fandeg:a ·da dita Província , · p~dindo declaração sobre devPr 
ou não exigir duas vias de guias das fazendas que , havendo 
.1ú sido despachadas para con$umo, si-o l0vaqa-s de hqn~ paftt 
outros pe>rtós de> lmp~rio, ç~rrnlnlrdea a deUberaçjo q»D to
mára a respeito ; responde ao mesmo Sr. Inspector que o ob
jectp 4& quyida de que trata o supraQ.jto . offlcio ss acba 
~·csoiyjdO. po capitulo t9 dQ R~gulament9 de 22 do Junho da 
1 Ha6, ~ que, portanto ~ n~da h~~ determinflr ~ novo. · 

Qmmto, porém , ª sua re~qlq~~o para que se dessem livres as 
fazep.qa$ q\ie ilaviJ'iU já pngo os .direito~ de çonsumo em outra 
Provincta p~la, nmca c~rtl) de gum que fuss.e ilpN~~mtada, ~que 
relativq.mente áqueUa~ AWmdegqs qlle q.inai Q~ r~mett~.setU 
por 1., a ~·. 2. • via, na fónna da Provisão d? 3t de Jan.ejro d6 
182~l, Atlv«~~e-llil\ est&r por lnJma <l~l!as ' apprGva pl}f C()n,.,. 
forlll.ij aQ 9~ph·ito qp RegularneptQ ~m v~g0r. 

'T~uro~Publioa Nacional em ,fS de F6vereiro d~ 1891.
fttdnoél ~ Nafcímff'tto Ca$tro f Silva, 
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N.o 88.- 1!\'lP.ERIO.-Em 14 de Fevereiro de 1837. 

Ào Administrador do Correio Geral, fixando, a intelligencia do art. 9° ~ 3.0 , 

base 3.a da Lei de :u de Outubro de 18:l5 sobre isenção de porte das gazetas 
e publica<,:õrs pcriotlicas conduzidas nos pac1uetes inglezes entre o Brasil 
e a Grã-Bretanha. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
uqucm foi presente o officio de Vm. do 11 do mez passado, 
informando com o que se lhe offerece sobre a nota que o nosso 
Ministro em l.ondrcs dirigio a Lord Palmerston, e u resposta 
por este dada relativamente á isenção de porte a favor das ga
zetas c publicações pcriodicas: manda declarar a Vm. para sua 
inteHigcncia e execução que o principio de reciprocidade esta
belecido no art. 9.", § 3.", base 3.a da Lei de 31 de Outubro 
de 1835 deve rrstringit·-se á isenção de porte unicamente das 
gazetas vindas de IngJatcrra, por quanto, além de se tomar por 
gazetas na linguagem Nacional c Ingleza sómente aquelles pa
peis impressos, que regularmente apparecem, contendo noticias 
publicas de hum ou ditferentes paizes tom exclusão de quaes
quer outros jornaes ou publicações periodicas, litterarias, scien
tificas, politicas, &: c, na citada Lei de 31 de Outubro se faz 
distincta menção de gazetas e publicações periodicas, distincção 
igualmente feita pelo Governo Inglez, quando exceptuou estas 
do privilegio de que gozão aquellas. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Fevereiro de 1837.
Manoel da Fonseca Lima e Silva. -Sr. Luiz Francisco Leal. 

N. 0 89.- MARINHA. -Em 14 de Fevereiro de 1837. 

Mandando abonar aos ofliciaes de Justiça Manoel Maria da Silva, e Caeta• 
no Alves de .Magalhües a gratificação de 28000 por cada operario que de
sertára do Ar:senal, e fôra por ellcs apprehendido. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que informá
ra o Inspcctor do Arsenal da Marinha em officio de 10 do cor
rente sobre o requerimento dos officiaes de Justiça Manoel Maria 
da Silva, e Caetano Alves de Magalhães, Ha por bem que so 
lhes abone, pelo attestado que apresentarem do referido Ins
pector, a gratificação de dous mil réis por cada operario, que 
desertára do sobredito .\rsenal, e fôra por elles apprehendido ; 
devendo tal quantia ser descontada do jornal do operaria, e 
praticar-se d' ora em diante outro tanto em casos identicos. 

O que participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Fevereiro de 1837.
Salvador José Maciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. o 90.- Em 14 do Fevereiro de 1837. 

Resolvendo que o excesié!o de vencimento que compete ao Chefe de Divisão 
João Bernardino Gonzaga, be o de que trata o Aviso de :H de Novembro 
de 1834. 

Em resposta ao seu officio de 11 do corrente, acompanhado 
do que lhe dirigira o Contador da Marinha úccrca do Chefe de 
Divisão João Bernardir~o Gonzaga; tenho de significar n Vm., 
que o excesso de vencimento que compete a este Official, he 
a gratificação addicional de que trata o Aviso de 24 de No
vembro de 1834, expedido á essa Intcndcncia sobre o Chefe de 
Esquadra Luiz da Cunha :Moreira, c outros Ofnciaes do Corpo 
de Artilharia da Marinha. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 14 de Fevereiro de 1837. -
Salvador José Macirl. -Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 91.- FAZENDA. -Em 14 de Fevereiro de 1837. 

Portaria á Rcccbcdm·ia, mandando intimar aos Dircctorcs das Corporaçucs 
e Estabelecimentos a favor dos quacs se tcnhão extrahido loterias, para 
em termo breve pagarem quanto deyerem da taxa do Sello. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do Municipio officic, ou 
faça intimar aos Directorcs das Corporações e Eatabelccimcntos 
a favor de quem se tem extrahido loterias, ao Presidente da 
Camara 1\lunicipal, aos Mesarios das Irmandades, Confrarias c 
Ordens Terceiras, e aos Reverendos Vigarios das Fregueziêls 
do Municipio, para que em termo breve, que lhes assignará, 
mandem pagar quanto deverem da taxa do Scllo de que trata 
o Alvará de 17 de Junho de 1809 c a Lei de 8 de Outubro de 
1833, sob pena de se proceder a cobrança pc~os meios judi
ciacs, c de se lhes imporem as penas decretadas pela Lei ; fa
zendo-se a conta na razão dupla na conform]dade da V~i de 
31 de Outubro de 18B5 art. 9. o ~ 4. ", aos bilhetes das loterias, 
que tiverem sido cxtrahidas depois do L o de Julho de 1836, e a 
todos os livros cuja escripturação tiver principiado depois dessa 
data. 

Rio de Jeneiro em 14 de Fevereiro de 1837. -Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 
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N.0 92.-..JUSTIÇA.-- Em 15 de Fevereiro de 183'1. 

Avisd ao Juiz de Paz de Irajá, estránhándo seu procédimento, ê maudantld" 
proceder quanto àntcs a eleição do Estado Maior do BatalMo. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li 
a quem foi presente não só o seu officio de 30 de Novembro 
ultimo como a incurial resposta que deu ás accusaçõe~ que lhe 
fez o General Cornmandante Superior das Guardas Nacionaes, 
me ordena responda a Vrn. que não tem fundamento algum 
as duvidas que offereceu sobre os arts. 32, 37 c 58 da Lei 
de 18 de Agosto de 1831, afim de espaçar a eleição do Estado 
Maior do Batalhão dessa }'reguezia, talvez com vistas parti
culares como dão lugar • suppôr os continuados tropeços que 
a despeito de rciteiradas advertencias tem opposto ao serviço 
da Guarda : h e infundada a duvida do art. 32, porque o 
natalhão se acha crcado já, c mesmo quando w~cessitasse ou 
fosse conveniente dar-lhe nova organisação, he ao Governo que 
isso competia. O art. 37 não prohibe que haja batalhões com 
menos de 400 praças, quii só evitar que n'hum Município 
daquella força se fizesse Batalhão, c Corpo ou Companhias 
separndas, o que nada tem com o Batalhão de Irajá, cuja força 
excede muito á que exigem os arts. 34. e 3n de que Vrn. se 
chama á i~morancia. Quanto ao art. 58, nada ha que es
tnmhar ao Capitão ekito parà a segunda Companhia; ellc obrou 
na conformidade da Lei, não t>ntrando em excreieio sem o 
reconhecimento do Chefe; restando-me a declarar-lhe que o 
Governo ainda por esta vez o manda advertir de terrninar as 
futeis duvidas com que o tem importunado, devendo servir melhor 
como lhe impõe o bem da httda, e ordena que quanto antes 
proceda á el(~ição do Estado Maior do :Batalhão dessa Freguczia 
conforme lhe foi determinado. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 15 de Fevereiro de 1837.
Gusta'vo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 0 93.~ Em 15 de Fevereiro de 1H37. 

Aviso ao Presidente da Provincia da Bahia, tiamlo providencias ácerca do 
que representou relativamente ao Paquete lngicz Seagull. 

lllm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedm H, o oificio de V. 
Ex. datado de 17 do Dezembro passado com as copias do officio 
flo JnspoNor d11 Alfande~~t\ {lor;sa Cidade~ e parte do respectivo 
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Guat•dà-Mór, relativo ao desembarque de g-eneros de bordo do 
Paquete lnglez Seagull que acabava de chegar dos portos do 
Norte, e o mesmo Regelltc inteirado de todas as circumstancias 
que occol'rêrão por occasião de querer a Barca de vigia evitar 
bum tal contrabando, manda participai· a V. Ex. que nesta 
data sé fazem á Repartição dos Negoeios Est1·angciros as cotlVC
nientes communicações, àfim de exigir-se pm· alli do :Ministro 
Plenipotenciario da Grã-Bretanha aqui residente as dispcnsaveis 
providencias para que factos tão offensivos ás I-eis do Paiz, c con .. 
trarios ao acolhimento qúe aqucHa Nação tem sempre encon
trado no Brasil, se não rcproduzão; e CfUC entretanto cumpre 
a V. Ex. para os evitar tambem para o futuro fazer recon
mendar aos Officiaes encm·1'cgados de qualquer diligeneia de 
obstar aos contrabandos e cxtl·avios, como no caso presente, que 
se regulem 1\úllas pelas Leis, havendo-se com os resistentes pt~la 
fótlha que osautorisa o <.wt. U8 do Codigo Criminal, c prendendo 
os delinquentes em flagrante delicto, como lhes prcscnwc o art. 
131 do Código do Processo Criminal; c aos respectivos Ma
gistradós e Pl'omotor Publico , que proeedno pelos rrwios le
gaes contra os criminosos, seja qua·l fôr a Na'Ção a que pcrtcnção, 
só cúnl a differençà d-e deve'rcm ser rerrwttidos os processos 
dos S\'lbditos Britannicos áo respectivo Jtüz Conservador. 

Deus Guarde a V. Ex. --Pala do do Rio de Janeiro em 15 
de Fevereiro de 1837. -Gustavo .4dolfo de Aguilw· Pantoja. ~ 
Sr. Prcsidente~"da 1 Provincia da Uahia. 

N.o 9q .• - Em 15 de Fevereiro de 1837. 

Aviso ao Pt·csidentc da Província do Ceará, solvendo duvidas api'esentadus 
pelo Juiz de Direito de Qn~ixcramobim relativamente a alguns artigos 
do Codigo do Processo Criminal. 

Illm. Exm. Sr.-Tendo o Juiz de Direito da Comarca de 
Queixeramobim dessa Provineià, pelo seu officio de 8 de Se
tembro passado, pedido esclarecimentos sobre algumas duvidas 
que lhe oceorrião para o bom deiempenho dos trabalhos do Jury, 
o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
a quem foi presente o referido omcio; ha por bem que V. Ex. 
faça constar ao sobredito Juiz: 1. o, que no caso de não haver 
queixa ou denuncia por parte de qualquer pessoa offendida, c 
de haver-se fol'mado culpa ao delinquente por denuncia do 
Promotor, ou de qualquer do povo, ou pot· procedimento cx-offi
cio nos termos dos arts. 37, 7 4 e 141 do Codigo do Processo 
Criminal, não podertt ,se1· admittich~ a pessoa oíitmdicla a seguir 
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o processo no J ury , poh.; que nelle não h e parte, podendo 
porém coadjuvar o Promotor na conformidade do art. 279 
do referido Codigo; 2. 0

, que os Juizes de Paz não deverão ser 
incluidos na lista dos Jurados dentro dos quatro annos, ainda 
que não estojão em cfl'ectivo c nctual cxercicio, pois que dentro 
desse tempo todos os quatro eleitos tem c conservão a qualidade 
de Juizes ou Magistrados, ou como proprietarios, ou como sup
plentes: 3. 0

, que o Juiz ele Direito não tem em caso ou por 
motivo algum a faculdade de poder dar baixa na culpa 
aos pronunciados, pois que só ao Juiz compete sustentar ou 
revogar as pronuncias nos crimes ordinarios, ou as Relaç.ões 
e o Tribunal Supremo, nos crimes de responsabilidad€; !,., o, que 
com o fallecimento de qualquer réo pronunciado, se deve haver 
por extincto o processo criminal contra elle intentado, para 
mais se não seguir, por isso que ora nenhum effeito poderia 
ter o seu seguimento, a vista do art. 178 § 20 da Constituição., 
pois que para a satisfação, tem o offendido a acção civil 
contra os herdeiros do pronunciado, na conformidade do art. 
31 § 2.0 do Codigo Criminal; 5. o, que o Codigo do Processo 
Criminal não concede emolumentos aos Juizes de Direito, e 
que por conseguinte nenhuns deve perceber pelo juramento 
que deferem aos Jurados, contentando-se com o ordenado, c 
com a aposentadoria nos termos dos arts. 47 e 49 do sobre
dito Codigo; 6. 0 finalmente, que o Regimento dos salarios dos 
Advogados incluidos (no de 10 de Outubro de 1784, procede 
a respeito dos processos que entrão no Jury, e que destes se 
devem reputar ordinarios os que entrarem e seguirem no pri
meiro e segundo conselho. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeim em 15 
de Fcv~reiro de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Provincia do Ceará. 

N. 0 05.- Em 15 de Fevereiro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Provincia do Espirito Santo, resolvendo as du· "' ... 
vidas sobre administração da Justiça, apresentadas pelo Juiz de Direito 
da Comarca da Victoria. 

Illm. c Exm. Sr.- Participo a V. Ex. para o fazer constar 
ao Juiz de Direito dessa Comarca que o Regente em Nome 
do Imperador Houve por bem Resolver da maneira seguinte 
as duvidas por elle propostas em seu officio de 13 de Outubro 
do anno passado : 
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1. o Que os Escrivães não podem reter os feitos, nem de~ 
morar a sua expedição no caso de que se trata, a pretexto 
da falta de pagamento das custas do feito principal ou do 
traslado ; porque neste mesmo caso regula o disposto na Ord. 
L. o 1. o Tit. 24 §§ 41 c 42, e bem se deduz da litetral intel
ligencia d~ art. 49 do Regulamento das Relações, de accordo 
com os arts. 23, 2lr. e 25 do Decreto de 20 de Dezembro de 1830. 

2. o Que o réo condemnado por sentença do Juiz de Paz a 
prisão ou degredo, que fugir, deverá ser processado em razão 
deste delicto da fugida, pelo Juiz de Paz, para se lhe 
impôr a pena do art. 54. do Codigo Criminal ; por isso que 
só se lhe tem a impôr huma pena que cabe na alçada dos 
Juizes de Paz, conforme o art. 12 § 7. o à o Co digo do Pro
cesso Criminal. 

3.° Finalmente, que posto seja conveniente não poderem 
os Parochos accumulat' os empregos de Vereadores, Juizes de 
Orphãos e lVIunicipaes, assim como não accumulão os de Juizes 
de Paz, c de J arados, não podem comtudo sm· por ora excluídos, 
em quanto o não declarar a Assembléa Geral Legislativa. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 15 de 
de Fevereiro de 1837.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
S. Presidente da Província do Espirito Santo. 

N. 0 96.-Em 15 de Fevereiro de 1837. 

Ao Dr. Chefe· de Policia, para que o Carcereiro de Santa Barbara não deixe 
sahir preso algum de consequcncia sem sua expressa determinação, e seja 
qual fôr o pretexto. 

Inteirado pelo seu officio de 9 do corrente do que occor
rêra com os presos Joaquim Gonçalves, assassino do Patacho 
D. Clara, e João Machado de I .. emos, por occasião de virem 
das prisões de Santa Barbara á Enférmaria do Aljube para 
tirarem dentes, c das providencias que V m. déra para evitar 
a repetição de tacs acontecimentos; tenho de ordenar-lhe quo 
expeça mui positiva ordem ao Carcereiro da sobredita prisão 
para que preso algum da ordem daquelle assassino jámais saia 
della sem expressa determinação de Vm., seja qual fôr o pretexto 
ou causa que para isso se allcgue. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 15 de Fevereiro de 1837.
Gustavo Adolfo ele Aguilar Pantoja. 

8 

' f· 
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N.o 97.- Em 15 de Fevereiro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província do Espírito Santo, resolvendo as duvidas 
apr~sent?das .Pelo Juiz de Direito da Comarca da Victoria :a respeito de 
vanas disposições do Codigo do Processo Criminal. 

Ilim. e Exm. Sr.- Em solução ás duvidas su~itadas no 
Jury dessa Cidade e apresentadas pelo respectivo Juiz de Dir~ito 
e.m ofllcio de 20 de Setembro do anno passado, sobre a intel
ligencia de alguns artigos do Codigo do Processo Criminal, 
resolveu o Regente em Nome do Imperador o seguinte: . 

1. o Que a disposição do art. 23!) do mesmo Codigo he 
l·estricta ao prirheiro dia da sessão do J ury, que h uma só vez, 
e no começo da sessão deve 'ser admittido o Juiz de Paz do 
D~s.tricto a fazer a apresenta~ão dos processos que para eila 
cst~v~rem promptos ; porque assim se deduz da letra do mesmo 
~~·tigo. com re~~ção aos ariterior?s , . c porque ,se de outra 
manmra s~ ,pratjcasse,. uão cpnviria á })oa e regular execução 
dos arts. 228, 229, . 231 , 236, 24.0 , 317, 327 e outros .do 
mesrlw Codigó; podendo convocar-se o Jury extraordinaria
mente, na fórma do art. 319, quando para isso houver motivo. 

2. o. Que ó Cidàdão Bràsileiro por aceitai·, corri petmiss~o 
do Governo, o erilprego de Constil oti Vicc-Cónsu1 de Nação 
Estrangeira, não perde os seus respectivos direitos e obrigações, 
nem por isso lhe ficão de alguma sorte limitados ou suspensos; 
e que por conseguinte, exercendo o dito emprego, continúa 
a ser sujeito aos servicos das Guardas N acionaes, como os outros 
Cidadãos, nos termos· das Leis relativas. 

3.o Que depois de com~çada a sessão do Jury, ainda que 
por falta da concorrencia dos Jurados deixe de trabalhar hum 
ou mais dias, nem por isso se excluirão estes do numero dos 
quinze successivos designados ntl art. 323; e _só poderá esta 
falta servir de fundamento á prorogação facultada no mesmo 
artigo. 

4. o Que o Soldado, que estando como tal de scntinclla e 
guarda a alguns presos os deixar fugir, comette hum crime 
meramente militar, no sentido da Provisão do Conselho Su
premo Militat, de 20 de Outubro de 1834. 

5. 0 Qüe o Militar pronunciado por qualque\· crime. civil, 
não tendo fôro privativo, fica nesse caso consid'erado como 
qualquct· outro Cidadão, sujeito á jurisdicçã' dos Juizes e 
Tribunaes civis, c póde por isso ser preso nas cadêas ·::'ublicas; 
devendo porém os mesmos Juizes e Tribunaes dcptecar a sua 
prisão aos respectivos Chefes. 

6. o Que nas tenas em que hoüver Juizes de Direito do Cível, 
a elles compete tomar contas aos testamenteiros, irmandades, 
(:onfrarias, administradores de Capellas, & c. e formar os pro
cessos relativos: e naquellas em que os não houver, compete ao~ 
Jui~cs :Municjpacs tomar as contas o formar os processos a.tG 
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a sentença final exclusivo, devendo esta ser proferida pelo Juiz 
de Direito, como he bem expresso no art. 43 das Instrucções 
de 13 de Dezembro de 1832. 

7. o Que a disposição do art. 51 do Codigo Criminal foi re
vogada pela do art. 291. do Codigo do Processo Criminal ; que 
o condemnado que não pagar a multa dentro de oito dias, 
tendo para isso possibilidade, deverá ser preso até pagar, na 
fôrma dó art. 56 do Codigo Criminal; c no caso de impossi
bilidade do ragamento lhe deve ser a multa commutada na 
3. a parte mais da pena de prisão; e que a execução das disposi
ções destes artigos compete aos Juizes Municipaes, como parte dü 
attribuição que lhes dá o art. 3G § 2.0 do Codigo do Processo 
Criminal. 

8. • Que a prcscripção dos delictos c contravenções, de que 
os Juizes de Paz conhecem definitivamente, deve set allegada 
perante estes poi· qualquer modo c em qualquer estado do pto .. 
cesso antes da sentença; c a dos delictos de que eorthece o Jury 
deverá ser allegada perante clle, tanto no primeito cotno no 
segundo Conselho, c esta questão incidente setá decidida na 
conformidade do art. 281 do Codigo do Processo Crirílinál. 

Em quanto á necessidade de provindenciàs pata fazel' effec
tiva a multa dos Jurados que faltarem, ptecisâ disposição .. le
gislativa. O que communico a V. Ex. pura qut) assim o fí1Çti 
constar ao mencionado Juiz de Direito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 15 de 
:Fevereiro de 1837.- Gustavo Adolfo de A,quilar Pantoja.
Sr. Presidente da Provincia do Espiritü Santo. 

N. 0 98.-Em 16 de Fevereiro de 1837. 

Ao Juiz de Paz da Freguczia de Irajá, deriegarrdo cónsentii:ncnto a faze 
rem-?e as audiencias ~na Sacristia da ".Matriz, e mandando regular-se 
restnctamcntc vela disposição do art. 58 do Codigo do Processo Criminal. 

O Regente em Nome do Imperado!' julgàndo attendiveis 
algumas das razões do Paroclw dessa .Freguezia para negar o 
seu consentimento a fazerem-se as audiencias desse juízo na 
Sacristia da .Matriz; e devendo Vm. regular-se restrictamente 
pela disposição do art. 58 do Codigo do Processo Crim.inal, 
pot· lhe não ser t::pplicavel a do art. 334: limitada ás sessões do 
Jury e Juntas de Paz, não houve por bem anrmü; ú sua pre
tenção .. O que eommunico a Vm. em resposta a sou oficio 
de 23 do mez passado . 

. Deus Guarde a Vm.- Paco ern :fG de Fevereiro de 1'831.~ 
t{ustavq Adolfo do Aguilar," Pantoja, 
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N.o 00. -FAZENDA. -Em 16 de Fevereiro de 1837. 

Sobre o pagamento da taxa do sello pela extracção das loterias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena ao Sr. Inspector 
da Thesouraria da Prov!ncia de . . . . . que officie ou faça 
intimar aos Directores das Corporações e Estabelecimentos, a 
favor dos quaes por ventura se tenhão extrahido loterias , 
aos Presidentes das Camaras Municipacs, aos Mesarios das Ir
mandades , Confrarias e Ordens Terceiras, e aos Ileverendos 
Vigarios das Freguezias, para que em termo breve que lhes 
designará, mandem pagar quanto deverem da taxa do scllo, 
de que trata o Alvará de 17 de Junho de 1809, e a Lei de 
8 de Outubro de 1833, sob pena de se proceder a cobrança 
pelos meios judiciaes, e de se lhes imporem as penas decre
tadas pela Lei ; fazendo-se a conta na razão dupla, na con
formidade da Lei de 31 de Otltubro de 1835 , art. 9. o § 4. o, 

aos bilhetes de loterias que tiverem sido extrahidos depois 
do 1. o de Julho de 1836, e a todos os livros, cuja extracção 
tiver principiado depois desta data. 

Thesouro Publico Nacional em 16 de Fevereiro de 1837. 
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 0 100.-JUSTIÇA. -Em 11 de Fevereiro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Provincia do Rio de .Janeiro, excitando a ob~cr
vancia do A viso de 3 do corrente mez e anuo sob sentenças de pena 
capital . 

.Illm. e Exm. Sr. -0 Regente em Nome do Imperador o Se
nhor D. Pedro li, a quem fiz presente o officio que V. Ex. 
me dirigia em data de 16 do corrente mez, me ordena que 
lhe responda, que o Governo está convencido de que V. Ex. 
não escrevêra ás Autoridades subalternas dô Provincia huma 
doutrina erronea, contraria a que se expendeu em o Aviso 
de 3 do corrente. Que por não constar na Secretaria de Es
tado dos Negocias da Justiça que os réos de que se tr~tav_a 
houvessem recorrido ao Poder Moderador, ou que o Jmz ti
vesse feito subir a copia da Sentença nos termos que pr~s~revc 
a Carta de Lei de 11 de Setembro de 1827, talvez por ma mtel-, 
ligencia do Decreto de 11 de Abril de 1829 , c do art. t,.. o 

da Lei de 10 de Junho dé 1835, he que se recommendou a 
V. Ex. a boa execução das citadas Leis. O Governo não 
julga acertado , antes inconstitucional , que as autoridades 
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administrativas se intromcttão nos actos do Poder Judiciario, 
mas exige que as Leis sejão observadas, e a V. Ex. compete 
fazê-las observar na Província a seu cargo, mórmente em 
ma teria de tamanha ponderação, qual a que toca á vida de 
hum individuo, e sendo V. Ex. o seu Delegado na Província 
do Rio de Janeiro, a V. Ex. e não aos Juizes se devia elle 
dirigir para fazer observar aos seus subordinados, que huma 
sentença levada á execução com preterição dos recursos legaes 
he hum verdadeiro assassinato jurídico, que repugna á huma
nidade e ás intenções rectas do Governo. Tal he a marcha 
prescripta no §, 9. 0 art. 5. 0 da Lei de 3 de Outubro de 1834.. 
O § 4. u da Lei de 13 de Outubro de 1827 nos termos- ex
cepto de revista- não tem a menor applicação ao caso, porque 
não destroe o principio constitucional, de que só pelos meios 
marcados na Constituição do Estado se podem reformar ar
tigos constitucionaes, qual he o que dá ao Poder Moderador 
o Direito de agraciar; que o mais que se deve conclui I' h e 
que nos casos comprehendidos na Lei proximamente citada , 
ha ainda o recurso de revista, e que nos da Lei de 10 de 
Junho, este recurso que h e hoje ordinario, se acha excluído; 
mas n'hum e n'outros casos fica sempre salva a attribuição 
de agraciar concedida ao Poder Moderador no art. 101 § 8.0 

da Constituição do Estado. E se bem que se julgou neces
saria a Resolução de 15 de Novembro para declarar aquella 
Lei de 13 de Outubro, isto nasceu da má intelligencia que 
se deu á dita Lei , mas não constitui o hum direito novo, e 
apenas firmou o antigo; achando .. se demais na palavra
sempre- de que ahi se usa, hum a explicita declaração de que o 
recurso de Graça. não póde ser tolhido aos réos, salva a ex
cepção do art. 2. o da Lei de 11 de Setembro de 1826. Or
dena finalmente o mesmo Regente que V. Ex. faça constar 
i!OS Juizes que d'ora em diante devem proceder em identicas 
circumstancias nos termos do indicado A viso de 3 do corrente 
mez. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Palacio do Rio de Janeiro em i't 
de Ffwereiro de 1837. -Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
Sr. Presidente da Província do Rio de Janejro. 

N.o 101. -Em 18 de l?evcreiro de 1831. 

Àvlso ao Presidente da Provinda tias Alagôas, sobre a arrecadaç~o do ex .. 
polio do Francez Eduat·do José de Aubigny, e sobre o Juizo competente 
para habilitação de herdeiros e accionamento de dividas. 

111m. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperador o 
Sr. D. Pedro 11 pelo officio de V. Ex. de 17 de Janeiro passo do 
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ficou inteirado de haver V. Ex. expedido as convenientes ordens 
para a prisão c punição do perpetrador do homicídio com~ 
mettido na pessoa do Franccz Eduardo José de Aubigny; e 
recommendando novamente o emprego das mais efi'icazes me~ 
dida~ afim de descobrir-so o réo daquelle deHcto, manda de
clarar a V. E~. para fazer constar ao Jui!l de Ausentes em 
solução ás duvidas por elle otferecidas ácerca dos bens daquelle 
infeliz : 1. o que deverá proceder á arrecadação e adminis
tração de taes bens segundo o que geralmente se acha dis
posto nas Leis que regulão a arrecadação e administração dos 
bens de Defuntos e Ausentes, mandando fazer entrega de tudo 
que estiver arrecadado e em administração, ao Consul ou ao 
Vice-Cons\}l da nação Franceza, logo que se apresente a rc
qqerê-la por lhe competir na conformidade dos Tratados ; 2. o 

que lhe pão compete admittir justificações de dividas e mandar 
fazer pagamentos , porque as Leis sómente o encarregão da 
arrecadação e administração, sem mais alguma outra juris
dicção contencjosa a bem de conhecer e julgar das habilitações 
de herdeiros dos bens de Defuntos e Ausentes , devendo os 
credores demandar as suas dividas p(}t· acções competentes 
perante as Justiças ordinarias com citação e audiencia, ou do 
Procurador dos bens do finado ou do Consul ou Vice.,.Consul 
se delles tomar conta. 

Deus Guarde a V. Ex.-:-Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Fevereiro de 1837.--,. Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N.o 102.-Em 18 de J?evereiro de 1837. 

A viso ao Presidente da Província da Bahia , sobre a queixa de h uns nego .. 
ciantes Inglezes relativamente a Adyogados remissos em cumprir os man~ 
dados pará entrega de autos no Juizo da Conscrvatoria. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento do Regente 
em Nome do Imperador o Sr. D. Pedro li o officio de V. Ex. 
de 16 de Dezembro passado servindo de informação ao re
querimento dos negociantes Inglezes Barclay Buchley & C. a 

em que se queixavão do seu Juiz Conservador por haver rc
mettido ao Juiz de Paz, fundado na disposição do art. 204 do 
Codigo do Processo Criminal, o processo sobre a desobectien .. 
éia dos Advogados remissos em cumprir os man.dados por elle 
expedidos para a entrega dos autos, o mesmo Regente manda 
responder a V. Ex. para o fazer constar ao referido Juiz Con ... 
servador, que em casos semelhantes ao de que se trata deverá 
regular ... s~ pelo que se determinou no A viso de S de Agost9 
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<Je ~83~ .dii;ljj<io:, ~ ~~a Pr.q~Çl~~tclft, nãOi tendo lug:ar a ·p:vi~iio 
do Aí\v9i~<lQ i\ PK~t0xt~ ª'ª Qfiil.Ql'iJ,. ~ wltª de entrega dmt 
autos.'. :cq:~q w~tepg~tQ o~, S\lDPU~ntes, p,prque nenhuma Lei 
ordçma ~ ... ~~. ~HHl ç.ro t~l CÇ\~o quan(lo n~o baste a multa, ~ 
l h c t\~v{\ {rA,~er) . e.tf?çUvª a re&p(llls,a:Qjlidad~ para ser devida, 
mente. awJ.iq\1 ~ §!'! ~nde.~n.~:ç~ ~ partes. . 

J)c;;\~ .G{lãf4@: ª V. :~x-~:P.l&clo <Jo, Rio de Janeiro: em 18 
de fe~~~@. i~l ~~3'(. ~G'IMt~'IJQ A.dioJfo. de A.guitar ]?cmt{)jq, .. 
Sr. P[~~~ .· 4,ª :Pro~cia da :Q.ani~-

N.(),.· ~~·-mF:AZijNDA. ~Em 18 de F~veveir0- 4e 1837. 

Port;fri.j."'i, ~egf!ffifiil ~Ç(}fiC<J 4ª.~ coi;Wld()riM q.P;e pagip ~s, esc,avos pPesas, 
í' ouh"()$,t ~ ~JlHi eri{,() até qqqt 9,rre~Q4das em b.en~fimo qg. S~pt~ C4sa 
da Misericordta, e hoje se declara pert~(lcerem a Fa~eQqa, :NltciOI)Ill. 

O Sr. _t\dministrador da Receb~doria do Munjcipio fique na 
intellige~Je~ ~e que peJ;;t{t~~artição_ d~ Ju&tica (<Jrã9 e~p.edtd~s 
as m~oessanas ordens ao Jmz de Dtreito Chefe de PoliCia, de
darnndo-lhe que a renda proveniente dos 120 réis diarios que 
paguo de comedorias os escravos presos, e os estrangeiros que 
por ordem de seus respectivos eonsules são mandados para a 
CadiJa, e que erão arrecadadas em beneficio da Santa Casa de 
:iriisrri~t1rdii! llerter;w~!ll & :f<lze~@. :Na~~Q:Qal p!>li ser ~st!l qu~m 
a1imenta os referidos presos. 

Rio de;. ~fro ~m 12 d.e Fevereiro de 183'1·.-ltlanoel do 
Nascúnenta Castro e Silva. 

N·. • t~~· .:~ 1USTIÇA. -E~. 2.0 de }!everet:ro. de 1'837' .. 

A viso a~ PresJtl~nte. <!1\ Provinci~ do ~io Grand~ do Su.J, sobre a intelli~~nci~ 
do ar-t~ 6A ~Lei de 11 de. Outubro ~ 183(}, ,relativamente á ammstia. 

I!hn. e E~m. 9P. ~Level ao conllecimento dn Regente em 
Nome do Itnpenado:r o Sr. D. :Pedro 11, o omcio que V. Ex. 
nw dir.ilf\(}. em. data de 16:. de laneir&- passado, em que se 
queixª','.-~tl a):psi-va a. iUegal intellig&tícia que nessa Pr-ovineia 
se deif·B,QJlrt; 6. 0 dá Lei de 11 de Outubro do aa:n:o- prox-imo 
fi~1do; ém vit~úde da qual tem sido amnistiados muitos dos re .. 
bcldes Q:tie·, Séguir!lo a- PebeHifío muito além- da. reacçã,o (ta.. 
Porto Alesre _, que só se tom entregado, prisioneiros ou á dis~ 
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crição ·á vista dé forças superiores, e outros que não tendo 
jámais reconhecido a legalidade forão capturados no ataque 
do Fanfa; duvidando V. Ex. a final qual a força da intelli
gencia daquella Lei: e por ordem do mesmo Regente cum
pre-me declarar a V. Ex. que a intelligencia daquella Lei 
h e obvia: que amnistiados devem ser só os que até a data 
della p1·eenchêrão as duas condições nella presentes, e vem a 
ser, o terem-se submettido a ordem legal apesar de entrados 
na sedição de 20 de Setembro de 183tl, e cooperarem para 

· que a mesma ordem legal prevalecesse ; e que portanto não 
podião ser amnistiados os que não se submettêrão, mas forão 
presos, mormente com as armas na mão ; e aquellcs que 
apesar de se submetterem não cooperárão a bem da ordem 
legal. Neste sentido, pois, deve V. Ex. proceder, porque com
quanto o Governo recommende incessantemente a maior mo
deração neste assumpto, não pôde tolerar que com semelhante 
pretexto fiquem impunes rebeldes que estragárão o Paiz, obri
gárão o Estado a gravíssimas despezas, e cobrirão de lagrimas 
e luto a Província de S. Pedro, e póde ser acarretem ainda 
bem desastrosas consequencias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 20 
de Fevereiro de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilm· Pantoja. 

N.o 105.-FAZENDA. -Em 20 de Fevereiro de 1837. 

Sobre a porcentagem que os Officiaes da Alfandega pretendem dos direitos 
dos generos vindos para fornecimento da Tropa e Marinha. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de de
liberação tomada em sessão do Tribunal, sobre officio do Pre
sidente da Província do Pará de 8 de Novembro do anno pas 
sado · n. o 33 á cerca da porcentagem que os Officiaes da Al
fandega daquella Pmvincia pretendem, deduzida dos direitos 
dos generos para fornecimento da Tropa c Marinha existentes 
na Província, ordena que o Sr. Inspector da Thesouraria abone 
aos ditos Officiaes a porcentagem que pretendem, sacando elles 
buma let'fa ávista sobre a Thesouraria e remettendo-a com o 
rendimento do mez, afim de se lançar em receita a importancia 
dos direitos, e levar-se em conta a despeza da porcentagem : 
o que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Fevereiro de 1837.
Manoel da Nasc't'mento Castro e Silva. 
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N.'' 106.- Em 21 de Fevereiro de 18:~'7. 
. . 

Portaria á Contadoria Geral de Hevisfío para incluir na folha dos Pensio
nistas os Empregados da Proyiocia Cisplatina. 

O St·. Contador Grral interino do Thesonro faca excluir da 
li'olha dos Empregados de HPpm'lições extinctas· os l~rnpre
gados da Província Cisplatina, e inclui-los 11a dos Pensionistas·, 
eorn a nota á r11argern, de que cessa a I)cnsão logo que sejilo 
convenientemente empregados. 

lHo de Janeiro em 2t de Fevereiro de 1837. -Manoel do 
lf ascimento Castro e Silva. 

N.o 107. -Em 21 de Fevereiro de 1837. 

Portaria á Alfandega ácerca da intelligencia do art. 200 do Hcgulamento de 
22 de Junho de 18;;6. 

O Sr. Inspector da Alfandega fique na intelligencia, em res
posta a ultima parte do seu officio de 7 do corrente mez, 
telativamente á intelligencia do art. 200 do Regulamento de 
22 de Junho de 1836; que as unidades de que trata o artigo, 
c que as Parte.'i sempre devem declarar nas suas Notas para 
o despacho , além dos mais requisitos essenciaes exigidos no 
art. 193 sob pena de incorrerem na multa do art. 1D9, são 
as que na Pauta se tomão por base da avaliação das merca
dorias, devendo entender-se por huma unidade a duzia, o 
cento, o milheiro, o quü1tal, a arrroba, a libra, a pipa, a ca
nada, & c. ; e que a toleraneia que o mesmo artigo coneede 
de tres destas unidades, depende da declaração que a Parte 
fizer na sua nota : se clla declarar v. g. dez peç«s do panno 
de lã com tantos covados cada huma ; a tolcrancia será de 
tres cavados (que lw a mesma unidade da Pauta) em cada 
peça; mas se declar:1r em globo hum ou mais caixões, ou 
fardos com tantos cavados, então a tolerancia será de tres ca
vados na totalidade, e isto quer o Feitor e Conferente exa
n1inem real c elfectivamente toda a quantidade, conforme o art. 
198, ou por meio de proporção, conforme o art. 201. 

Rio de Janr.im em 21 de Fevereiro de 1837.- Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

Decisões. 9 
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N. 108.-JUSTIÇA.- Em de 22 de Fevereiro de 1~37. 

A \'iso ao Juiz de Paz da Freguezia da Gloria, sobre Conselho de Qualificação. 

Communico a Vm. em resposta ao seu officio de 20 do cor
rente que póde pmceder a Conselho de Qualificat;ão com os 
actuacs Elcilores, não só per serem os unicos que ex:stem, como 
pela autorisuçuo que o art. 14 da I..ei dú ao:i J uizcs de com
porem o Conselho com cidadãos que não sejão !~leitores. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Flwcreiro de 1831.
Gustavo Adolfo de Aguilar PantoJa. 

N. 109.-GUERBA.-Em 22 de!<'evcreiro dc1837. 

Marcando o fardamento dos l\Iilit;u·~s empregados nos Estabelecimentos 
militares. 

Hlm. ~ Exm. Sr.- Com quanto po:,sa ser oneroso e mesmo 
dispendioso aos Officiaes do Exercito, empregados nos diversos 
Estabelecimentos militares, o uso diario de seus uniformes, c 
todavia não seja decente que no dese~upunho de seus respec
tivos cmpreg·os usem de fardetas ou juqudns d{~ !)olicia, e 
muito menos do vestuario á paisnna, que jümi.!is derc ser con
sentido: resolveu o llcgente em Nome do lmperauor, quo aos 
Militares em quesUío sPja r~ermitlido o uso do fm·damento li
geiro, conforme o induso figurino, no qual se cdr:.!cl·erüm o 
posto milit.&l' do Official pelo distrncti\o do galão no canhão, 
quando não forem Ol'Uciacs Generacs, os quaes terão sómcnto 
na gola o bordado correspondente á sua graduação. 

Deus Guarde a Ex.-Palacio do Ilio do Janeiro em 22 de 
Fevereiro de 1837.-- Conde de Lages.- Sr. Presidente da P!O

vincia de S. Paulo. 

N. 110. -FAZENDA.- Em 22 de :Fevereiro de 1837. 

Portaria ao Thesoureiro dos ordenados, dctermint~ntlo que os Empregados 
que deixarem de receber seus ordenados nos dias annunciados para o pa
gamento o deverão receber nos íntervallos. 

O Sr. Thesoureiro dos ordenados fique na intelligencia de 
que os Empregados que deixarem de receber seus ordenados 

• 



).fT 

-67--

nos dias annunciados pelos jornaes, o deverão receber nos in~ 
tervallos em que se não fizer pagamento de outras folhas, o 
qut·; fará publico para conhecimento dos ditos Empregados. 

Rio de Janeiro em 22 de Fevereiro de 1837 .-Manoel do Nas"' 
G1.mento Castro e Silva. 

N. tfJ.-lMPERIO.-Em 27 de Fevereiro de 1837. 

Sobre o adiamento da Assembléa Legislativa da Provinda de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, e impedimento que tem havido para as eleições de 
Deputados e l\Iemhros da m~sma A.ssembléa. 

Illm. e Exm. Sr. -O Regente em Nome do I mpcrador o 
Senhot· D. Pedro H, a quem foi presente o officio de V. Ex. 
de 21 do mcz passado, em que dá conta dos motivos por que 
tomára n resolução de adiar a abertura da Assembléa Legis
lutiva dessa Província para o 1.0 de Junho proximo futuro, 
communica não se haver procedido em tempo opportuno ás 
eleições dos Deputados para as Assembléas Gerar c .Provincial, 
pelas razões ponderadas em officio do seu antecessor com datà~ 
de 3 de Setembro ultimo, c pede se lhe transmitta qualquer 
de1iberação, que a respeito possa ter dima;nado da As.sembléa 
Geral: manda responder u V. Ex. que, não tendo a mesma 
Assembléa providenciado sobt·e este objecto, cumpre que V. ·Ex. 
faça proeeder ás referidas eleições, logo que o estado da Pm
vincii:J der a isso lugai'. 

Deus Guardo a V. Ex: .-Palí!ciO do Rio de Janeiro em 27 
de l~everciro de 18B7 .-Jiifanoel da Fonseca Lima e Silt'a.
Sr. Presidente da ]> rovincia ele S. Pedro do Rio Grande do 
Sul. 

N. 1l2.- Em 27 de J:t'cverciro de 1837. 

Declarando ao Presidente da Prodncia das Alagoas que o Secretario da 
Camara Municipal póde ser eleito Vereador, mas não accumular o exer
cido de hum c outro cargo. 

Illm. e Exm. Sr .·-Levando á presença do Regente em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro H o officio de V. Ex. de 
U de Janeiro proximo passado, no qual participa a duvida em 
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que se acha, se os Scct'etarios das Camarafl Municipaes podem 
ser eleitos Vereadores, e servil· ambos os empregos conjuncta
rnente, o mesmo Regente manda declarar a V. Ex., em res
posta ao dito officio, que podem ser eleitos Vereadores, mas 
entrando no exercido deste cargo não podem servir ao mesmo 
tempo o Jugar de Secretario, que ern tal caso deverú ser oc
cupado por outro individuo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 27 
de Fevereiro de 1837 .-Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr . .Presidente da Província das Alagôas. 

'".o t ~ 3. - Em 27 de Fevereiro de 183.'7. 

RrduzinJo o prazo tllnrcado no art. 117 do Hegulamento Geral dos C(~rrc•io~ 
dentro do qual os mestres das embarcações devem participar á Aumi
nistração uo Correio as suas sabidas. 

O H"gente em I"\ o me do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
tomando em consideração o que representou a Commissüo da 
llraça do Commci·cio, e a inforrnaçfio por Vm. dada t'rH SI'U 

offieio de D do corrente, sobre o inconveniente que resulta da 
execução do art. 1'17 do Hegulamento Geral dos Correios, que 
obriga os mestres das embarcações a participarem na Admi
nistração do Correio as suas sahidas dez dias antes de se ve
rificarem: ha pol' bem que seja alterado o citado artigo, 1i
eando reduzido~ a dous dias os dez nelle marcados para aquelle 
fim. O que partkipo a Vm. para sua intelligencia e expe
dição das convenientes ordens. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Fevereiro de 1837.
"Manoel da Fonseca Uma e Silva.- St·. Luiz Francis<:o LeaL 

N. 1 tt ... - J USTl~~A. -·Em 27 de Fevereiro de 1837. 

\viso ao Presidente da Provinda de f::"!rrgipr, sobre nwdidas tomadas para 
o restabelecimento da ordem publica. 

Illrn. e Exm. Sr.- lki conta ao Hegcntc em Nome do Irn
fH~rador o S<~nhor D. Pedro H do oflicio que V. :Ex. me di
rjgiP com a f!ata l)(' iH do mc-z passado, em que participa 
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haver tomado posse da Pt·esidencia no dia 19, o estado em que 
achou a Provinda, e as medidas que lhe parecêrão convenientes 
empregar para o restabelecimento da ordem publica. O He
gente não póde approvar o procedimento que V. Ex. teve em 
mandar encerrar os summarios a que se procedeu em razão 
das desordens acontecidas nos mezes de Novembro e DPzembro, 
porque he isso huma manifesta usurpação da jurrsdit:çilo do 
Poder Judiciario, que deve ter o seu curso legal. Se alguns 
Juizes de Paz süo do partido anarchista, e como taes suspeito 
como fautores ou complices delle, V. Ex. tem em seu poder 
suspende-los e manda-los processar, não consentindo deste modo 
que elles organisem processos em que respira a parcialidade 
pelos seus, e possão pôr em perigo a innocencia de eidadãos 
paciticos. Se alguns Juizes do partido legal eommettercm tam
bern excessos no desempenho de seus deveres, mister h e pro
ceder contra elles da maneira acima indicada, porque o Go
vemo Imperial reprova injustiças e violações de Lei, quem quer 
que sejão. os que as commettfio. Mas assim como o Governo 
deseja que a imparcialidade presida á administração da Justiça, 
quer que sejão punidos com as penas da Lei aquelles que de 
seu motu-proprio, e sob quaesquer pretextos que possão ocrnrrcr 
se atrevem a pôr em convulsão huma porção do Imperio, dando 
oeeasiáo a males que custão muito a remediar, e ás vezes são 
sem cura. O Governo, fiel á Constituição do lmperio que faz 
a todos os cidadãos iguaes diante da Lei, não distingue entre 
os compromcttidos senão os factos de cada hum, e jamais as 
qualidades de Deputados Provinciaes, ou Empregados Publicos, 
ou sujeitos de fortuna, que por ventura possão caracterisar a 
algum ou alguns delles. Se por desgraça alguns desses indi
víduos se complicárão nesses attentados, devem ser punidos pela 
Lei, como qualquer outro cidadão. Estes são os princípios 
do Governo, porque são os da Constituição, que elle d~seja e 
se esforça para ver mantida em toda a sua pureza. Para a 
Bahia já se expedirão ha mais tempo, e agora se renovão as 
ordens que V. Ex. reclama. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 27 
de Fevereiro de 1837. -Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 115.-Em 27 de Fevereiro de 1837. 

A viso ao Presidente da Província da Bahia, em resposta ao seu officio em 
que pnrtieipa não podm a nuarfla Nacional prestar o soccorro que rc
dama o Presidente das Alagoas. 

111m. e Ex:m. Sr.-Accuso o recebimento do officio de V. 
Ex. de 14- do mcz corrente em que tratando do que lhe foi 
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determinado em o Aviso de 7 de Jancit·o ultimo, declara que 
lhe parece impossível prestar da G-uarda Nacional o soccorro que 
reclama o Presidente da Província das ,\ lngôas, por quanto 
pt·estando os Col'pos àella o sPrviço nos Domingos, hc de esperar 
que nào se sujeitmn a hum embarque para fóra da Província. 

O Regente em Nome do lmperadot' o Senhor D. Pedro H a 
cujo conhecimento levei o dito officio manda significar a 
V. Ex., que sendo pelo art. 145 da Constituição obrigados 
todos os Brasileiros a pegar em armas para sustentar a 1 ndc
pendcncia e integridade do Imp<~rio, e d<~fendê-lo de seus ini
migos externos ou internos, não he de esperar· que alguem se 
não queira sujeitar ao qnc presereve a mesma Constituição: 
quando está em perigo a segurança publica, a Autoridade deve 
applicar os meios p;u·a rnantô-la, e aos cidadãos não fica arbí
trio, pai a sujeita r-se ou não ás ordens superiorc's. 

O Governo insiste que V. Ex. preste o soecorro se lhe fór 
pedido, como já foi ordenado. mormente quando poucas ~erão 
as praças necessarids para aqu~lle fim. 

E eomo eonvt'~m sempre aliar ;1 necessidade os mAios mais 
brandos e obvios para satisfazt~-Ia, se a m(~dida se tornar in
dispcnsavel, deve chamar vohmtarios, c quando não bastem, 
alistar aquelles qne rncnos falta possão fazer á suas familias 
c ne!.l.oeios. 

Os· Bahianos seguramente Sí~ penetrarão da idéa de que, se 
a paz fôr alterada nas Provineias vizinhas, he necessario res
tabelecê-I.! p:ua qne o conta;.do se não eonnnunique a essa, 
e que hc melhor defPndê-la f<íra dclla do que correr o risco 
de defcndô-la no proprio terrilorio. 

Accresec qur. e~mdo empregadas quasi todas as forças de 
1. a Unha nas Províncias do Pará c S. Pedro, não restão SPme
Jhantcs recursos ao Gwcrno para dispôr de!las em benef1eio 
das Alagôas. 

lleus Guarde a V. Ex.-Pa1acio do Río de .Janeiro em 27 
de Fevereiro de 1837.- GuHtavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
-Sr. Presidente da Província da na h ia. 

N. 116.-Em 27 de Fevereiro de 1837. 

Aviso ao Juiz Munieipal interino para mandar 11ntes paro a Casa de Correcção 
do que para o Arsenal de Marinha os presos sentenciados por mais de 
tres annos. 

Em conscqucncia de se lerem evadido do Arsenal da Marinha 
presos sentenciados a trabalhos publieos, talvez por fi:llta da 
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Ilf'C('Ssaria vigilancía que sobre elles dt~vc haver, ordena oRe
gente em Nome do Jmperador o Senhor D. Pedro H que Vm. 
mande com prefercncia os presos sentenciados por mais de tres 
annos pat·a a Casa de Corrccçi:io por ser ahi lugar mais se
guro e estar debaixo de maior vigilancia como convém. 

Deus Guarde a Vm. -Pm;o em 27 de Ferereiro de 1S37.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantuja. 

N. 117.- Em 27 de Fevereiro de 1837. 

Ao Commandante Geral dos Municipacs Permanentes, para que o Official 
de guo.rda na Repartiçilo do Thcsouro preste o auxilio que lhe exigirem 
as Autoridddes do mc.:Smo Thcsouro. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II 
ordena que Vm. expeça as convenientes on1ens, afim de que 
o Official do Corpo do seu commando que se Hchar de guarda 
na H.epartição do Thesouro Publico Nacional preste todo e 
qualquer auxilio que fôr exigido pelas Autoridades do mesmo 
Thcsouro. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 21 de fevereiro de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 118.-FAZENDA.-Em 28 de Fevereiro de 1837. 

Circular solvendo duvidas que tem occorrido em algumas Thcsout'arias
sobre os vencimentos dos Empregados quando substituem os impedidos. 

Manoel do Nascimrnto Castro e Silva, Presidente do•Tri
bunal do Thcsouro Publico ~acionai deliberou em sessão do 
mesmo Tribunal em solução das duvidas que tem occorrido 
crr. algumas 'fhesoul'arias sobre os vencimentos dos Empregados 
deJlas, quando substituem os impedidos, que observe o se- · 
guinte, em quanto a Assembléa Geral Legislativa não mandar 
o contrario: 

f. o No caso de impedimento por molestia, se este passar de 
40 dias, have1·ão desse termo em diante, se o requererem, a 
quinta parte dos ordenados dos impedidos, por quem servirem, 
e a quem a mesma quinta parte se descontará nos pagamentos, 

!IJ f t1 
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que se lhes fizerem, na eonformidade do Capitulo 46 § 6. ú do 
Alvará de 29 de Dezembro de 1753. 

2. o Quando os impedidos, por qua I quer outro motivo, não 
tiverem vencimento dos seus respectivos empregos, ou perce
b~rem sónwnte metade, applicar-se-huo esses ordenados, que 
deixão de perceber em todo ou em parte, aos outros Em
pregados. que os substituírem, em quanto durar ü impedi
mento; prefazendo-se a cada hum destes o ordenado do em
prego que servir, e ficando para a li'azenda Nacional o resto, 
se o homer. 

No caso de não chegarem os ordenados que deixarern de per
ceber os impedidos, para inteirar os vencimentos dos serven
tuarios se preencherá, a titulo de gratificação, o que faltar 
para prefazcr os respctivos ordenados pela J;~azenda Nacional, 
por conta das despezas eventuaes; com advertencia, porém, de 
que se não considerará substituição de hum por outro Empre
gado nas classes em que houverem dous ou mais, 

3. o Os Em pregados que substituírem aos que obtiverem li
cença com ordenado por inteiro na fôrma do art. 93 da Lei 
de 24 de Outubro de 1832, e aos que se acharem comprehen
didos no art. 33 da Constituição, perceberão os ordenados dos 
empregos que servirem, prefazendo-sc pela Fazenda Nacional, 
por conta das despezas eventuaes, e a titulo de gratificação, a 
ditferença entre os seus ordenados e os dos substituidos: o 
que o Sr. Inspector da Tllcsouraria da Província de ...... . 
cumprirá. 

Thcsouro Publico Nacional em 28 de Fevereiro de 1837.
Manoel do Nascimento Castro e Sdva . 
• 

N. 119.-IMPERIO.-'-Em 2 de M11rço de 1837. 

Ao Presidente da Província do Rio de .Janeiro, fixando a inl~·lli;;-encia do 
art. 6. 0 do contmcto celebrado com a Companhia de Nietherohy em o 1.0 

de Dezembro do anuo passado, rclatiyo ao transporte de agentes da au
toridade publica. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo lev.:~do ao conhecimento do nc
gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li o officio 
de V. Ex. de 25 do mez findo, e mais papeis que o acom
panhárào, no qual V. Ex., em vista das duvidas que tem 
occorrido na intelligencia e execução do art. 6. o do contracto 
celebrado entre o Governo central e a Companhia de Niethe.-
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rnhy em o Lv de Dezembro passado, pede para obvia-las escla
recimeutos a respeito: o nwsmo Regente, posto que seja bem 
explicito o citado artigo, c portanto não necessite de ne
hhuma declaração, todavia como V. Ex. a exige, para poder 
contestar ao Presidente da Dircctoda da mencionada Compa
nhia, manda significar-lhe, para seu governo, que o dito ar
tigo comprehende a todos os indtviduos; sem éxccpção, que, 
p·1ra serem transportados nas barcas de vapor, apresentarem 
titulo legal de qualquct· autoridade civil, ecclesiastica, ou mi
litat·, pot· ella tl3signado, em que se faça ct~rto que os mesmos 
individuas vão de tal a tal ponto en1 serviço publico; afim de 
que, tomando-se delles conheéimento; quando für de mister, 
se liscalizem os abusos que por ventum possão introduzir-se 
('IH alguma occasião, devendo neste caso ser punidos os cri
tninost)S. 

Deus Guat•de iJ. Y. Ex.---Palaéio do Rio de Janeiro em 2 de 
Março de 1837. - Jf anod da Fonseca Lima c Silva. -Sr, Pre
sidente (la Provincia do Rio de Janeiro. 

N. 120.--. Em 2 de Março de 1837. 

Ao Director da Escola de 1\lcdicina da Córte, dcdarando que não podem 
ser dispensados do serviço da Guarda Nacional dons Empregados da mesma 
Escola, aos quacs dnct·á abonar as falfas que derem por cuu:a do dito 
serviço. 

Não se podendo conceder mais dispensas do serviço da Guarda 
Nacional, tendo ficado sem ctieito todas as que lotão outi·'ora 
concedidas: O Hegente em Nome do lihperodor manda declara L' 
a V. S., em solução ao seu oficio de 27 de Fevereiro passado, 
que os dotis Empregados da Escola de Medicina da Côtte, a 
que clle se refere; devem sujeitar-se ao serviço da Guarda Na
cional, para que forão qualificados, c ,que as suas faltas na 
Uepartição; a que pertencem, nos dias daquelle serviço, devem 
ser consideradas como se estivessem doentes. 

Deus Guarde a V. S. -:-Paço em 2 de Março de 1837. -
Manoel da Fonseca Lima e Silvn.-Sr. Domingos Ribeiro dos 
Guimarães Peixoto. 

Decisürs 10 
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N.o 121.-M.\RINIIA.-Em 2 de Março de 1837. 

Determinando que se nomeiem uous Otiiciars de Fazenda do numero para 
irem senir na Prmincia de S. Pedro do Hio Grande do Sul, hum como 
encarregado de todos os gencros, c mais objcctos pertencentes aoll navios 
da Armada alli existentes, e outro como Escrhilo da receita c dt'!'pcza, 
com as attribuições que competem ao Commis~ario Geral de Esquadra, !.! 
seu Escrhão. 

O Ilegcntc em Nome do ltnpct'ndor Determina quo srjão 
nomeados dous Officiacs de Fazenda do numero,. afim de irem 
servir na Província de S. Jlcdro do Ui o Grande do Sul, hum 
de Eucarregado de todos os generos, e mais objectos perten
centes aos navios da Annada~ que alli se acharem, e outro 
de Escrivão de seu cargo, exercendo as attrilmições, que 
competem ao Commissario Geral de Esquadrn, e seu Escrivão, 
pelo Alvará de 7 de Janeiro de 1797, o qual, bem como 
outro da mesma data, que estabeleceu a fórma da arrecadação 
da Fazenda a bordo das referidos Navios, deverão servir aos 
nomeados de Ucgimcnto na parte que lhes fór app1ica\'el; 
abonündo-se aos mesmos unicamente o vencimento, que com
petir por seus empregos, como embarcados em Transportes. 
O que participo a Vm. para sua intellígcncia e cxecuç<lo. 

Deus Guarde a Vm .-Paro em 2 de Março de 1837. -
Salvador J ostJ M acir:l. --Sr. ·Joa<luim Antonio Caminha. 

N. o 122.-- Em ::! de 1\Iarço de 1837. 

Circular aos Presidel'l.lrs das ProYincias, mandando cumprir literahncnte a 
disposição do Si 3. 0 do m·t. t.o da Resolttção de lb de Outubro de 1836, 
ttue manda abonar mais meio soldo a ditcrl}os Offidacs da Armada em
barcados em mnios armados em guerra. 

lllrn. c Exm. Sr. -Constando que em algumas Provincias 
se não tem observado o disposto no ~- 3." do art. 1. o da 
llesolução da Assembléa Gcrul Legislativa de 1~ de Outubro 
ultimo, que manda desde logo abonar aos Officíacs da Arma
da, da Artilharia da .Marinha, Fazenda, c Nautica, que esti
verem embarcados em navios armados em guerra, mais meio 
soldo de seus respectivos postos1 além dos múros vencimentos: 
Determina o Regente, em Nome do Imperador, que V. Ex. 
expeça as ordens necessarias, a bem de cumprir-se religiosa
mente nessa Provincia a referida disposição, que deve enten
der- se a respeito dos navios armados em guerm, quo se 
acharem nesse po1·to nrtilhados, tripolados c promptos, afim 
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de !'ahirem rara qualquer commisstto, todas as vezes que for 
preciso. 

Dens Gnnt·de n V. Ex. -Pnlacio do Rio de Janeiro em 2 
de :\brço de 18:17 .-Salvador José .Maciel.-Sr. Francisco de 
Souza 1\traizo, Prc5irlentQ da Província da Bahia. 

ldentico ás dcrn(.lis Provincias. 

N.o 123.- FAZENDA.- Em 2 de Março de 1837. 

Portnria dcclara:H!o que a nboli\:ío da contrilmiç!lo dos couros hc cxtcnsiya 
aos do ~.:ousumo dv :\lunicipio. 

O S1·. Administrador do Consulndo fique na intclligencia, 
em solut;ão ao que l'<'fH'CS(•ntou em 27 do passado, que a 
nboliçfio da contribuiçüo dos couros de que trata o § 1. o 

do art. 8. o da Lei de 22 de Outubro passado, he extensiva 
aos do consumo do 1\lunicipio. 

Rio do Janeiro em 2 de Março de 1837.- Manoel do Nas
cimento Castro e Silva. 

N . 0 12-i. -l\JARii\"HA.-Em 3 de l\Iarço de 18~7. 

Ao P1·r~idcntr da Prolincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, commu
nieando a drlibcração da nomcnção de 2 Offieiars de Fazenda para serem 
riH'arre~ados dn IIITecndaç.'io c contabilidade dos gcneros pcrtenecntes a 
Arnwda; drtcrminando que o mesmo Presidente nomeie hum Oficial da 
Armada para srr interinamente cnearrcgado dos nrmazens da Marinha; e 
mareando os ycncimcntos que lhes dcycm ser abonados. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo-se manundo nomear dous Officiaes 
de J<'azcnda do numero, afim de irem servir nessa Província, 
l:um de encarregado de todos os generos c muis objectos, 
pertencentes aos navios da Armada, quo ahi se acharem, c 
outm de Escrivão de sru cargo, cxercrndo as attribuiçõcs, 
que compelem ao Commissario Geral de Esquadra, c seu Es
crivão, pelo Alvará de 7 de Janeiro de 1797, o qual, bem 
eomo outro da mesma data, que estabeleceu a fórma da ar
recadação da Fazenda a bordo dos referidos navios, dcv0riío 
servir aos nomeadm de lkgirnento, na parte qne lhrs !ôr appli-

f,..V 
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cavei; abonando-se á elles unicamente o vcncirnenlo, qnc 
competir por seus Empregos, como embarcados em Transportes; 
assim o participo a Y. Ex. para seu conhecimento,_ c govorno. 
Por esta occasião determina: o Regente em Nome do Impe
rador, que V. Ex. nomeie hum dos Officiacs da Armada ahi 
existentes, afim de encarregar-se interinamente dos armazcns 
de Marinha dessa Província, executando provisoriamente o 
disposto ácerca dos lnspectorcs dos Arscnaes do Pará e Per
nambuco no art. 54, Capitulo t.o, Titulo 3. 0 do Hcgularnen
to, que baixou com o Decreto de 13 de Janeiro de 1834, de 
que rcmelto o exemplar incluso, 

Deus Guarde a V. Ex. -Palatio do 1\io de Janeiro em 3 
de Marco de 183'1._.Salvador José JJ1aciel.- S1·. Presidente 
da Provinda de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

N.o 125.-FAZE~DA . ....-.Em 4 de 1\Iarço de 1837. 

A respeito de duas dividas que se pagarilo em Yirtude de sentença contra a 
Fazcuda Nacional sem resolução do Thesouro. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, attcndendo a que ns dividns 
de José Francisco Baptista, e Thomé Affonso de l\Ioura, de 
que tmta o officio do Sr. lnspector da Thesouraria da Pro
víncia da Bahia de 27 de Janeiro ultimo sob n.o 13, forão 
indevidamente pagas, não só porque obslavão as disposições 
da Provisão de 27 de Julho de 1824 e do lll't. 31 da Lei de 
24 de Outubro de 1832; mas tambem porque tendo o dito 
Sr. Inspect.or, dado conta em seu ofllcio do 1.0 de Outubro 
do anno 11ndo das sentenças que os referidos credores tinhão 
alcançado contra a Fazenda Nacional, em cumprimento da 
Ordem de 11 de Dezembro de 1835, nada deveria proseguir 
sem a resolução do sobredito Tribunal, que a communicou em 
22 de Novembro de 1836, resolveu em sessão do mesmo Tri
bunal ordenar ao referido Sr. Inspector, que faça reduzil' 
este negocio ao estado em que estava quando ofllciou no t.o 
de Outubro, até haver resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva: o que cumprirá dando conta do que occorrer. 

Thesouro Publico Nacional em 4 de Mar-:o de 1837.
Jfanoel do Nascimento Castro e Silva. 
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N.o 126.- DIPEIUO -Em 6 de .Março de 1837. 

Annullando a elric:iío de DPputados á Assemblra Geral L('![islatira p('la Pro
víncia da P:uahyha, c mandando proceder a nora clciçilo, nssim de Eleitorc~ 
como de Deputados. 

Illm. c Exm. Sr. -Tendo chegado ao conhecimento do 
Hcgente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li que 
n-1 occnsião, em que na Pro\incia da Parahyba se expedirão 
as convenientes ordens para se procede•· ti eleição de Deputados 
<i Assembléa Geral Lcgislalira que devem S('rvit· na pro.xirna 
I .. Pgislatura, se levantou hum partido de miserawis ambiciosos, 
que entre si combinados se propozcrão com o maior cscandalo, 
c a dPspeito das rcspectiV<lS Leis, a obtc1· os eargos de reprc. 
sentantes por nquella Jlrovincia com exclus:'l.o dos cidadãos 
bcnerncrilos, formando para esse fim horríveis cabalas, e com
promcttendo com ellas até algumas autoridades e pessoas 
respeilaveis, a quem puderão illudil': sendo entre todos de 
notar o criminoso expediente de augnwntar-sc o numero dos 
Eleitores dos tJifí'erente:; dist.rictos da ProvinciJ, especialmente 
d lS de J>iancó c Souza, a hum ponto tã() excessivo e extraor
dinarío que por si mesmo deu a conhecer as intenções de 
que se achavão possuídos, de grangcarcm votos a todo o custo, 
para o que não só induzirão os respectivos Parochos a apre
st~ntílrern listas falsas de seus parocilianos, introduzindo nellas 
nomes de indivíduos suppostos, com a promessa de serem 
os mesmos Parochos attendidos c contemplados nas votações, 
mas lambem chegárão a pcrscguil· a todos aquelles que não 
se eonformando com os seus puniYels planos linhão cscrupulo 
de oO'ender desta sorte os direitos dos mais cidadãos da Pro
'\'incia, em quom com toda a justiça podiào os seus votos ser 
('mprcgados; e sendo constante a f~1lsidadc com quo os ditos 
J>arochos na apresenta(~fío de suas listus atlestárão indigna .. 
mente o augmeato da população em suas respectivas Parochias 
no curto cspaç,o de hum anno, e com especialidade as dos 
dous mencionados districlos, que mais avultárão, porque nem 
houve emigração pal'a elles, que alterasse o seu antigo numero 
de fogos, nem era possível este augmcnto, combinando-se os 
mappas estatísticos organisados no anno antecedente; n notando~ 
se além daquclla falsidade a rcpugnancia de alguns Juizes do 
Paz em darem novos mappas na conformidade das ordens que 
lhes forão expedidas, o que dá occasião a suppôr-sc a sua 
connivencia com os autores de todo o trama áccrca daquclla 
inculcada população, que lhrs convinha conservar occulto: 
pretendendo huns c outros por todos estes tortuosos c sub
versivos meios, que a maioria da votação rccahisse sómcntc 
nas pessoas de seus favoritos, isto he, que os votos dos ima
ginados Eleitores dnquellas duas Pnroehias decidissem cxcln-~ 
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sivamentc ua eleição da Pt·ovincia, suffueando todos os dos 
nlilis I~leitores: o mesmo RegPnte, ponflenmdo ('lH todas ~stns 
circumstancias mencionadas, que lornúnio illcgal c monstruosa 
a eleição de Deputados á Asscmbl<:·a Geral Lrgislativa pela 
Jlrovincia da l,arahybn, he intoleravel c pnnivel o procedimento 
dos que lhe dcrão impulso, ha por bem annullar a referida 
eleição, c ordena que V. Ex., tendo presentes todas ns irrc
gnl:uidaclcs e absurdos, de que se Yalerão aqurlles influentes, 
de ns providencias ncccssarias para que se proceda á nova 
eleição na conformidade d<tS Leis; ficando na intclligPncia de 
que deve empregar a maior vigilancia ('rn que srjfio exac·tas as 
listas dos habitantes de cnda hnm dos districtos que scrverp 
de base ás primriras vot«çõcs, c f;1zcr responsaveis os Parochos 
c as mais autoridades, de que dependem, de~ qnalqncr irwxac
lidão que nt'llas notar, obstando as cabalas que contra o 
art. 101 do Codigo Criminal costumão em t<H'S occasiõcs 
formar os que sem mcrito algum querem ter parte na repre
sentação nacional, fazendo d(•lla hum modo de vida, c na qual 
se tem visto figurarem entes nullos; c rslando finalm{'ntc 
ccl'to de que serú nu lia a elciçfío, cujJ marcha nuo fôr fundada 
nas Leis existentes. 

D<'us Guarde a V. Ex.- Paiacio do Rio de .Tarwiro em G 
de 1\J;lrço de 1837, - Jl!anoel dr1 Fon.';r'ca Lima e Silva.
Sr. Presidente da l)rovincia da Para h~ Di.l. 

N.o 127. -Em 6 de 1\Lll'\O de 1837. 

Mandando obsenar o Projerto dl' Estatutos para a Escola de Mcdidn.1 1la 
Córtr, oll"crecido pelo rct'pcdivo Dii'l'clor, com a;> alterações abaixo de
claradas. 

Sendo presente ao Regente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pcdw II com o offit.:io de V. S. de 26 de Janeiro 
ultimo o prujedo de Estatutos para a Escola de 1\lcdicina 

- desta Côrtc, otferccido por V. S. á Faculdade respectiva : 
o mesmo Hcgcnte, atlcndcndo a urgente necessidade de tacs 
E-;tatutos; c tendo e.n vista que podem caber na cornpn~hcnsão 
da ultima parte do ãrt. 3~ da Lei de 3 de Outubro de 1832 
algumas das disposições do referido projccto, consideradas 
como Regulamento provisorio da Faculdade, ha por bem 
pcrmiUir a sua cbscrv meia, exeeptuadns porém aquellas dis· 
posi~;õcs qtH', por precisarem de deliberaçflo Ligislativa, yão 
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notada<; na l'Piação indusa. O que participo a Y. S. para 
sua iutdligeucia c cxecu~·fw. 

Deus Guarde a V. S -Paço em 6 de :Março de 1837. -
!J!anocl da Fon:u·ca Lima c Sdva. -Sr. Domingos Ribeiro dos 
Guimarães Peixoto. 

Delaçâô das exeep<~ô~s feitas ao Projecto de 
~~~tutuios pat•a a ~~~scoln. de Hedicina desta 
Cõrte, a CJUC se rc.lere o ll.viso desta data. 

No nrt. 9. 0 § 7. 0
, as palavtas -julgar os concursos dos 

pensionistas da Escola, na conformidade dos presentes I~sta
tutos.-
~o mesmo nrt. S) u., as palavras-ficando liv,·cs de direitos 

do importação assim estes, como todos os mais objcctos, ou 
utcnsis concernentes ao uso da Escola.-

Nomc::;moart. o§ 15. 
No mesmo art., ~ 16. as palavras- ficando absolutamente 

sem cm~ito, &c.-ntó o fim. 
O art. 10. 
No art. 12, os §~ 5.", 6. 0

, c 10. 
Os arts. 1!1-, i i:>, t 6 c 17. 
No art. 2':., as palavras- a tnxa dos exames preparatorios. 
No art. 29, as palavras- no que fôr de sua braçagem clle 

se regulará pelo Hrgimento das Secretarias.-
Os arts. :-lO e 33. 
No art. 35, o quo pertence á nposentadoria. 
No art. 43, as palavras ....... como tarnbem em laboralorio 

chimico, & c.- até o fim. 
No mesmo artigo, os §§ 2. o e 3. o. 

O art. 46. 
No art. 65, o que pertence ás taxas de 6~000 réis c 2~000 

réis. 
O art. 73. 
No art. 75, a 2. a parte- poder-se-h a com tudo, &c. 
No art. 77 § 4.0, o que pertence á multa de 1~000 réis. 
No art. 82 §~ t,o e 2. 0

, o que pertence á substitui\ão das 
cadcil'as por substitutos honorarios; ou estudantes. 

Os arts. 83, c 91 § 3. 0
• 

Os arts. 92, 94, 100, 107 § t.o, e no § 2. 0
, as 'palavras

ficará inhibido de proscguir o curso.-'-
Os arts. 121, 122, 123, 124, 12;), 126, 127, e 129 § 1.", 

nas palavras- c os que decorrerem do Domingo de Entrudo á 
Quarta- Fdra de cinza inclusiyc.-
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0:; arts 130, 1:31, 132, 133, 13~, 135, 151~. 155, 1~6, e 
158, no que pertenee ao subsidio de tüO~,:_oo rl>is. 

No art. 1üt.., o§ t.o. 
Os arts. 165, 171, 179, 180, e 184 § 9. 0

, no que pertence 
á multa de 3 a 15 dias do ordenado. 

No art. 186; na tabclla das penas por omissão, o n.o 1.''; 
em quanto á pena por falta de liçiio, otl ignornncia dellu- o 
n.o 2. 0 -o n." 3.", no que pcrtPnCe á multa de 20:tPOOU réis 
-e os §§ finaes- ns faltas, l~ c.-- outro tanto, & c. 

No mcsmotu·tigo, na Labclla das penas por commis.ião, o n.o 2.~ 
-o n. 0 ft.,o nas palavras_._ podendo então a faculdade punir, 
&c., ató o fim -o n." 5. 0

• • 

Os arts. 187j 188, 189, 190, 192, 196 c '201. 
No fim do:; Ejlatutos, depois do art. 210, o-§ addilivo 

ao art. 162. =-

Secretari-a de Hslado do8 Negocios do lmpPrio em 6 de 1\larço 
de 1837.-- Luiz Joaquim dos Santos Ma1'rocos. 

Projecto de Estatutos para a Escolu de !Jedieina 
do llio de Janeiro. 

TITIJLO 1: 

CAPITULO UNI CO. 

Da Faculdade de JJ1édicina, e suas dttn'IJw·çJcs. 

Art. 1. o Entcnder-sc"'"ha por Faculdade de Medicina o Con
selho Acadcmico, formado do Director, que será o Presiden
te, e dos Lentes Pt•oprictatios, e St:lb5tilutos. Presidirá na falta 
ou impedimento do DirectoJ', o Lente mais antigo no Ma
gisterio : e será Secretario della ( sem voto ) o da Escola de 
:Medicina, o qual terá assento fixo na Mesa das sessões á cs
nucrda do Presidente. 

Art. 2. o Haverá Conselho no primeiro dia de Março, c 
no dia vinte de Dczembm, para abertura e encerramento 
dos trabalhos Acadcmiéos; bem como nos dias e horas, que 
a Faculdude designai\ c todas as vezes que o Dircctor julgar 
conveniente, ou algum dos Lentes lh'o requerer, communi
cando motivo ponderoso, c urgente. E para o havm·, cumpre 
que estcjão presentes m~tadc e mais hum dos l..Pntes Propric
tarios. 
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Art. 3. • Os Substitutos jámais tom arrio parte nas delibe
rações da Faculdade, relativas aos Lentes, podendo sómente 
assistir, e ajudar a discutir. Votarão comtudo r•ara a for
mação da lista tríplice de Director, mas nunca serão votados 
para fazerem parte della. 

Art. 4. o Poderão tomar assento na Faculdade os Lentes 
Jubilados, que aceitarem o convite, que, por accordo da maio
ria de seus membros, lhes dirigir para este fim o Secr·etario. 
Esta deliberação ter·á lugar, sempre que c11a julgue mister 
illustrar-se com os conselhos daquelles seus co1Jegas. 

Art. 5. 0 As suas sessões durartío duas horas; terminando
se antes, se não houver materia para discussão, ou prorogan
do-se, se assim o entender. 

E poderão ser secretas a requerimento de algum de seus 
membros, reconhecido conveniente pelo Dtrcctor, e convindo 
a maioria: as Actas neste caso se farão em separado, e ~erão 
fechadas,. lacradas, e guardadas no Archivo reservado, e só
mente publicadas por deliberação do Conselho. 

Art. 6. 0 O Director abrirá a sessão á hora marcada; e 
finda a leitura da Acta da sessão precedente, assigna-la-ha, 
quando approvada pela Faculdade; e conclui do o expediente, 
porá á discussão a ordem do dia, a qual não poderá sct· inter
rompida, se nlío por negocios importantes, e urgentt'S. 

Art. 7. o Nas discussões guardar-se-ha sempre reciproco 
respeito, e não será permittido fal1ar-se mais de tres vezes 
sobre a mesma materia. 

Quanto a vota~ão, á excepeção dos casos providenciados nestes 
Estatutos, todas as demais questões se decidirão á pluralida
de de votos. E nas discussões, ou deliberat;.ões, que envol
verem indivíduos de mistura com honra, interesses, & c., 
far-se-ha por escrutínio secreto a votação respectiva. 

Art. 8. o A J.'aculdade he autorisada para decidir, na parte 
que lhe competir·, sobre os casos de omissão ou contraven
ção destes Estatutos, em que forem incursos quaesquer dos 
Lentes, Substitutos, Estudantes, ou Emprega~os subalternos. 

O juizo camerario a tal respeito será firmado sobre denun
cia, on queixa, que á .Fa<;nldade se dirigir por escripto, contra 
qualquer dos indivíduos acima mencionados. Essa denuncia, 
ou queixa, será assignada pela parte, que a o.fferceer, e sobre 
ella será ouvido tambem por escripto o Empregado, ou Estu
dante, contra quem se dirigir. 

Sendo porém mais de tres os comprebendidos na aceuaa
ção, ouvir··se-ha a todos, mediante huma Commissão, a qual 
lavJ'ará o competente termo, que será assignado por todos os 
membros della, e pelos interrogados~ e seguido de huma nota 
apreciativa da mesma Commissão, para ser presente á Facul
dade. 

Se, em todos os casos, houver n~H~e$sidade de alguma prova 
Deeis~es. 11 
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tmtemunhal, ou documental, se dará dilação, quo não exce
da de oito dias, para qualquer das partes interessadas na de
nuncia ou queixa, fazct· as neccssarias diligencias a respeito; 
salvo o caso de distancias, on impossibilidade tal que moti
ve a Faculdade a conceder mais latitude. Nos casos d0 faltas, 
tanto dos Empregados, como dos Estudantes, bastará a simples 
certidão por quem competir pnssa-Ja, para sobre eHa se firmar 
a decisão camcraria do Conselho. 

Art. 9.° Compete á Faculdade: 
t,o Deliberar sobre o que fôr conducente ao melhoramen

to do ensino, economia, c policia da escola; propondo aos 
poderes, Legislativo e Executivo, as medidas, ou reformas, que 
julgar nccessarias. 

2. 0 Apresentar ao Governo, na conformidade do art. 8." 
da I .. ei, os trcs candidatos para a escolha do Director; ser
vindo-se da form. n.o 1. 

A votação respectiva se fará por escrutinio secreto. E quando 
aconteça que, no primeiro, se não verHique a maioria, corr·erá 
segunda vez 0 eserulinio sobre os mais votados; decidindo 
u sorte, no caso de empale. 

Caso haja recusa da parte do Lente, sobre quem recahir 
a escolha ou nomeação do Governo, proceder-se-ha á nova 
votação; assim como tambem quando, antes de findo o trien
nio, succeder fallecer o que SPrvir de Director, ou lhe fôr 
aceita a demissão que requerer. 

3. 0 Nomear o Secretario, e elegei' o Thesoureiro, na con
formidade do precitado artigo da Lei ; e approvar ou recusar 
as nomc~ções da competencia do Dircctor, que por clle lhe 
forem apresentadas. 

4. o Nomear annualmentc os tl'Cs Professores Publicos para 
os exames dos preparatorios. 

5. 0 Modificar as attribuiçõcs c deveres dos Empregados, 
que não forem de nomeação do Governo, conforme fôr con
veniente ao bem do servico. 

6.• Nomear Commissões d'entre os seus membros, ou com
mctter ao Hircctor esta nomeação. 

7. 0 Julgar os concursos dos pensionistas da Escola, na con
formidade dos presentes Estatutos; e os de que tratão os arts. 
5. 0

, 7. 0 c 30 da { .. ei, dando ao candidato escolhido para via~ 
jar as neccssarias itistruçcões. 

8. o Conferir os premi os, na conformidade do Tit. 5." Se c. .., 
1. a destes Estatutos. 

9. 0 J~xaminar semestralmente as contas do Thesoureiro, e 
dar· balanço todos os annos á Hibliotheca, e outms estabele
cimentos; procedendo aos mesmos exames, todas as vezes que 
o enlender. 

10. Receber, por intermcdio do Thesoureiro, em quarteis 
diantado.s, a quantia decretuda pelo Poder Legislativo para 
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as de:;pczas da Eseolu ; e dar a estes dinheiros seus competm1• 
tos destinos. 

11. Aceitar os fundos, legados, e presentes, de que trata 
o art. 32 da Lei, c dispô r dos mesrnos, como alli se deter
mina. 

12. Approvar ou t'cjeitar, in integnun ou parcialmente, o 
orçamento das despezas da Escola, e o relatorio sobre o es
tado dclla, que annualmcnte houver de apresentar o Director. 

13. Fazer rcsponsavel o 1Jirecior, na conformidade das Leis, 
quando, por ordem sua ou negligencia sobre os Empregados 
subalternos, se não tenha dado aos fundos pecuniarios a pre
cisa c econornica applica:;ão. 

H.. Designm· os liVI'os que so devem comprar com os di
nheiros destinados para a Bibliothcca, e mandar cfl'ecluat· a 
compra dos mesmos; ficando livres de direitos de importação, 
assim estes, como todos os mais objectos, ou utensílios, con
cernentes ao uso da J~scoln. 

Quando em caixa haja quantia superior a 500~000, scni 
logo applicada á compra de livros designados; so porém a 
BibliGflieca se achar e~1riquecicla, de maneira que outra ne
cessidade mais pt·cssante se faça sentir, a l?aculdadc, partici
pando ao Governo, c fazendo em neta a competente declara
ção, poderá mudar a sua applica~·ão. 

15. Conceder licença no anno lectivo ao Lente, on Subs
tituto, que a rclfUCrer co1n justa causa, com tanto que clla 
não exceda de quinze diüs uteis; dever.do recorrer ao Go\"cr
no o que a quizrr pot· mais tempo no armo. 

·t 6. Enviar uo Govcmo, para fazer remetter ás Cama r as 
l\lunicipac.;, hum suflicicnte numero de cxPmplarcs do Alma
nak Academico, de que consta este Regulumento, c annual
mente o respectivo supplcmcnto, a fim de pode1·cm conhecer 
os indivíduos, que por ella se achão habilitados para exercer 
suas profissões na fôrma da Lei ; ficando absolutamente sem 
eiTeito quaosquer exames professionaes, ou registros de diplo
mas ou cartas, que se tcnhão incompetentemente feito nas 
ditas Camaras. 

E representar-lhe igualmente, para que as mesmas Cama
ras, independentemente das penas impostas nestes Estatutos, 
ü1ção posturas ccmminatorias, e as executem contra aqucllcs, 
que~ sem a dita habilitação, se intrometterem a exercer uo 
Imperio as respectivas prolis:·õcs. 
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TJTUI~O 11. 

Dos Erupregados da •cola de !Hedleloa. 

CAPITULO I. 

Do Director. 

Art. 10. O Director terá, além do ordenado, que lhe com
pete como Lente, o ordenado e gratificaçl'io que tem os Di
rectores dos Cursos Jurídicos. 

Art. 1J. Nas deliberaçõe:; da Faculdade, votará como mem
bro dcHa; nos casos porém de empate, será a ma teria sujeita. 
á nova discussã6, com intervalJo de vinte o quatro horas 
pelo menos; compelindo~lhe o voto de Minerva, quando em 
segunda discussão continue o empate. 

Art. 12. Além das demais atlribuições, que por estes Es
tatutos lhe sfto concedidas, compete~lhe: 

t. o Convocar a Faculdade nos casos marcados nos mos mos 
Estatutos, e sempre que o julg<H' necessario, ou o requerer 
algum dos tentes, na fól'ma do art. 2.0 

2. o Dirigir com assiduo cuidado a administração da Es
cola, manter n policia della, c ·velar na execução da Lei de 
sua m~ganisação, e dos seus Estatutos, sobretudo na parte re
lativa ao ensino. 

3. u Cuidar em tudo, quanto fôr concernente ao estado do 
edifieio, hem como na conset·vação dos moveis e mais objectos 
pertencentes ao estabelecimento; recorrendo ao Governo, quan
do se precise de repams, ou de qualque·r outra providencia. 

'•·o Ordenar o proYimento do que rôr necessario pal'a o 
serviço; proporcionando as despezas do anno corrente, con
forme o orçarnonto respectivo, e recorrendo ao Poder Execu
tivo em casos extraordinarios. 

5. 0 Propôr em Conselho as medidas, que lhe parecerem 
convenientes il disciplina, economia e policia academica, pô-las 
em execução, quando approvadas, e não dependendo de re
solução legislativa, nem sendo oppostas ás Leis gel'aes do J~s
tado. 

6. o Passar pl'Ovimento de preparador da cadeira de Ana
tomia aos Estudantes, qtw, por concurso, o merecerem ; assim 
como aos que houver de nomear para as preparações das 
outras cadeiras; ouvindo os respectivos Lentes sobre o nu-
mero e aptidão destes ultimos. . 

7. 0 Attestar, pot· occasião da remessa da folha dos orde
nados, na conformidade do art. 103 da Lei de 4 de Outubro 
de 1831, se os Empregados tem, ou não, cumprido os seus 
deveres. 
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8.• Suspender provisoriamente, sem todavia exceder de linte 
e quatl'o horas ute1s, nos casos de insubordina.tão dos Estu
dantes, ou todos os trabalhos escolares, ou sómentc os de 
huma ou mais aulas; devendo tudo participar immediata
mente ao Governo para o prompto restabelecimento da ordem, 
e á Faculdade~ logo que esta se possa reunir, para se proceder 
á inquiriçno do facto, e ao mais processo da sua comprehensão. 

9." Nomea1·, na fôrma do art. 10 da l.ei, o Porteiro, Bi
bliothecario e mais Empregados necessarios para o serviço: 
o passar provimento aos mesmos Empregados, assim como ao 
Thesoureiro e Sect·etario; seguindo porém a respeito destes 
a form. 11. 0 2. 

10. Conceder licença, mas que não exceda de oito dias 
uteis~ ao Secretario, c Empregados comprehcndidos no cita
do art. 10, que com justo motivo a requererem. 

11. Endereçar ao Govorno o orçamento das despezas or
dinmias c extraordinarias da Escola, e bem assim o Relato
rio sobre o estado da mesma a todos os respeitos, quando 
approvados pela Faculdade. 

12. Detei'minar todas as disposições dos concursos, e outros 
netos publicos da Escola, ouvindo a Faculdade, quando julgue 
mister. 

13. Nomear os examinadores para os exames escolares, 
salvo nos casos providenciados nestes Estatutos, proceder pela 
maneira indicada no nrt. 82, quando se de impedimento 
ou falta de algum Lente, ou Substituto, e prover em ooso 
a na logo ácerea dos Empregados subalternos. 

14. Nomear as Commissões que lhe forem commettidas 
pela Faculdade, na fórma da Seo. 6. 1 art. 9. 0 

15. Determinai' a restituição das sommas depositadas, na 
conformidade dos arts. 14 e 29 da Lei, quando, por qualquer 
evento, se não encetem os exames, de que constão os mesmos 
artigos. 

16. Despachar os requerimentos que lhe forem dirigidos ; 
ouvindo o Concelho, quando julgue mister. 

17. Ordenar a execução de todas as deliberações da Facul
dade, que se não oppuzerem á tei, c aos Estatutos, ou não 
forem da attribuição dos poderes constituídos. 

18. Assignm· todos os oficios, representações, ou propos
tas, que se houverem de endereçar aos Poderes Legislativo e 
Executivo. 

CAPITULO li. 

Dos Lentes Proprietarios, e SnbstitLttos. 

Art. 13. As antiguidades dos Lentes Proprietarios n Su
bstitutos serão reguladas pelas datas de suas nomca~:ões. Entre 

. l/ [/". 
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os nomeados no mesmo dia, será cnnsiderado mais antigo o 
que primeiro tiver tomado posse; e no caso de o terem feito 
na mesma época, o mais antigo no gráo de Doutor. 

Art. 14.. As antiguidades porém dos Lentes que peftencião 
á Academia Midico-Cirurgica, e della passárão para a Escola 
de Medicina, na conformidade do art. 4. o da Lei, serão con
tadas das datas de suas antigas nomeações. 

Art. 15. Os Lentes, ou Substitutos, que tiverem conclui
do vinte annos de serviço Acadcmico, terno direito á jubilação 
com o~ordenado por inteiro. 

Art. 16. Os Substitutos, que completarem em Lentes Pro
prieturios os vinte annos de serviço, contados das datas de suas 
nomeações aos lugares de substituição, terão juz á jubilação 
com o ordenado por inteiro de Lente Proprietario. 

Art. 17. O Lenlc, ou Substituto, que tendo completado 
vinte annos do serviço, c\uizet· continuar no mesmo exercício, 
c nisto concorde a l•'acultlade, precedendo representação desta 
ao Governo, mostrando as vantagens, que de sna continua· 
ção póde colher a instrucção medica, terá mais huma gt·atificação 
annual, quo será a quarta parte do respectivo ordenado. Esta 
gmtificaçuo duplicará de quatm em quatro annos. 

Succedcntlo que, por mole;;tia ou idade, fique então impos
sibilitado, será jubilado na fónna acima dita, e mais com a 
gratificação annual, ullimamcntc vencida. 

E quando aconteça inhabilitar-se dentro dos primeiros dez 
annos de serviço, jubilar-se ha com meio ordenndo, e daquclla 
data em diante, com mais hum accresei mo proporciona L 

Art. 18. Succedendo c;ue dous ou m~is Lentes queirão trocar 
entre si a regencia de suas cadeiras, ser-~hcs-ha licito enviar 
ao Director huma proposição a tal respeito, para ser apresen
tada em Conselho. 

Esta proposição, que será motivada c assignada }Jelos Lentes 
interessados, entt·ará em discussão, c poderá ser concedida, 
sendo clla de utilidade ao ensino. 

A votação se fará por escruti nio secreto, na conformidade 
do art. 7 .0

, c a decisão affirmativa da :Faculdade deverá abt·an
ger os dous terços dos Lentes, exceptuando os intercs~ados. 

No caso de affinnativa, se enviará ao poder executivo a de
cisão tomada ( form. n. o 3 ) para a devida confirmação, depois 
da qual publicar-se-ha a troca por edital. 

Art. 19. Se por morte, jubitação ou deu.issão de algum 
dos Lentes, vagar alguma cadeira, e esta 10:· pedida por algum 
dos outros, antes de se publicar o conem·so para o devido 
provimento; seguir-se-ha u meswa Lwma1id::ide, indicada no 
artigo precedente, 

A decisão da J?aculdudc, que neste caso houver de se en
dereçar ao Governo, será conforme a form. n. o 4.; c, depois 
de confirmada, so reputará em vacancia a cadeira renunciada. 
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Art. 20. As mesmas disposiç.ões serão applicaveis aos Su
bstitutos, que propuzerem permuta das Secções, a que perttm
cercm, e aquelle d'entre os mesmos, que pt·etcnder ser provi
do no lugar da Secção, que vagar, pelos motivos ponderados 
no art. 19. 

Art. 21. Assim os Lentes, como os Substitutos, serão res
trictamentc obrigados a ajudar o Director na manutenção e 
restabelecimento da boa ordem, e a cumprir o que a bem do 
serviço fôr por eBe orctenado; e tanto no desempenho destes, 
eomo no de outros deveres academicos, farão por se condulir 
de huma m~neü·a exemplar: ao que contravindo, ficarão in
cursos nas penas constnntes da parte policial que lhes diz 
respeito. 

Art. 22. Os Substitutos, por distribniç.ão Dircctorial, terão 
a seu cargo, relativamente a asseio e salubridade, a· inspecçâo 
das Aulas, Laboratorios, Amphitheatros, Gabinetes, Horto Bo
tanico, &c., e cuidnrão tambem em que se conservem em 
asseio, na devida ordem, e a bom recato, os instrumentos, 
livros, e mais objectos pertencentes ao Estabelecimento; par
tidpando ao Diredor qualquer deleixo, ou falta, que a este 
respeito commcttercm os Empregados subalternos. 

CAPITULO 111. 

Do Thesoureiro. 

Art. 23. Proccdcr-se-ha a eleição ordinaria do Thesoureiro 
no dia vinte de Dezembro. 

Art. 2!,.. O Thesoureiro receberá, á vista de despacho do 
Dircctor, a taxa dos exames dos preparatorios, e o producto 
das matriculas dos Estudantes, c verificações de titulos pro· 
fcssionaes, obtidos em Escolas estrangeiras; conduzindo-se ácerca 
da taxa dos referidos exames, como se determina no art. 65. 

Terá tambem á seu cargo receber, não só os dinheiros, que 
por estes Estatutos houverem de se applicar em beneficio da 
Escola, como tambem do Thesouro Nacional a quantia men
cionada na Sec. 10 art. 9. o, c os fundos, legados, e prPsen
tcs, constantes do art. 32 da Lei. 

E de tudo passará a nccessaria quitação. 
Art. 25. DcspendeJ'<l estes e outros fundos pccuniarios, que 

a Escola possa vir a ter, segundo lhe determinar o Director, 
cujos despachos, ou ordens, conservará em seu poder, assim 
como tambem os recibos do que honver despendido, para o 
fim abaixo mencionado. 

Art 26. Tct·á hum livro de Receita c Dcspeza, prepara· 
do commercia1mentc, que lhe será entregue na occasião de 
sua posse~ depois de lançado no mesmo o termo do entrega, 

L, v 
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que será assignado pelo Director, e por cU e Thesoureiro, e 
Secretario. 

Este livro, que deverá ter sempre em dia, será apresenta
do em Conselho, na occnsião da prestação de contas, a que 
h e obrigado, na fórma da Se c. 9. a art. 9. o, com os doeu~ 
mentos de que trata o artigo precedente: e prestadas que 
estas scjão, o Secretario no mesmo livro fará assento da ap
provação ou glosas da Faculdade; o qual será assignado pelo 
Director. 

Prestadas porém as contas do segundo semestre, ter-se~ha de 
lavrar no fim da nota respectiva do Conselho o termo de en
cerramento: seguindo-se ácerca deste a mesma formalidade 
de assignatura do termo de entrega: o que feito, proceder
se-ha para com o novo Thesoureiro, como a respeito de seu 
antecessor; c assim successivamente. 

O mesmo livro servirá para o continuamento da escriptu
ração, finda a qual se lhe dará outro; ficando aquelle no 
Arcbivo, quando prestadas as coutas no fim doanno. 

Quanto ao methodo de escr·iplura11ão, a Faculdade marcará, 
como melhor entender; ficando desde já pr·escripto, que no 
livro não hnjão breves, e todas as quantias sejão escriptas por 
extenso antes dos algarismos. 

Art. 27. O Thesourciro entregará trimensalmente ao Di
rector huma relação circunstanciada das despezas, que tiver 
feito, afim de se poder formar, na conrormidade da Sec. 7.• 
art. 34, a respectiva rolha, que será pelo mesmo Thesoureiro 
assignada. 

Art. 28. Servirá, nos seus impedimentos, outro Substituto, 
iobre quem) durante o exerciclo, reca.hirá a mesma respon .. 
sabilidade. 

CA llJTULO l V . 

Do Secretario. 

Art. 29. O Secretario conlinuará a ter o ordenado, que a 
Lei marca. No que fôr de sua braçage, ellc se regulará pdo 
regimento das Secretarias; excepto no que dis&er respeito ás 
certidões necessarias para matricula, as quaes serão passadas 
gratis. 

Art. 30. Poderá ser aposentado coUJ o ordenado por in- ....-
teiro, quando conte vinte c quatro annos de bom serviço ; 
e com huma somma proporcional aos annos de serviço, que 
tiver, se, pm· molestia ou idade, ficar impossibilitado de con
tinuar· a servir·. 

Art. 31. Formará annualmente, em duplicata, huma rela
ção descriptiva dos diversos Esta~elecirnentos da Escola ; a 
qual será seguida de hum inyentario dos utonsilios, que nelles 
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~wuvel'em, e de hum mappa nominal dos Empregados, com 
<t d,~cJaração de suas funcções, e ordenados: devendo guardar
si: no Archivo hum dos autographos, depois de examinado e 
n'hricado pelo Directoe, que ficará com o outm. 

\ rt. 32. H e obrigado, em ma teria de serviço, além do que 
( 1 ~Jr Lei lhe he deteeminado, a cumprir unicamente o que 
Hu~ fôr ordenado pelo Directo1·: e será responsavcl pelo rcgu-
;;;r andamento do se1·viço da Secretaria, asseio da mesma, e 
boa arrecadação de tudo, quanto lhe 1:ertencer. 

Art. 33. Haverá hum Ajudante, que será tambom de pro
fissão medica, com o vencimento annual de 400;fft000; o qual, 
no:: impedimentos do Secretario, fará as suas vezes, debaixo 
da mesma responsabilidade. 

Art. 34. Compete ao Secretario: 
1 "o Recolher summariamente tudo quanto se passar nas 

ses~i'ies, e redigir as Actas, as quaes serão pelo mesmo assig
n;u"lns e submettidas á approvação da Faculdade. 

Approvadas e registradas que estas sejão em competente 
Hvro, guardar.se-hão em pasta na Secretaria, de modo que 
;e:ja. facil a busca. quando fôr mister consulta-Ias. 

~!.o Fazer a minuta dos requerimentos, ou representações, 
all'eetas á deliberação do Censelho; tomando tudo na Acta 
i'iHrcspondente. 

:;. '' Assistir aos exames dos prepara to rios; participando por 
esc.·ipto ao Director qualquer omissão, it'l'egularidade, ou 
Pl!!;·o inconveniente, que possa haver. 

!.,_o Lavrat· termo dos exames escolares na conformidade do 
~) :~v art. 106. 

5. ,, Proceder em tempo á publi~ação dos editaes, c do mais 
que fôr necessar·io; conduzindo-se ácerca dos exames, ma
írkuJas, e concursos, conforme as instrucções marcadas neste 
Heg ulanwnto. 

G.' Manter a corrcspondencia da Escola, que não fôr da 
peculiar attribuição do Director. 

7. o Formar a folha dos ordenados, e as das despezas, sobre 
rdução dada pelo Thesoureiro, e assignada pelo Director; e 
t&r ;; seu cargo qualquer outra escripturação pertencente á Escola. 

1\Jda e qualquer escriptur~ção official, seja ou não em livros, 
snrú sempre por extenso ; ficando na Sect·etaria copia de todas 
as nwterias, que importarem responsabi'lidade. 

!.1 Inspeccionar os serviços do Ajudante, Porteiros c Con
tim.liis. Em quant-o a Amanuenses, sendo estes necessarios, 
sen"'io de sua escolha, e direcção; podendo admitti-los, ou de
mií.ti-los, e recebendo para pagdmento delles aquella quantia, 
qw• pela Faculdade lhe fôr orçada. 

9.') He tambem dever do Secretario dar ao Director parte 
di;.' riamente de tudo o que occorrer extraordinariamente na 
Escola, e sobretudo na parte policial. 

Decisões. 12. 
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CAPITULO V. 

Do Bibliothecario. 

Art. 33. O Bibliothecario será de profissão medica ; ccm
tinuará a ter o ordenado annual de 600~000, c gozará d0s mes
mos direitos de aposentadoria, que por este Hegulamento se 
outorga ao Secretario. 

Art. 36. Receberá por inventario todos os livros e mais 
impressos pertencentes á Bibliothcca, com a declaração, por 
extenso, de seus nomes, volumes, e valores, assim como tambem 
todos os moveis ou utensílios da mesma: o qual inventario 
será assignado, em duplicata, pelo Dírector, Secretario, e por 
elle Bibliothecario ; entregando-se á este hum dos autogra
phos, c passando o outro ao Archivo. 

Os manuscriptos, se os houverem, se guardarão no At·chivo, 
em quanto sobre elles não deliberar a Faculdade. 

De resto, observar-se-ha a mesma formalidade annualmen
te com todos os objectos que forem accrescendo. 

Art. 37. Dará a ler na Bibliotheca a obra que lhe fôr 
pedida, tendo o cuidado de a verificar, depois de consultada, 
muito principalmente sendo em manuscripto. 

E para prompta entrega, formará dous catalogos, hum pela 
ordem alphabetica dos nomes dos autores, mas cuja colum
na devendo ser seguida de duas outras, não só para a indi
cação das obras respectivas, como tambem para a de numeros 
com remissão á outros iguaes, que deverão ser inscl'iptos nas 
estantes, em que se acharem distribuídas; e outro, que será 
disposto da mesma maneira, mas principiando pela ordem de 
ma terias, 

Estes catalogos terão o destino marcado na Sec.- Biblio
theca.-

Art. 38. Sem ordem do Director por escripto, não em
prestará livro algum, nem consentirá que se leve para fóra 
da Bibliotheca qualquer outro objecto, que á esta pertença. 

O livro ou obra, que se emprestar, não deverá estar fóra 
da Bibliotheca por mais de oito dias. A pessoa, a favor do 
quem rccahir. a ordem de emprestimo, se obrigará á isso no 
recibo, que lhe deverá passar; responsabilisando-se tambem 
pela obra inteira, quando sú leve hum ou mais volumes res
pectivos. Caso se precise prolongar o eroprestimo, haverá 
sempre necessidade de ap!'CSPntar de oito em oito dias novo 
consentimento do Director. E de tudo fará assento em hum 
repcrtorio para isso destinado. 

Art. 39. Haverá hum Ajudante, que será de profissão me
dica, vencendo o ordenado annual de 300:tPOOO, e cuja nomea
ção será precedida de informe do Bibliothecal'io, nos impe-
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dimentos do qual fará as suas vezes, debaixo da mesma 
responsabilidade. 

Haverá tambem os Fieis, que forem necessarios; venc(mdo 
cada hum o sala rio de 200~000 annuaes . 

. Art. 40. O Bibliothecario procurará sempre manter silen
cw no recinto da Bibliotheca; inspeccionará os serviços do 
Ajudante, e Fieis acima mencionados, e &crá responsavcl, nã@ 
.só pelos objectos, que tiver á seu cargo, e boa arrecadação 
dos mesmos, como tambem pelo regular andamento da ni
hliotheca, e asseio della. 

CAPITULO VI. 

Dos Porteiros, Continuos, e Serventes. 

Art. 42. O Porteiro continuará a vencer o ordenado mar
cado p.a Lei; terá sob sua guarda a chave do edificio da Es
cola, e comparecerá, á hom marcada, para entrada do Se
cretario, Bibliothecario, ·ou qualquer outro chefe de Repartição; 
fazendo-as val'rer todas á ordem de seus chefe_-, c cuidando 
escrupulosamente no asseio e limpeza das aulas, corredores, 
pateos, &c., e respondendo por aqucllas, que não tiverem 
chefe designado. · 

Lançará os despachos academicos em livro proprio, alpha
beticamente disposto, devendo este estar em lugar patente 
junto á porta da Secretaria; c entregará ás partes os reque
rimentos, que lhe forem designados pelo Secretario 

E terá sob sua responsabilidade o livro -diario,-dc que 
trata o art. 203. 

Art. 42. Haverá: 1. 0 hum Ajudante do Porteiw, especial
mente encarregado da guarda c serviço das Aulas de Clinica, 
e mais encargo,s, que a Faculdade julgar nccessarios no Hos
pital da Misericordia ; vencendo até 300~000 de ordenado 
annual ; 2. 0 hum Continuo, além do actual, vencendo hum 
ordenado igual ao deste; ambos encarregados de tudo o que 
fôr relativo. ao expediente, e mais serviço da Escola, obriga
dos outrosim a estar na Secretaria, quando não estiverem de 
se~viço ; podendo qualquer. delles substituir o Porteiro, ou seu 
Ajudante, no impedimento ou falta de hum, ou outro; 3.o em
Hm os serventes, que forem necessarios, além dos actuaes ; 
vencendo todos o salario que o Conselho arbitrar. 



CAPITULO Ul'\ICO. 

SECÇÃO I. 

Disposições Ge1·aes. 

Arl. !,.3. Alóm da Bibliothcca, Secretaria, c Enfermarias. 
necessarias para as Clinicas, haverá na Escola com os competente:-; 
arranjos, não sómcntc as Aulas ou Arnphitheatros, que a 
Faculdaàe julgar precisos para o ensino dns materias do Curso 
:\Imlico, como lambem hum Laboratorio Chimico, Horto Do
tanieo, Gnbinetes de Physica, de Historia Natural, c Anato
mico-Cirurgico. 

Dcstinar-c;e-ha lmma sala par;:, as sessões do Conselho, outra 
para os actos acadcrnicos, c, em geral , as que forem precisas 
para ns preparaçõe.; anutomicas, ensaios de chimica medica , e 
plwnnaceutica, c cxcrcicios de anatomia, partos, c medicina 
operatoria . 

. E quando •no actual recinto della não lwjão os cornmodos 
ncecssarios pnra os ditos estabelecimentos, o Governo provô-la-ha 
com o restante do ec.lificio do cxtincto Hospital Militar, onde 
se acha, ou quando não, lhe destinará outro, que a Faculdade 
julgue mai..:; apto; ficando entretanto desde jü para o horto bo
L.mico a cbacnra daquelle Hospitnl. 

Quanto aos empregados para o serviço do jardim, Labomtorio 
Chünico, e gabinetes, seguir-se-ha o que se dispõe no art. 10 
da ],ei; competindo á Fa~uldadc dar o respectivo Ht'gimento, c 
marei.lJ' o ordenado ao conservador dos gabinetes, e Laboratorio, 
suas funcçõcs, e responsabiJidadc cconomica: devendo a no
meação (lPsto recahir em pessoa da profissão medica. 

Sl'XÇÃO li. 

Clim'cas. 

ArL 4!~-. O ensino de clínica intema e externa continuani 
a ter lugar no Hospital da Miscricordia, em quanto a Escol;.] 
não tiver estabelecimento proprio neste genero. 

J)eslinnr-sc--ha, portanto, no dito Hospital, oito dias antes 
fla nhertura dos cursos, parte das melhot·cs enfermarias, que 
alli houverem ; escolhendo-se os doentes, que forem mister, 
de ambos os sexos, c diil'erentcs molestias. 

Art. '•·5. Estas enfermarias serão providas, á custa do H os
pifai , de tudo quanto fôr preciso paro o serviço das elinicas, 
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e o pedirem os respectivos Lentes em officio ao Director, o qual, 
qu<:lndo approve, o exigirá da Administração. 

]~ntl'etanto faz-se mister que a mesma Administr·ação, de 
accordo com a Faculdade, faça apromptar huma. sala para os 
instmmentos de physica , que podem servil· para a cura das 
molestins, e para as observações rneteorologicas, hum amphi
theatro, com seus accessarios, pata as lições de clinica, e duas 
salas de. banhos, c~brocações, vapot·es, e estufas, com os com
petentes apparelhos. 

Art. 4.6. A Faculdade fica autorisada a crear seis lugares 
de prmsionistas de clínica , tres dos quaes deverão pertencer 
tí parte medica, e tres á pm·te cirurgica; vencendo cada pen
sionista a gratificação annual de 220~000 réis. 

lUas estes lugares não serão. conferidos, senão áquelles estu
dantrs. que, mediante consurso, cuja fórma será determinada 
pela mesma Faculdade, forem por ella julgados mais babeis . 
. Os pensionistas terão hum provimento passado pelo Director. 

\os casos de impedimento ou falta dos de hurna secção, substi
t nirão os de outra, e vice-versa. Serão obrigados a assistir no 
predito Hospital, tendo nJii, á excepção de ordenado, ou grati
ficação pt:'cuniaria, as mesmas vantagens dos pensionistas da 
~anta Casa. E serão sujeitos aos seguintes deveres: 

1. o I~screver o caderno da visita. 
2. o Vigiar· sobre o emprego dos remedios, e distribuição das 

dietas, (~ participar aos Lentes. respectivos, a b, < da visita, o 
em~ito de hum c outro destes meios.. ~ ' 

~J. o Formar diarios das molestias, e fazer as observações 
relativas, pela ordem e fórma, que lhes forem determinadas. 

4.'" Uecolher diariamente as observações m~teorologicas. 
5. o Administrar os soccotTQs manuaes, que lhes forem pt·es

criptos. 
G. o Ajudar os respectivos Lentes nas autopsias cadavericas, 

liu:er as que lhes forem ordenadas. e proseguir as dissecções, 
e indagnções, de que forem incumbidos. 

Art. 47. Os estudandes, obrigados a frequentar a clinica, 
spguinio o Lente ao Jeito dos doentrs, e assistirão, depois da 
visita , ás suas lições no amphitheatro, na fórma determinada 
ntl art. 96. . 

Art. 48. Os Lentes de clínica poderão inspeccionar, ninda 
mesn;o diariamente, os alimentos c medicamentos do Hospital; 
levando em offieio no Director as reflexões, que julgarem dever, 
rara quo se possa rept·esentat· ao Provedor sobre o que convier, 
ou ao Governo, no caso de omissão deste. 

A rL 4n. Cada hum de1les fará, em livro proprio, fornecido 
pr.Ja J~seola , hum receituario numerado; o qual, durante o 
tcmp1J de clinica, ficará na botica do mesmo Hospital, para ser 
diariamente apresentado ao acto da visita, c findo o anno 
lectivo, passará ao Archivo; podendo o mesmo Lente fazer em 
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lodo o tempo as modificaçües, que julgar convenientes, sem 
que sr.ja licito raspar, nem riscar o que huma vez estiver escripto. 

Art. 50. Rcgular-sc-ha a clínica de partos, cuja instituição 
vai decretada no § 2. 0 art. 80, pelos preceitos acima expan
didos âcerca das outras clinicas; devendo nclla ter exercício 
hum dos pensionistas da secção cirurgica, que nomear o Director. 

SECÇÃO IH. 

Ri!Jliotheca. 

Art. 51. A Bibliotheca scn1 situada n:l parte mais secca Cl 

ventilada do edificio , e algum tanto retirada do recinto das 
aulas; havendo nella mesas, assentos, estantes, c o mais, que 
fór preciso. 

Art. 52. Estará <1berta todos os dias, das oito horas da 
manhã att~ ás duas da tarde, desde o primeiro dia util depois 
dos Reis até vinte dt~ Dezembro; excepto nos domingos, dias 
3antos, c de festa nacional. 

Além disto cstarú aberta, s~ assim o fôr n·~cessario ao Director, 
ao Bibliothecario, ou n qu1]Jqu<-T dos Leutes, on Substitutos, 
com ordem do Dircctor. 

Art. 53. A entrada na Bibliothcca serri franca, nos dias c 
horas marcados, a todo o Lente, Substituto, ou estudanta 
da l~scola, inclusive o examinando aos preparatorios, que se 
quizercrn nella instruir, ben1 como t1. pessoa da arte, que mos
trar licença do Din~ctor. ou a carta, de que trata o art. 8:1; 
e somente nas quintas feiras, a qualquer do pubiico, qu<>, se 
apresentar com decencia. 

At't. S1í.. Hc exprc . .;sarncntc prohibidu, entrar com livro, fo
lheto, ou qualquer outro impresso: devendo todo aquellc, que 
quizcr consultar qualquer obra, pedi-la ao Ribliothccario, á 
vista dos catalogos, de que consta o art. 37, c que para cslc fim 
deverão estar sobre lHmHl mesa ao alcanct de todos, e entre
ga-la, depois de consultada, ao mesmo, ou a quem suas vezes 
fizer. 

Art. 55. A Bibliothcca serü eompnsta de livros de scicncias 
acccssorias, c propriamente medicas, c dos que são relativos as 
materias dos preparatorios, c outros ramos das humanidades, 
que mais apropdados forem á instrucção medica. 

Nella haverá tambem periodicos scicntificos, e dous exem
nlnres dos presentes Estatutos, da Lei da organisação das Escola~ 
~'ledicns, e, em geral , de todas as Leis, Decretos, Alvarás, e 
Regulamentos eoncernentes ü Instrucção Publica. 

Art. 56. Os manuseriptos, que houverem , serão em mas .. 
sados separadamente eorn o competente rotulo, c todos os im
pressos encadernados: huns c outros, timhrados com o pequeno 
Sello. 
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SECÇÃO IY. 

Secretaria. 

Art. 57. A Secretaria estará aberta, nos dias lectivos, e 
durante o tempo dos exames annuaes, desde as nove horas 
dh manhã até as duas da tarde, e das dez á h uma, nos mezes 
de Janeiro e Fevereiro. 

Além disto estará aberta, em quanto se não concluírem os 
trabalhos escolares , e todas as vezes que assim o fôr mister 
ao Director, ou ao Secretario. 

Art. 58. Haverá na porta da entrada hum a caixa, para nella 
se lançarem os requerimentos; os quaes, quando concernentes 
á matricula , ou contendo despachos negativos, serão guardados 
no Archivo; ficando salvo ás partes o requerer certidão do que 
constarem os mesmos requerirne'ntos. Se houverem documentos, 
llws serão estes entregues, recebendo-se quitação. 

Art. 5St A Secretaria será provida dos livros e impressos 
d~>signados nestes Estatutos, e do mais que fôr preciso p:1ra 
a escripturação da Escola; devendo nella existir tambem os 
Se H os, officios, e mais objectos, que lhe forem respectivos. 

Os livros serão competentemente numerados, e rubricados; 
e tanto estes, como os impressos, e mais papeis, conveniente~ 
mente distribuidO'S, e guardados com os competentes rotulos. 

Art. 60. Todo o expediente deverá ser feito na Secretaria, 
e por competente escripturação; a qual poderá ser modificada, 
conforme melhorparecer á Faculdade. 

Art. 6t. Haverá hum Archivo reservado, para nelle se guar
darem os objectos para o mesmo destinados , e os que forem 
de responsabilidade especial ao Secretario. 

Art. 62. A' excepção dos casos marcados neste Regula ... 
mcnto, e dos que dependerem de explicação do Secretario, não 
1wdcrà neiJa entrar estudante algum, ou individuo, que não 
mr empl'egado da Escola. 

TITULO I'\!. 

Pa disciplina da Escola. 

CAPITULO I. 

Dos exames dos preparatorios. 

Art. 63. Nenhum estudante poderá ser matriculado, sem 
que effectivamente mostre ter sido approvado em todos os 
exames dos preparatorios. 

Art. 64.. Para entrar nestes exames he necessario apresentar 
eert1dão , otl justificação d~ idade, e attestados de habilitação 
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scicntifica, acompanhados de reqw~rirnento <10 Direetor, o qual 
poderá , por motivo ponderoso , assignar tempo razoavül d~ 
apresentação de hum ou outm attcstado, que por casualidadt~ 
não seja no momento apresentado. 

Art. 65. Obtido o despacho, e feito deposito da taxa de 
6';11l, a que por estes Estatutos ficão sendo sujeitos, o Secretario 
os metterá em lista, a qual será affixada, com a designação do 
dia e hora do exame; distribuindo-os, pela ordem da apresen
tação do despacho, em turmas de tres, ou mais (não excedendo 
de seis) quando forem tantos, que por aquclle modo não possa 
caber dentro do prazo, que vai marcado no art. 66, ,) desem
penho destes exames. 

As Parteiras pagarão a taxa de 2:tP, cujo producto, bem como 
o das quantias supra depois dos exames, serão entregues pro
rata aos Examinadores; passando estes quitação ao Thesoureiro. 

Art. 66. Os exames serão publieos, e feitos na Eseola. Co
meçal'ão no primeiro dia util de Janeiro, e durarão até meado 
de Fevereiro; podendo todavia prolongar-se até o fim deste, em 
favor daquelles, que, por impedimento justo, não tiverem po-
dido apresentar-se dentro do prazo prefixo. · 

Art. 67. Para a pontualidade dos mesmos exames, deverá 
a Faculdade proeeder, antes das ferias, á nomeação dos Pro
fessores publicas; os quaes deverão tambem remetter com anti
cipação ao Director hum sufficiente numero de pontos das ma
terias, sobre que houverem de arguir. 

Art. 68. Estes pontos serão mettidos em urna, pela ordem, 
segundo a qual se achão designadas na Lei as materias dos 
preparatorios: então cada examinando da turma tirará~ pül' sua 
vez, hum ponto sobre a primeira rnatcria, c findo o exame 
desta, outro, relativo á segunda, e o mesmo a respeito das 
outras; de tal modo que o exame verse, em primeiro lugar·, 
sobre Grammatica Latina em prosa e verso, e seguidamente 
depois, sobre Francez, ou Inglez, Philosophia, Arithmetica, e 
Geometria. 

A' excepção dos exames de Latim, e Geometria, para os quaes 
se lhes concederá algum tempo de reflexão, os outros terão 
lugat·, logo que tiverem tirado o ponto respectivo. 

. Art. 69. Os Ex.uminadores perguntarão nos limites do ponto, 
e morm~mte sobre o qm~ fM mister, para poderem formar seu 
juizo áeerca do me rito dos examinados: e servirá de Presidente 
do acto aquelle d'entre elles, que mais antigo nk no seu Ma
gisterio; competindo-lhe as mesma3 attribuições, que por estes 
Estatutos se concedem aos Presidentes dos exames escolares. 

Art. 70. O exame de cada matcria não deverá exceder· de 
meia hora: e findo que s~ja, votarão os Examinadores com AA. 
e RR., em escrutínio secreto; ficando o estudante reprovado , 
approvado simples, ou plenamente, segundo o que tiver obtido 
1, 2, ou 3 AA.: de que tudo lavrará o Secretario lermo em 
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JhTü proprio, com declaração, por extenso, de idade, natura ... 
liuade, e filiação; assignando-o com os Examinadores. 

Art. 71. Nenhum estudante poderá comtudo ser obrigado 
ii examinar-se no mesmo anno em todos os preparatorios, com 
tanto que se observe o que fica disposto nos arts. 63, e 68 
sohre ordem de materias. Nem poderá ser prohibido de os 
proscguir na mesma occasião, quando reprovado n)huma ou 
mais materias. 

Sn ficar reprovado em -huma s6 matcl'ia, mas plenamente ap· 
provado nas outras, poderá o Director conceder despacho para 
repetir no mesmo anno o exame, em que ficâra reprovadD. 
Sg a repmvação não fôr revestida desta circumstancia, não se 
concederá repetição do exame, senão pélra o anno seguinte. 

Como quer que fôr, pagará por cada exame, .que repetir, a 
somma inteira, com que entrára para todos. 

ArL 72. O examinando aos preparatorios do curso de phar
macia entrará em exame , na parte qne lhe diz respeito com 
o examinando aos do curso Medico. E findos os exames de habi
litação de ambos os cursos, começar·ão os que são relativos ao 
curso de Partos, eom a diff.erença de serem estes feitos por 
hum só Professor. 

Art.. 73. Todo c qualquer estudante, que, por Diplomas 
authenticamente reconhecidos, mostrar tcr.-se habilitado , por 
~ame, em qualquer Escola legalmente autorisada, será dispen~ 
Si1dO do exame dos preparatorios em seu Diploma declarados. 

CAPITULO IL 

Das Matriculas. 

Art. 74. A frcquencia das aulas, a não ser obrigatoria, ou 
fundada em matricula, nenhum direito dará aos exames , e 
consequentemente á acquisição do gráo, ou Diploma qualquer. 
N;io será portanto considerado como estudante da Escola de 
MPdicina, senão aquelle, que fôr matriculado em qualquer dos 
CUI'SOS della. 

Art. 75. As matl'ieulas comec;arão, em dia annunciado por 
edital, logo que estejão concluídos os exames dos preparatorios, 
e durarão até o fim de Fewcre,iro. 

Podcr-sc-ha comtudo, em casos extraord:n.arios, conceder 
matricula em todo o mez de .Março; marcando-se toda,'ia tantas 
faltas com causa justa, quantos os dias 11teis, que tiverem de
corrido desde o principio das lições. 

Se o matriculando tiver justo impedimento poderá. matl'icu. 
lar-se por procurador ; dev~t.do porém , logo que tiver cessado o 
impedimento, ir assignar a,:~~~~ricula ua Secretaria, sem o qu_e 
não será admittido á exame~ :.e.otrendo sempre contra elle a -dou .. 
trina do artigo .anterior sobrQ fnHas. 

D,eci,sões. 13 
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Art. 76. O estudante que se quizer matricular, devê-Jo-ha. 
requerer ao Director. 

Se fór para o primeiro anno, declarará o curso que pretende 
seguir, ajuntando certidão dos exames dos prcparatorios, e hum 
attestado de bons costumes, passado pelo Juiz de Paz res
pectivo. 

Se pnra qualquer dos nnnos seguintes, juntará certidão do 
exame do anno precedente, ou no caso de não o ter ainda 
feito, certidão de frequencia do dito anno, e a da matricula 
r~spectiva. 

Se se achar comprehendido no nrt. 28 da Lei, apresentará 
certidão dos exames feitos n'huma ou n'outra das Academias 
Medico-Cirurgicas, inclusive os dos preparatorios. 

E se o fôr no art. 2J da mesma I~ci, prceedendo o examn 
ou exames das materias scicntiHcas, de cuja frequenciiJ o dis
pensa a Lei, exhibit'á certidão destes oxames, pam os quaes 
deverá ter produzido os nccessnrios documentos de habilitação. 

A mesma doutrina se applicaní áquolle, que, lendo frequen
tado Escolas de Pharmacia, ou simplesmente Cirurgicas, com
prehendendo mesmo as Parteirns, mostrarem, po1· documento 
authentico, terem-se examinado nas sobreditas l~scolas em 
alguma das materias scicntificas dos cursos da I?lumincnse. 

Art. 77. Admittido que sPja, c juntando recibo do Thesou
reiro pela taxa da matricula, o SccrPtario abrirá assento em 
livro correspondente ao anno lectivo, em que se matricular, 
e preparado de modo, que as primeiras folhas dccm hum alplla
beto, onde se lancem os nomes, com remissão ú folha do assento; 
mencion:mdo os documentos anncxos ao despacho, o curso a 
que pertence, e o anno, em qu1~ se matricula ; numerando-o 
competentemente, e fechando com a sua assignatura os tra
balhos dia rios: o que feito, lhe dará h uma carta de rnaLricu1a, 
de que fará memoria, bem como do lugar de sua residcncia, 
em caderno alplwbeticamcnto disposto. 

Estas cartas serão impressas em cartões, segundo a fonn. 
n.o õ., e numeradas com numeros correspondentes aos dos as
sentos. E com ellas poderão os estudantes apresentar-se nas 
aulas, que deverem frequentar, ou em outras, a que queirão 
assistir, servindo-lhes tambcm as mesmas cartas de certificados 
de 1·esidencia na Escola de Medicina, quando lhes fôr preciso 
mostrar que a clla pertencem. 

Todo o estudante será responsave1 por sua carta de matri
cula; não devendo pois transmitli-la á outro, nem a pessoa 
estranha á Escola. 

A prescnta-Ia-ha ao Dlrector, ou ao s0u Lente, quando algum 
delles lh'a exigir: feita porém a precisa observação, ser-1hc-ba 
entregue, salvo naquclles casos que~ na parte polic.ial respectiva, 
impo:rtão exclusão. 

Suctéí.ltndo perdê-Ia, haverá outra do Secretario. M0s se a 
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perder segunda vez, ficará sujeito a huma multa de ~~, que 
duplic3rá nas reincidencias e sem que mostre ter com esta en
trado para a arca, lhe não será dada a carta. 

O Porteiro fica autorisado a revista-la, q~ando o julgue 
necessario. 

Art. 78. No primeit·o dia util de Abril, o Secretario lavrárá 
110 vroprio livro de matricula termo de encerramento: e então 
formará hum mappa de todos os matriculados, com a decla
ruçâo de suÇt idade, naturalidade, e resultado dos exames ante
riores; appensando ao mesmo mappa aqu.elles estudantes, que, 
no àuno antecedente, su,stentárão theses, e se doutorárão. 

Esü~ mappa será impresso, depois de approvado pela Facul..; 
dade, e distribuido pelos .membros della, e pelo Governo, com 
assignatura do Director, e subscripção do Secretario; passando 
ao Archívo dous exemplares, e outros tantos á Bibliothecr. 

Art. 79. Além do m-appa, constante do artigo prece\tente, 
cada Lente terá huma tabeJla impressa, contendo o nome, por 
inteiro.· de todos os estudantes matriculados na sua aula, e o 
numero das respectivas cal'tas de matricula, para na!Juella raz\3,. 
as notas, que em sua consciencia entendet· ácerca dos mesmos, 
relativamente a frequencia ou applicação, t11lento, e moralidade; 
com a declar4ção dos pont@s, ou qualquer outra pena, que, 
conforme estes Estatutos, houverem merecido, em seu dia e mez: 
devendo cada nome, com o competente numero, ser colloeado 
no alto da pagina, ficando o resto, e mais espnç.o necessario, 
<~om HS precisas divisões, para o fim preordenado. 

:Esta tabella ficará em seu poder até I h e dar o destino mar
cado nas Disposições Geraes sobre policia academica. E para 
eonstar na Secretaria quaes os estudantes, que merecerão pon
tos, o mesmo Lente deveni enviar ao Secretario, quinze dias 
antes dos exames; huma nota a tal respeito, explícita e indivi
dualmente deduzida de sua tabella; a qual será tida em boa 
guarda no Archivo, para o fim indicado nos arts. 100 e 180. 

CAPITULO IH. 

Do Ensino. 

Secção 1. 

Dos Cttrsos. 

ArL 80. O cut·so completo de medicina será de seis annos, 
nos quaes se ensinarão as materias das respectivas cadeiras, 
pela ord.em estabelecida no-mappa (Form. n. o 6); continuando, 
no que toca aos dias e h}}rbdas lições, a mesma marcha nelle 
hdic<.tda, em quanto a E\ool.dade o julgur -convenieste á boa 
on.l.~e1 do ensino. Este matipn , isoladamente impresso, será 
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pendurado em hurnu tabuleta em cada huma das aulas· á bcne ... 
ficio dos estudantes. 

Haverá de mais disto huma clínica de par'los, comprehen .. 
~endo molestias de rccem-nascidos; a qual fará parle da ca
deira de partos, segundo vai determinado no art. 90, e deta~ 
thado no referido mappa. 

O curso Pharmaceutico será de tres annos ; mas como as 
ínaterias de seu ensino sào comprehendidas no de medicina, 
\H estudantes de ambosos cursos assistirão ás lições promis
cuamente. 

O curso de partos, de que trata o art. 19 da Lei, se1·á de 
dous armos, o segundo dos quaes consistirá na rep~tiç.ão do 
mesmo curso, dispensando-se a taxa da matricula conespon .. 
dente. 

Art. 81. As materias do curso medico serão divididas em 
tres secções ; a saber , das sciencias acce&sorias , cirurgica , e 
medica. 

A primeira comptehenderá as materias do t.o· armo; chirnica 
medica e princípios elementares de mineralogia, e medicina 
legal; a segunda comprehenderá anatomia, pathologia externa,. 
as materias do 5. 0 anno, clinica externa, inclusive a de partos, 
e anatomia pathologica respectiva; e a terceira, physiologia f 
pharmacia e ma terias anne.xas, pathologia interna, hygiene, 
clinica interna, e anatomia pathologica correspondente. 

Cada secção terá dous Substitutos , os- quaes presidirão ás 
preparações das cadeiras, que lhes correspouderem 1 debaixo 
das instrucções dos respectivos Ler:ltes, dadas por escripto. 

Art. 82. O Director fará apromptar tudo quanto fôr neces ... 
sario para abertura das aulas, e seu regulat· andamento; e 
cuidará em distribuir os Substitutos, de modo que a cada hum 
t~aiba annualmente a c:lirecção das preparações de duas ca
deiras da secção respectiva; devendo trocar-se este exercício no 
unno seguinte, entre os Substitutos da mesma secção. 

Succcdendo haver impedimento ou falta de Substitutos da 
mesma secção, designará para os supprir algum dos outros. No 
caso de não poder isto ter lugar, será então designado hum 
dos Substitutos honorarios, em cuja falta ou impedimento; no
me~trá o estudante que julgar mais habilitado. 

Havendo igual motivo, quando se trate de supprit· as vezes 
de algum dos Lentes das cadeiras comprchendidas na mesma 
secção, designará qualquer dos Substitutos de secç,ão differente. 
Os honorarios entrarão tambem, no caso de precisão; mas na 
falta ou impedimento destes, recahirá, a escolha em algum 
Medico, doutorado pela Escola. 

Art. 83. Os cursos serão publicos; mas será necessario que; 
qnem quer que á clles queira assistir, se apresente, além de 
decentemente vestido, com a competente carta de êJdmissão, que 
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haverá do Secretario1 e com a qual poderá lambem assistir aóS 
exames, e mais actos publicos da Escola. 

J~sta carta, que deverá ser todos os annos renovada, se faráf 
segundo a }~ol'ln. n.o 7, ap{Jiicando-se á ella o que já fica dis· 
posto ácerca da carta de matricula ; com a diffel'ença de seu 
numero dever corr·esponder ao da nota do Secretario, que ct•m· 
pre fazer na occasião da entrega da dita carta. 

Todo aquelle que passar· á outrem a sua carta, perderá o 
direito que ella lhe ga1'ante. Se faltar ao respeito, durante 
as lições, ou outro aclo academico, se pl'Oduzir desordem, ou 
tomar parte na que fôr provocada pelos estudantes, ficará pri· 
vado para sP-mpre de entl'ar no recinto da Escola ; o que so 
observaní, independentemente e sem prejuizo das penas, que 
pelas Leis crüninaes lhe deverem ser impostas, eonforme os 
casos que occorreretn. 

Permiltir~se .. ha comtudo á todo o J~ente, ou Substituto, 
fazer entrar a qualquer, independentemente de carta ; mas será 
obl'igado a tira-la o que quizer continuar mais de tres vezes: 
e sem permissão do Lente, ou Substitutos em exercicio cathe
dradico , verbal ou por esc ri pto , ninguem poderá occupar , 
durante a sua Jição, o recinto do magistel'io. 

Art. 84. Os Lentes farão, dentro do espaço de buma hora, 
as suas lições, com a possível clareza, e methodo. Poderão 
comtudo empregar hum quarto da hora marcada em fazer 
recapitular a lição precedente, ou dirigir sobre ella as perguntas, 
que julgarem mister. 

Procurarão sempre transrnittir, com profundidade e erudição1 

a~ principaes noções das sciencias, que professarem, e dar ao 
ensino a precisa uniformidade. 

Serão outrosim responsaveis pelo exercício regular das mesmas 
lições, c, durante as quacs, pela manutenção da ordem entre 
os estudantes, e mais pessoas, que assistirem aos cursos: par
ticipando ao Dit·ector qualquer evento, que possa ter lugar, e 
predsc de providencias. 

E com quanto seja de esperar que cada hum dclles desem
penhe com louvor o cxcrcicio das suas respectivas cadeiras, em 
ordem a formar indivíduos, dignos da profissão medica, toda
via he preciso especificar certos deveres ou attribuições das 
cadeiras, que vão comprchendidas nos artigos seguintes, por 
assim convir ao melhor interesse da instituicão. 

Art. 85. Sendo as herborisações para a ·botanica o que as 
dissecções são para a anatomia comparada, c as experiencias 
para a pbysica, c chimica, forçoso h e que annualmente, em 
estação proficua, o Lente de botanica faça por ditTerentes lu· 
gares dos arredores da cidade as devidas excursões ou herbo
risações, as quaes serão logo seguidas das res{Jectivas prelecções. 

Encontrando em tacs excursões plantas medicinaes de notavcl 
prestimo, o mesmo Lente as fará recollwr para o gabinete de 
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Historia Natural; convindo remetter as ditas plantas, depots 
de as haver classificado , c convenientemente pn'parado, com 
esclarecimentos sobre o lug·ar de sua colheita, e mais circums
tancias topographicas de intcres~e á physica vegetal. 

Art. 86. Como as pessoas da arte tem de ser muitas vezes 
convocadas pelos .Magistrados, para esclarecer divl'rsas questões 
de saude publica, e de administraç·Jo de Justiça, hc do inde
fectível dever dos Lenles de hygiem~, t~ de medicina legal, 
procurar, sempre que possão, aquelle, transmittir com refe
rencia ao paiz brasilniro os conhecimento:;, que a scicncia pos
sue sobre policii\ medica , ou hygiene pubiica, de\'endo para 
este fim metter em jogo as mais precisas noções da meteoro
logia, e este, fazer a judiciosa applicaç.ão das doutrinas de sua 
cadeira ou systcma de Legisiação do lmpcrio: nflo sendo este 
artigo outra cousa mais que a repcti~,ão, por outras palaHas, 
do rigoroso dever, que se deduz da obrigação do exercício de 
suas respectivas cadeiras. 

Art. 87. No mesmo dever fica comprehendido o Lente de 
materia medica, pelo que respeita ao ensino de matcria me
dica brasileira, a que por Lei he obrigado; devendo para isso 
exi~tir na Escola a eollecção completa das obras dos natura
listas, tanto nacionaes, como estrangeiros, que tiverem viajado 
o Bra5il, afim de se poder fazer nas diversas Províncias, me
diante o Governo, a conveniente acquisição de medicamentos 
indígenas, e mais objectos de Hisloria Natural, que interessantes 
forem ao ensino ; e sempre no sentido das instrucções, que 
para tal etfeito compete á Faculdade enviar ao mesmo Governo. 

Art. 88. Apesar de que a Lei não tenha feito expressa men
ção do ensino de pathologia <~ thcrapeutica geracs, todavia delltl 
S{-1 deprehende a reslrieta obrig<lÇ~O, que tem os LcnV·s de ra
thologia interna, e externa, de fuzer entrar, como preliminar 
do ensino das materias de suas cadeiras, os elementos de pa
thologia geral, e o Lento de ma teria medica, os de therapeu
tica geral. 

Art. 89. He do rigoroso dever do Lente de anatomia fc,zer 
prepamr, com toda a perfeição possível, os esqueletos que forem 
precisos, e as peças anatomicas de dissecção difficil; assim mais 
as peças pathologicas, que encontrar nas dissecções: aceitando 
para o mesmo fim as quo lhe forPm enviadas pelos Lentes de 
clinica, c do medicina opcratoria; devendo porém as rcrnettidas 
pelos primeiros ser ncompanhadas de huma descripção his
torica summ;~ria, a qual será tida em boa guarda no gabinete 
anatomico-cirurgico, onde deverão ser depositadas todas as peças, 
constantes deste artigo. 

Art. 90. O Lente de partos terá á seu cargo, durante o 
anno cscotar, a cura dos doentes rocem-nascidos, que houverem 
na Casa dos Expostos, e a pratica dos partos, e clinica corres
pondente, na enfermaria da Santa Casa, que para isso se de-

.. -
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signar, e ü qual s~ um·â o nome ue- enfermaria da materni
dade-ficando obrigado, bem como os outros Lentes de elinica, 
e o de opcnH;ões, a remctter em bom estado as peças patholo
gicas, que encontrarem, para o fim indicado no artigo prece
dente. 

Art. 91. Os Lentes de elinica darão todos os annos huma 
memoria, contendo eireumstanciadamcntc os pt·ineipaes factos 
Pathologicos, que, durante o exercício de seu l\bgistcrio, hou\'c
rem occorrido: tratando, além das molestias esporadieas, das ende
micas, e com especialidade das epidemias reinantes; assignando 
as causas que julgnrem mais intluentcs para o seu desenvol
vimento: devendq igualmente mencionar, com precisão c criterio 
medico, o resultado de suas observações Thtrapeuticas, mormente 
obtidos pela applícação de medicamentos indígenas, a cujos en
saios são obrigados por estes estatutos ; para o que a Faculdade 
solicitará do Governo a acquisição dos mesmos. 

Estas memorias serão acompanhadas de quadros ou mappas 
mensaes de observações rnetcorologic:ls, em que venhão exarados 
todos os phenomenos, que diariamente tiverem tido lugar no 
decur·so de cada mez, c que possão ser indicados pelo Barometro, 
Thermometro, Hygmmetro, Eudiometro, Anemometro, e outros 
meios, de que faz .menção a Acrometria, e que entre nós possão 
ter proveitosa applieação. 

Assim ft~ilas, serão apresentadas e lidas em Conselho pelos 
seus autores na sessão subscqucnte á abertura dos ·trabalhos 
Academicos, e, finda a leitura, remdtídas a huma com missão; 
devendo a li"aculdadc deliberar sobre ellas á vista do juizo ou 
nota aprecialiva, que por cseripto deverá dar a mesma com
missão; para cujo fim ficará designado todo o anno seguinte. 

E quando a Faculdade as julgue dignas de merito, as fará 
imprimir; e, ú falta de meios, obterá do Governo a impressão 
gratuita, e o JH'ivikgio da sua propriedade, afim de que o seu 
produclo reverta em proveito da Escola. 

Art. 92. Convindo dislribuir hum programnw, em que se 
trate do plano, que cada Lente houver de scgnir no ensino das 
rnateriéls de suas cadeira..,, deverão os Lentes, na sessão do en
cerramento, entrega-lo á Faculdade, a qual, tendo-os feitos rever, 
alterar, ou approvar, lhes daní. publicidade na Sêssuo da aber
tura; obtendo-se para isso do Governo a mesma graça, recla
mada no artigo precedente. 

Estes Programmas serão distribuídos pelo Governo, e peJos 
Lentes, Substitutos, Estudantes, e mais pessoas, que convier. 
E quando não hDja nos annos seguintes modiHcação alguma a 
faz~r no plano do ensino, distribuir-se-lia, se nssim fôr con
veniente, o programma ullimnmcntc publicado. 
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Secçiio 11. 

Dos exercicios escolares. 

Art. 93. Além da frequencia das aulas, c do que se dispõn 
no ar·t. 84 sobre recapitulação de lições, os Estudantes serão 
obrigados a satisfazer a certos exerci cios prnticos, t1ws como 
as preparações das cadeiras, sabatinas mensaes, c outros, quo 
vão incluídos nesta secc;ão. 

Art. 94. As preparaçôcs das cadeiras serão feitas pelos Estu
dantes, que ficão comprchcmlidos na disposição da secção VI, 
art. 12. 

O concurso, de que trata a mesma secção, c cuja fórma scrti 
determinada pela Faculdade, terú por fim a escolha de dous pre
paradores habeis, os quacs servird.o, em quanto Estudantes; ha~ 
vendo cada hum a gratificação annual de pensionista de clínica. 

Assim estes, como os das outras eadciras, por escolha então 
feita d'entre os Estudantes da mesma aula, deverão compa~ 
recer antes das ho1'as das liçües, eumprir o que lhes fôt· deter~ 
minado pelo Substituto Presiden lc, c tomar assento junto a 
mesa das demonstrações, para se potlcl'cm prestar ao que fôr 
mister. 

Cada hum será. rcsponsnvel, na parte que lhe disser respeito. 
pelas drogas c mais objcctos, que lhe forem dis!ribuidos pan; 
as ditas prepat·açõcs, quee sejão, ou não, recebidos em presença 
do Substituto. 

Art. 95. Haverü em cada aula sabatinas mcnsaes, P.as quacs 
trcs Estudantes defenderão, c seis perguntarão. 

Os nomes dos que devem cntt·ar nrstc exercício Academico 
se tirarão por sorte de huma urna, onde deverão estar os d·~ 
todos os l~studantes da Aula. Os primeiros trcs, que sahircm, 
serão defendentes, c os outros seis, arguentcs; competindo doth 
destes á cada defendente, pela ordem, com qnc sahircm os nome;; 
da urna; não devendo o defendcnte responder á dous argucnt.e . .; 
successivamente. 

Comtudo poderá o Lente dispensar a formalidade da sortr, 
se o julgar cqnvP.nicnte, e dPsignnr ellc mesmo os Estudantes: 
c, tanto neste, corno no caso precedente cuidará em que St' 
faça a recordação das mat.erias de todo o mez, não admittindn 
outras questões mais que as que forem relativas as mesma;.: 
materias ; ficando-lhe todavia livre o poder substituir a esb~ 
modo de sabatina algum outro, que consistiria, por exemplo, 
na discussão de algum ponto interessante de sua escolha sobro 
qualquer das matcrias das lições passadas. 

E quando succeda terminnr os trabalhos lectivos da sua ca
deira, antes de findo o anno Escolar,;.~~fpcherá o resto do tempr, 
com estes exercicios, ou outros, que tbe parecerem mais pro· 
ficuos; tendo s•~mpre em vista qn('--0 Lente de cada h uma da·~ 
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cadeiras, nos u1timos oito dias lectivos, c de combinaçJo com 
os scas collegas, respectivamente ás horas, distribuirá com todos 
os seus discípulos, em dia para isso destinado, hum assumpto, 
deduzido das materias leccionadas, para que, em sua presença, 
sem sahircm do recinto da Aula, lhção, huma eomposi\·fio, a 
qual, junta á Tabclla pertencente á cada hum, sirva de roburar 
o futuro juizo do Lente sobre o seu merito scientitico. 

Art. 96. Os Estudantes do L o anno do Curso .Medico ser fio 
dispensados de frequentar a clínica. Os dn 2. o, :3. o e 4.. o fre
quentarão a clínica externa, c serão ouvintes ás lições de clinica 
interna, e os do 5.0 e 6. o frequentarão a cliniea intl~rna, c serão 
ouvintes ás lições de clínica externa. Estes ultimos serão tarnbem 
obrigados a f•·equentar a clínica de partos. 

Os Estudantes, adstrictos á frcqucncia das clinicas, deverão 
preparar seis observações; a saber, tres de casos cirurg-icos, sendo 
huma relativa a clínica de partos, e trcs de medicina. Estas 
observações serão rubricadas pelos Lentes de pratica, e entregues 
ao Secretario, o qual as guardará no Archivo , para rcmctter 
duas a cada hum dos Examinadores, quarenta c oito horas antes 
do exame de clinica. 

Além disto farão as observações, que lhes fn:·em designadas 
pelos mesmos Lentes, c prestar-se--hão aos cnsuim;, que se houver 
de fazer sobre topog-raphia medica. 

Art. 97. Os Estudantes de bot.1nka serão obrigados a acom
panhar o Lente nas hcrbDrísações; para cujo dl'eito reeeberão 
delle as nccessarias instmc<;õcs : proccdcndo-~c nos casos de 
falta de comparecimento como a respeito de falia de frcquen
cia nas aulas. 

Art. 98. Duas vezes por semana, nas tardes qnc no começo 
do anno lcctivo designar o Dircctor, havcr(t, nos dous primeiros 
mezes, mono bras de partos, e applicnçõrs de np;ucl h os cirur
gicos; nos quatro mezes seguintes, exercícios de anatomia pra
tica, c topographica, c de operações; e, nos dous ultirnos, ensaios 
de chimica medica, c pharmnccutica. 

Os trabalhos da primeira divisão serã0 feitos pelos Estudantes 
dJ 4. 0 e 5. 0 anno; os da segunda, p~los do 3. 0

, 4.. 0 e 5. 0
, c os da 

terceira pelos do 2. 0
, 4. 0 e 6. 0

, em cujo numero entrarão os 
Estudantes do cm·so pharmaceutico, independentemente da pra
tic3, que a Let exige: devendo julgar-se a falta de frequencia, 
que produzirem, corno fica determinado no artigo antecedente. 

Todos estes trabalhos poderão etrectuar-se n'huma mesma sala, 
em quanto a Faculdade nãD destinar aquellas em que elles 
devem ter propriamente lugar; devímdo então por isso deno
minar-se- Estações ou salas de praticas.- E pelo que per
tence ás preparações de~rmacia para as lições respectivas, 
e á accommodação dos ilios nceessarios, servirá o mesmo 
Laboratorio Chimico, j< ·ncionado, em quanto lhe não rôr 
tambem designado o Laboratorio proprio. 

Decisões 14 

r·· / :,r:'_/ 1J 'lv .·.J. 
I 
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Os Substitutos terão a seu cargo, quando por escala lhé:; tocar, 
a regencia destes exercicios, em cuja parte cirurgica se empre
garão sempre quatro, revezando-se mensalmente, nos dons pri
meiros mezes, c ao fim de dons, nos quatro spguintes: sendo 
por igual modo obrigados a alternar, como no primeiro caso, 
nos dons ultirnos !!1ezes lectivos, os Substitutos encarregados dos 
ensaios de chimica, c de phannncia. .,. 

O Substituto que reger os trabalhos terá o mesmo encargo 
que aos Lentes se recommenda no art. 79, responderá pela 
regularidade dclles, e, dttrantc a sua lição pratica, pelo sustcn
mento da boa ordGm ; recorrendo ao Director em occorrencias 
extraordinarias. 

ProccdcL·-se-ha, nos casos de impedimento ou falta de hum ou 
mais Substitutos, como se determina ha partr relativa do art. 82. 

As rarteiras se cxercilarão em m::mobras de partos, em con
formidade com o correr das lições; mas scrl'ío obrigadas a fre
quentar, na enfermaria da maternidade, os casos praticos de 
partos que alli orcorreretn. 

CAPITULO IV. 

Das lwbilitaçues para os e:rmnes escolares. 

Art. 99. Oito dias antes de acabar o anno lectivo; o Sccrr
tario, poL' meio de hum ~ditai, convidará os Estudantes n se 
habilitarem para os exames escolares , os quacs começarão oito 
dias depois de findo o dito anno. 

Para esta habilitação deverá o Estudante requerer ao Directot, 
juntando certidilo de frequcncia das materias do nnno, passada 
pelo Secretario, que para isso consultará a nota respectiva dos 
Lentes, bem como a dos Substitutos, no que toca aos cxcrcicios 
escolares. 

Art. 100. Não será admittido á exame aquellc que, na con
fomlidade destes estatutos, tiver merecido trinta pontos, nem 
o qnc, por falta de comparecimento por impossibilidade justifi
cada, houver produZido o duplo. Neste ultimo caso sómente 
podeni a faculdade dispensar a taxa da matricula para a repe
tição das materias do anno que tivm· perdido. 

Art. 101. Obtido o despacho, o Secretario, dividindo-os em 
turmas (não excedendo de quatro cada hurna) segundo os annos, 
em que se achat·em matriculados, e pela ordem da sua apre
sent.ação para os ditos exames, os mcttcr<i em lista, que será 
com cedo amxada, c na qual dcdarará os seus nomes, assim 
tambem o dia c hora em que se ha de cxaminm· cada turma. 

Entrarão em exame, primciram_. os do 1. o anno, c suc
cessivamcnte depois, os do 2. o 3. . Com tudo, segundo os 
casos que occorrercm , poderão ter ht"< r no mesmo dia os exames 
do 1. 0

, 2. 0 e 3. 0
, os do 2.", 3. 0 e4. 0

, e assim em diante. Os 
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·~c~ me:~ de cliuica começarão, depois de concluídos os do 6." 
anno, ou mesmo durante os deste, mas com a clausula de não 
serem a elles admittidos senão aquelles l~stndnntes, que já tiverem 
sido a pprovados nas doutrinas do rei<~ rido ü. o anno. 

Os Estudantps do curso pharrnaceulico concorrerão com os 
do curso medico, na parte que lhe diz respeito. 

Art. 102. Cada L1~rüe remetterá com anleccdcncia ao Secre
tal'ío suficiente nmm~ro de pontos para os exames das materias 
de suas cadeiras, afim de os mctter em urna na occasião da 
sua cxtracção, cujo acto se !~ll'iÍ nn conformidade dos~§ 2.o c 3.", 
al't. 10::i. 

t~APITULO Y. 

/Ju:; exames escolares. 

Art. 10:3. O::i exames escolares serão feitos pelos dous Lentes 
do respectivo armo, c hum dos Substitutos, a quem por escala 
possa tocar. 

No 4." anno, porém, que tem trcs Lentes etrectivos, será o 
Substituto dispensado: e tanto neste, como em qualque1· dos 
outros annos, oceorrcndo privilegio legal, enfermidade, ou im
pedimento justificavcl, o Director proverá, nomeando hum Lente, 
ou Substituto, com tanto que dous Lentt•s fação sempre a maioria. 

Art. 104. Servirá de Presidente hum dos Lentes do mesmo 
;mno, tirado por sorte; o qual receberá do Seaetario tantos 
impressos volantes, s~gundo a Forn1. n.o 8, quantos os Estu
dantes de cada turma: competindo-lhe manter a ordem e im
pedir questões que a perturbem, com toda a civilidade, c até 
mesmo com rigor. 

O Presidente pet·guntará primeil'o, seguir-se-ha depois o Lente, 
e ultimamente o Substituto; c quando concorrão trcs Lentes, 
perguntar-á, depois do Presidente, o que apresentar mais ancia
nidade de magis~erio. 

Art. 105. Cada Examinando terá meia hora para respondm· 
ás questões que lhe forem dirigid:.Is sobl'e as materias do pooto 
que tiver tirado, ou sobre quaesqucr outrns, mas que tenhão 
com elle relação; devendo todo o acto não durar mais que duas 
horas. 

Os pontos serão tirados po1· sorte, vinte e quatro horas antes 
do exame, em prcscn(~a de hum dos Substitutos, que pura isso 
se alternarão, e do Scerntario, que lavrará termo; e pm· este 
eommunicados itmncdiatamentc por cscripto aos Examina
dores. 

O Examinando dcver<i til'ar tantos pontos, quantas as Cadeiras, 
sobt·e cuja=' matcrias deve versar o exame do auno. 

A 1<\lculdadc podel'ii alterar a doutrina dnste artigo, quando 
o julgue conveniente ao aperfci•;oamenlo da instiluit;ão. 
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Art. 106. f1'indo o exame, rctir:}r-sc-h<1o os Examinadores 
para a sala das sessõt~s, e ahi conferirão entre si sobre o merito 
dos examinudos, separadamente; e a medida da decisão tomada 
sobr(~ cada hurn ddles, o l .. ente mais moderno, ou o Substi
tuto, encherá (por cxlenso) os impressos, de que consta o art. 
'!04, os quaes serão assignados por todos os examinadores, pela 
ordem estabelecida no § 2. o do mesmo i.lrtigo. 

Isto feito, voltarão os ditos impressos para a Secretaria, onda 
o Presidente ussignará com o ~ccretario o termo do exame, 
que deverá este Lmçur, na fónna do:l mesmos, em livro para 
isso destinado ; passando estes depois ao Archi v o reservado. 
d'ondc sahirão, pêira sewm su<.;cessivamcntc apresentados nos 
exames subsequentes. 

O Secretario cuidará em ter em caderno os impressos de 
cada hum dos E~tuduntes; os quaes, concluídos que sejão os 
seus estudos, seruo emwassados~ o tidos em boa guarda no Ar
chivo. 

Art. 107. As notas dos exames serão as seguint<'s-Repro
vado-approvado simpticiter-R\!provado unanimcmcntc-appro
vado unanimemente cum laude. 

Haverá tamb01n a nota-esperado-em cada anno por lmma 
vez sômente, pelo tempo que aos examinadore:> parecer con
veniente para a repetição do exame , não excedendo porém 
de seis mczes uteis; podendo eHa ser applicada á aquelle, que 
tendo satisfeito sobre rnaterias de huma Cadeira, o não tivet· 
feito a respeito de outra, ou que, não tendo bem respondido 
sobre as materias do ponto, tiver todavia dado provas de bom 
estudante, assim nas aul::!s, como nos exercicios escolares, e 
fôr julgada a fhlta de desempenho como proveniente de hum 
acto de perturbação. 

O que fôt· reprovado perderá o anno; e sem que o tenha 
outra vez frequentado com matricula, não será de novo admit
tido á exame: mns, se o fOr terceira vez no mesmo anno, 
ficará inhibido de proseguir o curso, se assim o entender a 
Faculdade. 

Art. 108, Além das demonstrações praticas,. a que todo o 
examinando h c obrigado, exigindo-o a materia do ponto, e para 
cujo fim estarão á vista os objcctos, que forem precisos; dc
Yerão, os do 3. o anno, preparar, quatro hor~s antes do exame,. 
hum ponto de Anatomia, que será tirado por sorte, com a for-
malidade prcscripta no § 2. o art. 105, para ser apresentado --r 
ao acto do mesmo, c os do 5. 0

, praticar sobre cadaver hurna 
operaçuo, cujo ponto será tirado, depois do respectivo exame, 
em presença dos Examinadores: podendo huns c outros ser 
interrogados sobre estas mesmas provas. 

Art. 109. Os exames de clJnica serão feitos como os do 
fa..o anuo, pelos tres respectivos Lentes, e versarão não sómente 
sobre a ma teria das observações, de que consta o § 2. o art. 
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96, corno tambcm sobre o a~S.Urnpto das composições poa· cscripto, 
que, em relação a tres ditl'ercntcs casos de pratica, houverem 
de fazer os examinandos. 

Tendo-se já tratado das primeiras, indispcnsavcl hc expcn
dcr-se, ácerca das segundas, ·algumas disposi~·õcs regulamen
tares. 

Vinte c quatro horas antes do exame, os examinadores darão 
a cada turma tres casos pratieos, escolhendo para isso, nas 
enfermarias de clínica, ou n'outras do Hospital , hum doente 
de cirurgia, outro de medicina, c huma parturiente, ou doente 
sobre parto, ou na falta de h uma c outra, hum reccm-nascido 
enfermo: cuja historia patiwlogica será tirada, á cabeceira dos 
mesmos doentes, em presença dos tlXüminadorcs, pelo exa
minando, que designar o Presidente; podendo os outros, quando 
aquelle tive•· acabado, faze1· aos mesmos as perguntas que qui
zercm: sendo lambem a todos pcrmittido tomar os apontiJmentos 
\lUe precisarem. 

l•'indo este acto, que não cxcedeni de hora c meia, os exa
minandos, acompanhados de hum dos Substitutos, a qmnn por 
escala tocaa·, retirar-se-hão para o Amphithcatro de clinica, 
onde, por tempo de quatm horas, cada hum delles, á parte, 
fará em papel separado a historia de cada hum dos casos praticas, 
qw~ observára, c nclla tratará do dingnostico da molcstia, de 
suas causas influentes, prognosti~~o, indicações curativas, e indi· 
cados, formulará cmfim magistralmente. 

Prohibir-se-ha que, neste exercício, elles s0 communiquem 
entre si, ou com pessJas, que os possão illustrar, ou consultem 
algum livro, folheto, ou escripto, que não seja o das notas, que 
tiverem colhido. O Substituto, que os acompanhar, vigia-los-ha 
neste sent!do: c findo o tempo marcado, receb1~1·á as compo
sições no ponto em que estiverem ; as quaes, depois de assig
nadas pelos seus autores, ·c por elle Substituto, serão entregues, 
em sobrescripto fechado, por hum dos Contínuos, que deverá 
estar presente, ao Secretario; o qual as distribuirá pelos exa
minadores, de modo que a cada hum venha a competir huma 
composição de cada Estudante. 

No dia immcdiato, e depois de se terem dista·ibuido, na fôrma 
predita, novos doentes á scguuda turma, procedcr-se-ha na 
Escola ao exame da primeira; pmseguindo-se, corno a respeito 
desta, quanto a segunda, c as mais, que se seguirem. 

O exame será publico, como devem ser todos os P-xamcs csco
lams; c feita a respectiva conferencia sobre o merito dos cxa
min:tdos, na fórma do art. 1C6, servindo então os impressos 
Form. n.o 9, voltarão para a Secretaria, assim as obscrvaç.õcs, 
eomo as cornposiç.úes, para serem incorporadas aos impressos 
de seus respectivos autorf's. 

Arl. 110. Os .Estudantes do curso de pharmacia, approva
dos que st'jr.lo nos exames annuacs, c tendo concluído os annos 



- HO --

de pratica, a que pot· Lei são obrigados (o que farão con~tar 
por documento authentico) passarão por hum exame pt·atrco, 
e:n 9ue executarão immc:Jiatarnente as. preparaçües pharma
ceutJCas que na oceasião do mesmo tirarem por sorte; e sobre 
ellas poderão ser intcrmgados. 

Este exame, no que toea aos examinadores, será fl'ito como 
os do 4. o anno, com a diíferença de dever set· persidido pelo 
Lente de Pharmaeiit. 

Art. 111. 0:-~ exames do curso obstetricio terão lugar, logo 
que acabem os do cut·so ruedico: e serão examinadores os dous 
I ... entes do 5. o armo, e hum Substituto; competindo a prcsidcncia 
ao Lento de partos. 

As Pm·teiras não serão habilitadas para os requert't', se não 
depois de frcqueulado o 2. 0 nnno. Haven1o igualmente pOntos, 
que sorão tirado.; por sortn, vinte c quatro horas antes do exame; 
mas c:1da examinanda cxPcutará na boneca as manobras flU(' 
lhe forem designadas, independente das que se li;arem á ma
teria do ponto. 

Art. 112. IX o fim dos exames de cada anno, o Secretario 
publicará llurn mappa, em que declare os nomes dos Exami
nados, o dia em que forão a exame, e as notas que ohliverão. 

CAPITULO VI. 

Das /!teses. 

Art. 113. As thescs versarão sobre qual(tuer das. materiatt 
que fazem o objecto do cm·so medico; sct·ão ot·ganisadas. em 
fó~rna de proposi<;õcs ou dissertação, c terão no fimt ao menos, 
seis aphorismos. 

Art. 114. O Estudante, que houvet· de sustentm· a sua these, 
requererá ao Dircctor, instruindo o seu rcquerinwnto com cer
tidão, de que conste ter sido approvado no exame de clínica. 

Art. 115. Obtido o despac~w, apresenta-lo-ha ao Lente pro
prietal'io, que tiver escolhido pal'a seu protectm·, o qual deverá 
ser o Presidente do acto; c a ellt! entregará a these em ma
nuscripto, para a examinar, em relação a princípios, que possa 
conter contra a moral e as Leis do Irnperio, e corrigi-la neste 
sentido, quando de facto os contenha: devendo o mesmo Pre
sidente, depois do exame a que pl'Ocedcr, declarar no verso da 
ultima folha numet·ada-esta thesc esttí conforme os estatutos. 
lHo, & c. assi~natura-pelo que será responsavcl. 

Art. 116. Preenchida esta formalidade, o candidato fará im
primir a su:1 these, conjunctarnente com a declaração, de f}Ue 
trata o artigo rn·ecedcnte. Se porém o fizer sem a condição 
expendida, I h e não será acoita a these: se depois de revista, 
a alterar som consentimento do Pt·esidente, ou imprimir o quo 
tiver sido corrigido; havendo a tal respeito rcprcsentaçno deste 
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ao Director; ficará inhibido de sustenta-la, e apenas obrigado 
11 apresentar outra sobre diversa matcria, se nisto concordar a 
Faculdade. 

Art. 117. A thcsc scní impressa em forma lo grande, c igual. 
Pal'a cffeito de a sustentar, deverú o candidato entregar ao Secre
tario oilo exemplares, contendo no frontispício, logo abaixo do 
titulo, o que consta da Forrn. n.o 10; o qual, achando-os em 
t('wma, os nccitará, e participando-o então ao Director, este 
marcará o dia e hom da sustentação da thesc, e nomeani, para 
arguircm ao candidato, cinco examinadores, que serão tres 
Lentes, c dous Substitutos, assim como, para os casos de impe
dimento, dous Supplcntes, hum Lente, c hum Substituto; aos 
quaes e ao Presidente, o Scct·etario, quando distribuit' os exem
plares, fará ns devidas participações; olliciando tambcm ao can
didato para comparecer na mesma occasião. 

Art. 118. A' hora 1narca<la, o Presidente tomará assento na 
Cadeira do l\Iagistcrio, e o candidnto assentHI'-se-ha logo abaixo 
em lugar elevado, ficando em frente os examinadores. A argu
mentação não devcr<i excede•· de hora c meia ; e findo o acto, 
retimr-se-hão o Presidente, e argucntcs para a sala das sessões, 
•~ nhi discutit·ão, e votarão sobre o merito do eandidato, tendo 
á vista os impressos dos SNIS exameG anteriores. 

De resto, npplicar-sc-ha á este exame, o que, em geral, fica 
disposto ácerca dos outros, com a dífferença de não intervir o 
PresidPnte nn votação sômentc, e assignar-se clle, no impresso 
volante, correspondente, ao Jado dos examinadores, como indica 
a Form. n.o 11. 

Art. H9. O candidato que fôr approvndo comparecerá na 
Escola para a Collação do Gráo, no dia c bom que lhe forem 
designados. 

O que fôr reprovado não podm·á sustentai' nova thcsc, senão 
seis mezes depois, c o que tivm· merecido a nota-esperado
pode-lo-ba fazet·, findo o prazo nella marcado, que nunca exce
derá de quatro mezes. Se, porém, á repetição do acto, o can
didato não satisfizer, a li'nculdade deliberará então a este res
peito, como julgar mais conveniente. 

Art. 120. Seja qual fôr a condição em que se ache o can
didato, segundo o que se dispõe no artigo precedente, será 
sempre obrigado a rcmctter ao Secretario mais sessenta exem
plares da sua thcse ; os quaes, no caso de ser cllc approvado, 
deverão tm·, em lugar da disposição ordenada na precitada for
mula, a que vai indicada na li'orm. n.o 12, assim como no verso 
da folha correspondP,ntc, a relação do estado pessoal e disci
plinai' da Escola, constante da Form. n.Q 13; notando-se nesta, 
em seguimento dos nomes, com as palavras-Presidente. Exa
minado!'. Supplcnte-os Lentes, e Substitutos, que como taes ser
virão. 

Destes cx~mplares pertencerão, quatro <Í Bibliotl<!eca da Es-
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cola, dous ú Ribliothcea Publica, igual numet·o á Sociedade de 
:Medicina do Rio de .Janeiro, e trinta á Faculdade de Medicina da 
Bahia, a qual he convidada a pmtacar outro tanto para com a FluJ 
minense; ficando o exccd,mtc, para ser distribuído pelos Lcntf~s, 
tanto c!l'ectivos, como Substitutos, Secretario, c Bibliothccario. 

CAPITULO VII. 

DO GRÁO DE DOGTOR Ei\1 MEDICINA. 

Art. 121. Este gdw de honra Littcraria será solemncmentc 
conferido pela Facuidadc, depois dos outros Actos Escolares, ou 
no decm·so do anno lectivo: e sem elle o Candidato não terá 
direito ao Diploma. 

Art. 122. O Candidato, que o pretender, rcqucrrrá ao Di
rcctor, para lhe assignar dia c hora, ajuntando certid~io do acto 
da sustentação de sua Thcsc, c recibo do Thcsourciro, de que 
conste ter entrado com a quantia de 5t>;jjJOOO reis, a que por estes 
:Estatutos fica sendo obrigado, c cujo destino vai determinado 
nas Disposições Geraes. E o Dircctor o despachará, segundo a 
antiguidade da sustentação da sua Thesc. 

Art. 123. No dia do Doutoramento, á hora marcada, estando 
a Faculdade, com as suas vestes e insignias, reunida, em sessão 
publica, na sala dos Actos, que sení disposta, como abaixo se 
dirá, o Doutorando, acompanhado de dous Lentes, servindo do 
Presidente do Acto o mais antigo no Magistm·io (ambos desig~ 
nados por ordem de escala) tcní. ingresso na dita sala, c, á sua 
entrada, a Faculdade o receberá, pondo-se de pé os seus Mem
bms, bem como todo o congresso. 

Neste acompanhamento, o Candidato, vestido dccentcmcr_tc 
de preto, virá com Capello cntt·e os dous Lentes, ficando á es
querda do Presidente. Diante delles virá o Porteiro com a sua 
corrente á tiracollo, c logo depois os convidados, se os houvm·. 

Art. 121.. A sala dos Actos deverá ser preparada, do modo 
que corresponda ás seguintes disposições. 

Collocados os assentos em maneira de amphitheatm, terão, 
nos primeiws, lugar distincto os Membros da Faculdade, c os 
.lubilados e Honorarios, sejão Lentes ou Substitutos; os quacs 
os occuparão, segundo a:; suas dignidades e antiguidades esco
lares: sendo excluídos de formar parte collcctiva com a Facul
dade aquelles d'entrc os Jubilados e Honorarios, que s~ apresen
tarem sem as suas condecorações Academicas. Serão destinados 
os outros assentos para os Doutorados por qualquer Escola, para 
os Cirurgiões pelas Academias Medico-Cirurgicas, c pessoas con
vidadas. 

Na arev, ou espaço central da mesma sala, c starão duas mesas, 
de•~entementc ornadas, e oppostamente collocadas: huma, sobre 
estrado no topo da sala, com duas cadeiras para o Hirector e o 
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~-)·'~reta rio~ havundo sobr<' ella hum Missal on Horas Marianas 
P huma salva ou bandeja, contendo o narrete da Faculdade, e 
o A nncl l)outot·al, c sobr·c o estrado, ao lado direito do Director, 
hum genuflcxorio; e outra, fechando o arnphit.heatm, com trcs 
eadeims, em huma das qu~es tornar<l assento o P1·csidente, com 
a frenh~ para o Director. tPndo <Í sua direita o Doutorando, e 
da outm parlc o outro Lt~nlc. 

Ficando, a p:u·tir da mesa do Presidenl<', o restante da sal~t 
para os l~studantes c as pessoas que quiwn~m assistir ;í Pste neto 
solt>mnc: dcstinar-sc-ha emfirn para o .Ministm do lruperio, 
que devet·á sempm ter lugar de honm, a parte da sala, corres
pondente ao lado direito do })ircetor·, assim eomo a que fiea 
fmntcim a esta. pa1·a os Lentes c substitutos das escolas de l\Ie
tlidna da Bahi:t, c Jurídicas, que se aehan•m present<•s, c p:tra 
os Lentes J nbilados da Academia Jledico-Cirurgica, Presidente 
da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, e todo o Professor 
de Universidade Estrangeira, }?acuidade ou Escola de ~lcdicina. 

O Ministro do lrnpe1·io, quando aeeite o convite da Faculdade, 
será acompanhado por dous de seus Membros, uomcados pelo 
Dircctor, da porta p1·incipal da Escola ao lugar de honra, que 
lhe compete. O que feito, proecJei·-sc-ln ao recebimento do 
Doutorando, na fómm preordenada. 

Art. 1 2:). Tanto que o dito recebimento fô1· conclui do, c se 
tiverem occupado os assentos, como disposto fic·a, o Doutorando 
pcdiní o Gráo, mediante huma br·cve Oraçiio; finda a qual, o 
Lente recitani hum discurso, em que reeommendará o seu me
recimento. lmmediatamentc depois, o Doutorando, aeornpa· 
nhado do Presidente. e do Lente, se dirigirá ao Direetor (a este 
acto se le\'antará todo o C\mgresso l o qual lhe tomarâ o jura
mento, segundo a Form. n. 0 U., tendo-se cllc para esse fim posto 
de joelhos, c com a máo direita sobre o :Missal. 

Concluido este acto, o J>resid('ntc (conservando-se o candidato 
na mesma posição) o ornará com o armei doutoral, proferindo 
-A.ccipe amwlum lamquam Doctoris in~igniam: -Então lhe 
dani o Dil·ector o Gr·áo, dizendo:- Et ego Fluminensi.11 Medi~ 
cirue Facu..ltatis Decanus, auctoritate rnilti concessa per le,rjes et 
statuta in uswn ejusdem JJfedicinm Facultatis lata et promul-
gala armo /)omini m;Uesimo oclingentesinw trl,qcsimo .. ... . I m-
perante J)omino Domno Petro Secundo Brasilim Imperatore, c 
pondo-llilc na cabeça o Barrete (cobrindo-se a este aelo o Direc
tor, Lentes, Substitutos c Houtor·cs) proscguirá- tibi confero 
Doctoris Gradum per hoc .'/ymbolwn potestatis ct sapientim, quo 
dignum, qui doceas el facias Medicinwn loto orbe terrarwn, te 
ostenda.~:- Voltaril assim o novo Doutor para o seu assento. 

O Jlrcsidcntc recitará depois hum discurso estimulando o 
novo Doutor a não deslustrar a precmiueucia do Gráo, a prose
guir na eultura das lcltras, e a bem merecer da Patria c de seus 
Coneidadãos. 

Deci::i)es. 1 a 

'v í..l..-· 

/rf /f/$' 
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S<'guindo:sr n isto os abraços dr eonfral<'rnidadr, o LPnte o 
lf~vará ao Director, o ao Pl'Csidcntr, P a cada hum dos Membros, 
que compuzerem a :Faculdade. 

Concluídas estas ccremonias, o novo Doutor fani hum discurso 
ad hbitum testemunhando sua gratidão ao :Ministro de Estado, 
S('ndo presente, il Faculd~1dc, e aos que o honrárão com a sua 
assistrncia; ficando assim findo este acto. 

Art. 126. O S<'cretario receberá as orações, para as guardar 
no Archivo, c em livro proprio lavrará assento da collação deste 
Gnío, qnc será assignado pelo Direetor, e por Pile Sccrfltario: e 
ao mrsmo assento se deverão reportar os Diplomas. 

Art. 127. Quando seja consideravcl o numero dos candida
tos, poderá dividir-se em tm·mas, que não execdão de seis: con
vindo applicor· se etMio a cada turma as mesmas ceremonias; 
bastando qnc hum dclles venha prcocdido dos seus collrgas, entre 
os dous lentes ueima ttwncionados. Tambem hum só delles 
prdirti por todos o gnío, prof<•rid o juramento, entretanto que 
os outros, com a mão sollrc o Missal, repetirão no fim as 
pala nas- assim o juro-, e fani a Ora~:[io final; obsen:mdo-sc 
a mesma disposição u rnsprito das OraçõPs do Jlr'r:.fdPntl\ e do 
Lente. 

C.\PITCLO VIII. 

DOS DIVL<HIAS. 

Art. 128. Unico. Os diplomas serflo impressos em perga-: 
minho, e feilos, segundo as Form N.os 15 c 1H. 

o Hirector os assignarú, corno alli Sf~ indicn, assim como tam
br~m, n:1 qualidade de Chanccller, o L1•nte qun tiycr sc•t'Yido de 
Jli'Psidenl.e nü neto da coll<lção do Crào, no que loca nos Diplo
mas de Doulol', ou no ultimo rxam{', pelo que respeita aos 
outros Diplomas. Eilcs serão tambern assignados pelo impl~
tranle, sobrescriptos c assignados pc~lo Secrrtario, c S<'llados com 
o St'JIO gt·andP, i1fc~o com 3S fitas das cores nacionncs. 

Na occasião de os entrcgat·, o Sccrdario daní a cada Doutorndo, 
Pm nome da Faculdadt', hum Pxcmplnt· do A!mant1k Aeadcmico, 
constante dP.s{es EstntiJtos. 

CAPITULO IX. 

DAS FERIAS. 

Art. 129. Unic.o. Haverão fPrias, desde o dia vinte de D~
zembro, que he o do enccnamento, até o ultimo de Fevcreii'O. 
Em todo este tempo, não se fará tmbalho algum escolar, á ex
ccpção do que c:;tá determinado nestes Estatutos ; ficando o 
Director autorisado a providenciar, nos casos, que occorrercm: 
obrigado toda;-ia, na prirnein1 rcuniiio elo Conselho, a le\'ar no 
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conhccimen lo deste os factos nota v eis que hajilo occorrido, c as 
pmvidmtcias dadas ; cujo relatorio deverá fawr parte d<~ Acta 
dü dia. 

Além destas ferias, h;.1ver;í as da Semana Santa, desde Domingo 
de Ramos até a ultima Oitava da Pascoa, bem como os feriados, 
que serão, além dos Domingos c Dias Santos, os dias de Festa 
Nacional, e os que decorrerem de Domingo do Entrudo á Quarta 
Feira de Ciuza inclusive. Nos dias feriados, dentro do anno 

. lccti\·o, não haverá prelecçJo de cliuica. 

l)os fti'CUtiO~ e JU'OI!UOÇÕCS .~CUtlellt:ca~. 

CAPITULO U\ICO. 

SECÇÃO I. 

!?5 

Dos premz'os. 

Art. 13:>. Destinar-.ic-hão annualmentc para o curso medí~.:o 
seis premi os de- Merito Litterario- que serão aeompanlwdos, 
ao acto dD sna distribuição, do competente atlestado, sPgunclo u 
l<'orm. n." 17. 

Art. 131. Cada premio será huma medalha de ouro de vinto 
c dous quilates, e com o peso de dezasc1s a vinte oitaYas; tendo 
duas pollcgaclas c quatro linht:iS de diamclro c sele de cir
cumrerencia c fabrieada do modo soguinto: 

O rosto da medalha terá dezoito estrellas, formnndo junto á 
margem hum circulo, em cujo centro se esculpirão as iniciac.s 
-P. 11.-tendo ao alto a Corôa Imperial, c por baixo ale
genda --1~Ierito dicatwn- lançada em linha curva no meio do 
espaço comprchcnclido entre as mesmas iniciacs, e a partu cor
respondente do circulo, á coneavidadc do qual deverá crrrcs
pondel' a convcxidade da legenda. 

A inscripção --In Flwninensi .M.edicinw Sclwla 1·nslilula cwno 
Dumini 1832- formará no rcvez outro circulo, idcntico uo d<Js 
c~lrcllas; ficando as lctt rus, que dcsignão o anno, e que deverão 
ser algum tanto maiores, tu p<utc do circulo, eorrespond(~ntc 
ao alto d:l me(hlha: do ecntro desta face para cima se esculpiní 
o busto de HippoeratP, <.1 perfil; abaixo do busto a l<'genúa
~4.rs longa. vira brcvis- disposta como a precedente: em frente 
do mesmo, o bastão do Esculapio, em dirccção perpendicular, 
m~•·oscado de huma serpente, tendo a cabeça ollwndo para a 
circumferencia, em posição tal, que, ficando entre esta, c n 
extremidade iniciautc~ da legenda, o S'm nwio correspontla ao 
ePntro; e na parte opposta, hum gallo, na mesma linha de 
direcçfío, eorrespomleute ao bastão, tendo a cabeça igualmente 
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olhando para a circumferencia. Yejn-se o modelo n." 18 figs. L." 
e 2.a 

Art. 132. l~stes prenlios serão distribuídos, no dia 25 de 
1\Iarço, por nqucJJcs Estmlt.i'ntcs, que, em virtude do concurso, 
r~or que houverem passado, e cuja fórma vai determinada no 
Cap. 4. 0 Tit. 6. 0

, tiverem sido proclamados dignos de premio. 
Pura tilo honrosa distribuição, a Faculdade, á hora annunciada 

por edital, s~ reunirá em sessão publica; c tendo q Secretario 
feito a chamada dos premiandos, os quaes irão tomando assento, 
(;m lugar distincto, defronte do Director; havendo-se procedido 
a sorteio no caso de empale; cada [H'cmiando irá receber· o seu 
premio, e attestado de mcrito das mãos do Dircctor. Os pre
miados voltarão depois para os seus assentos; e então hum dos 
Membros da li'aculdadc, a quem ror csc~ala competir, recitará 
hum breve discurso, analogo a rste acto Acadcmico. 

E de tudo em livro proprio lavrará o Secretario lermo, que 
assignará com o Dircctor. 

Art. 133. Além dos premios do curso mc~ico, haverlÍ lam
bem todos os annos, hum para o curso pharmaceutico, c outro 
para o de partos; os quacs serão igualmente obtidos por con
curso, mas pelo modo, que determinar a Faculdadn: dPvendo 
concorrer os Estudantes de phannacia, depois de approrados 
no exame pratico, e as llarleiras, quando o tiverem sido no 
exame do respectivo curso. E tanto estas, como aquclles, para 
entrar cru concurso, scn]o sujeitos ús condiçües, que no t~on
curso dos premios se exigem aos Estudantes 1\lcdicos, isto hc, 
approvação plena nos cxallles, c exemplar condueta durante os 
seus estudos. 

Estas duas especics de hum mesmo concurso de prernios entra
rão, depois de concluída a parte relativa ao curso medico: devendo 
a distribuição de seus prcmios ser conjunctamcntc feita com os 
daquellc curso. 

A medalha do Cur~o Pharmaccutico ditTerirá sómcntc da do 
curso medico em ter no reverso, nlém da inscripção, que hc corn
murn ás n.edalhas, os seguintes emblemas: hum globo terrestre, 
apresentando a face com producções veg·etaes, collocado no es
paço intcrmcdio no centro da medalha, c á parte da circumfc
rcncia, correspondente ás lettras do anno da inscripção; huma 
quinque digit-ocula mão, quero dizer, que tenha hum olho na ex
tremidade de cada dedo, representando o Symbolo da Yigilancia 
pharrnaceutica, em tal posição que a convexidade inferior do 
globo corresponda ao intervallo do pollegar c indicador; havendo 
abaixo desta a legenda- Medica menta ex ter ris creavit natura 
providens-lan~~ada em curva, ficando, como em centro, entro õl 

mão, e a circumferencia: o que melhor se verá do dito modelo 
fig. 3. a 

A medalha do cur:;o obletricio divcrsificarú em ser de prata 
fina, eom o peso de oito a doze oilavas pouco mais ou menos, e 
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ter no reverso, além da inseripç,;io commum, simplesmente huma 
legenda, dispmta, ilo sentido do diamclro vertical da medalha, 
em st~is linhas horizontaes o parallclas ou equidistantes; a pri
meira das quaes será formada pela pt·imeira palavra tia legenda 
Ars. a S(~g-uncL•, O!Jstclriâa, a terceira, Mau·em fovcrt, a quarta, 
FilÍttnH[UC, a IJUinta, Salvat, e a ullima, A perit:ulo mortis 
Veja-se o mr~smo modelo, lig. 4.a 

SECÇÃO 11. 

Das promoções. 

;\rt. tal.. A' Escola de Medicina se concedem trcs lugares 
de Lentes, c seis de substitutos honorarios. 

Os primeiros scrilo destinados para os Substitutos, que se jubi-· 
larorn co 11 vinte annos de serviço, ou que o rorcm, depois do 
doze, mas havendo prestado relevantes sel"iiços ;\ Escola; o:-; 
segundos, pam os Doutorados pela J~seola, que, voltando de 
viajar á custa do Estado, derem á Faculdade honrosa conta de si. 

No entretanto poderá esta prover desde jü dous lugares de 
Substitutos Honorarios, so o exigirem os inlr~res:;es da Instituição 
em pessoas, ((lte, mediante conc~Jrso, forem pela mesma jul
gadas hab(•is. 

Em todos o'i casos, deverá ella apre . .,enta-los ao (;overno, o 
qual, neiwndo-o~ na conformidade úesles Estatutos, I hes confe
rin\ os cumpt~tcntes títulos. 

Art. 13?). 0 . .; Substitutos Honorarios, além da prerogativa, 
que lhes con~edc o ~ 2 o art. 121, poderão ser convot.;ados a 
eoncotTcr com os eiTectivos, ou snpprir as faltas destes, sem que 
todavia far.~ão parte do Conselho em suas outras reuniões. 

0..; mesnws Substitutos terão outrosim a prcrerencia, caso se 
dê empate por igualdatle de rm~rito, assim nos concursos para os 
lu~·are.-; de Substitutos elfc•ctivos, como nos que se fizerem em vir
tude do art. 30 da Lei. 

'I'I'I:ULO ''1. 

CAl' lTLJLO I. 

lJo concan.;o para os lugares de Substitutos. 

SECÇÃO I. 

Do . ., requisitos neccssarios para Jloder concurrer. 
Art. 13G. lbvurá lre.) CUilCU!'SOS dilferentc:; raru ili lttgiUb 

de ~ubslitulos, a saber : 

111 
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Hum para as Sciencias accessorias; 
Ou·tro para a Girurg:ia; 
O terceiro ~*ira a Medicina. 
Art. 137. P«ra ser admiLtido. á con€urso, deverá o preten

dente satisfaZtlt' as seguintes condições: 
t.a l\lostrnr qac be cidadão brasileiro, c está no gozo dos 

direitos civis; 
2.a Apresentar Diploma de Doutor em Medicina, conferido 

ou approvado por qualquer da!> Faeuldades do Brasil; 
3.a Produzir hum attestado de bons costumes, passado pelo 

Juiz de Paz do seu domicilio. 

SECÇÃO IL 

Dos pr.eliminar-es para o :concurso. 

Art.. 138. Em havendo vag.a d.c algum lugar de Substituto. 
e qu-e dentm de oito d~as uteis nenhuma roquisic:ào se apresente 
no sentido dQ art. 20 dt.>tttfl Estat.ulo. o Director, precedendo 
participaeão ao Governo, far~í annunciar, por cditaes c reJas . 
folhas publicas, qtie o dito l.ugar .ostá "Vae;o, c vai ser ,posto em 
concurso. 

Nos annuncios que se fizerem, além do que convém cxpcndl't' 
para a .instrucção dos concurrcntcs, se designarão os requisitos, 
de quo consta o art. 137, assim como tarnbern o prazo {Jara a 
competente habilitação. 

Este .pa·azo será de seis mczes, conta-dos :elo dia da p:ublieação. 
Dentl•o delle, deverão os que se {tUizerem habilitar requerer, 
cou1 os precisos documentos., ao Director, o qual vcrifi{;ará lam
bem a idet11tidado de ,suas p:•ssoas. O}}tido o despacho, cUc-" se 
alititarão na Secretaria, :por lettra de seu .punho, ou d~ seu .Pro
curador, em Hvro proprio, abaixo do 'fl'rmo de Abertura, que 
para este flm dcver.í o Secretario ter no mesmo lançado. 

Art. 139. Quinze dias antes de expirar o tctwpo I)l'efJxo de 
seis mezcs, o Secretario, pelos meios indicados no art. 138, an
nunciará que, no primoit"o ,di~ utH depois daqucl1c prazo, se 
fechará o alistamento ; c expirado que sl'ja, lavran1 no fim da 
lista, Termo de encerramento. O que Jeito, envi;uá h uma copia 
nominal dos concunentes a cada hum dos Membros da Facul-· 
dadc. 

Art. 140. Oito dias depois, ostando reunido o Consulho, em 
Sossão Seca·eta, e tendo-se feito a leitura da lista supra, poderão 
os Membros deste pmpôr as suas rcflexõ~s sobre a parte moral 
da conducta publica dos ccmcuaT<.mtes; passando-se immcdiaflfl .. 
mente a votar por escrutinio secreto conscicncial sobre a admis
são ou rejeição de cada hum dellcs, sendo todavia de notar, que 
para sct' algum excluido, deverá ter eoatra si os uous terço., 
dos sutfragio:; dos ~tc:n!Eo_; presentes: e de sua deliberação in· 
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dividualmcntc tomada pt·•), on contra, o Secretnrio í'xtrahirâ 
da acta o resultado, c o Hirector o levará em sl:'gredo á prescn~n 
do Governo; podtmdo comtndo, no caso de rcjeiçfio de preten
dentt•s pela Faculdade, prevalecer para a udmissão ao concurso 
o juizo prudcncial do mesmo Governo. 

Logo que baixe a ltesolu~ão, o niredor participando-o êl Fa
culdade, fará atnxar edital, marcando dia c hora do c.oncurso 
(quando mesmo S<'ja hum só o concurrent(.~) c á e~tes officiará o 
Secretario. Quando porém ninguem compareça, ou seja admi
tido, procedcr-se-hu como dispõe o art. 138, lirnitando·se Pntão 
a trPs nwze:; o pt·azo para a habilitação. 

Art. 1 !,.1. Quaudo vagat· ao meslllO tPmpo mais de hum 
lugar dt~ substituto, comprehPtldCt'-Sf'-hào no mesmo concurso 
os lugares flUe se acharem vagos, embora pertençfio ü huma 
meswa sPcçfio ou ú Sf'<'{~ües <1 ivcrstls. 

Se efTeclivamcntP [H'I'lPtleerem <i hnmu só Secção, os pontos 
dos dons primeiros g(•nPros de prova servirão para os mesmos 
candidatos, cxecpto qtLltldo relativamente a lição oral fôr tão 
crcseido o sr-u nunwro, que se faça mistt"r dividi-los em turmas, 
cada hurna das quues não deverá enlfio v··r mais de quatro: 
e se o forem de Secçües divct·sas, por isso que devem ser difTe
rrntcs os pontos sobre os mesmos generos de prova, haverá 
Sf>.mprc necessidade de os dividir em relação as Secções a que 
pertencerem. 

Os candidatos de S!~cçücs dive1·sas poderão concorrer simul
taneamente na primeira prova, mas, na segunda c terceira en
trarão, pela ordem por que estão distribuídas no art. 136 as 
especics do concu1·s~ e sempre, segundo a antiguidade do seu 
alistanwnto. 

No caso de distribuição em turmas, haverá sempt•e hum dia 
dt~ iutervallo entre as provas de cada huma dellas. 

Quanto aos demnis pormenores, seguir-se- h a o que vai dis
posto na SPcção 4.a dPstc Capitulo. 

sn:ç.Ao 111. 

Do Jury para o concurso. 

Al'l. 142. A Vacuidade constituirá o Jua·y, que deve julgar 
o concua·so. Mas na votação, não podt•rá tomar parte aqucllc 
Vogal do Conselho, que ftir pai do candidato ou Jlai'Pntc dentro 
do 3. o gráo de sanguinidade, ou afinidade legal. E quando 
haja empate po1· igualdade de merito, a não se da•· o caso pre
dita 110 art. 135, a sorte decidirá. 

At·t. 1/a-3. Compete ao Ilircctor, na qualidade de Presidente 
do .lury, não sómente dirigir o concurso, durante o qual resol
n'rá as difficuldadcs, qtw !10S'1l'ío orcon·er, como tambcrn vigiar 

;_J.-1 (-(/ 
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sobre a policia rrspPcliva, procurando sempre manter a nwlhor 
ordem. 

Se, perturbada esta, não valerem as suas modestas adverwn
cias, fará suspende a· o acto por einco minutos: <}Uando não baste 
t'sta providencia, consultando o Jury, fará ~a h ir da sala o autor, 
ou autoa·es dos excessos ; ficando desde logo se fôr concu•·
rente, éxcluido do adual concurso ; se l\Iemba·o do Jm·y, inhi
bido de continnaa· neste; se Estudante, policialmente punido: 
e quando isto mesmo não baste, lcvar.tará a S('ssiio. 

-Em havendo exclusão do indiliduns ou suspensão do Acto, o 
mesmo Pa·csidente o participará ao (~ovcrno; pnH'idenciunflo em 
(':lSO de snspf'nsiio para o pr,lsf•guirnPnto rio <~oncurso no dia que 
df'sigmtr. o 

SECÇÃO IV. 

Das provas e fórrna do concurso. 

Art. 1 v... As provas do concurso serão- 1." hum:~ compo
sição por escripto --2." lluma lição oral- :3. 0 lmma Thesc; as 
quacs versarão soba·e materias mlativas á Secção em que hmtv,~a· 
vaga. 

As duas primeiras terfio por objPcto a matnl"ia do ponto, que, 
em presença do J ua·y. o caudidato rua h antigo no alistamento 
tiver tirado por sorte d'enlre quatm questões, que deverão ter 
sido redigidas de vt~spea·a por huma cornmissão de tn~s membros 
e mctlidas em urn:., depois de previnmente lidas ao mesmo 
Jury; com a diffet·ença de ser o Ponto da c.ompo.iiçtio cxtrahido 

·no mesmo din, e o da lição oml, vinte c quatro horas antes. O 
assumpto da Thesc, pelo eontrario, scní ad libitum, mas cir
eumscripto, como se disse á ma teria do concurso. 

Art. 1 i5. No dia e hora marcados pam cada prova, o Secn~
tario pmcedení, pc•r ocrasião da primeira, á chamada de todos 
os candidatos, ainda quando havendo-os de SerçõPs diversas, se 
não adoptc a rlouta·ina do ~ 3. o art. t !d sobre t~oncun·•·nciil 
simullanea, e, no tempo da segunda e terceira prova, súmentc 
d:.queliPs que deverem comp3r'cccr aos trabalhos do dia. 

Os que se não acharem pt·escntes, ficarão excluídos, saho se 
algum motivo ponderoso e justo resoh·cr o Jury a deferir por 
alguns dias o concurso ou al~uma de suas duas ultimas pmvas, 
quando encetado; o que todavia não p(')dcrá exceder de oito dias 
uteis. 

Composiç!i:o. 

Art. 14G. Tirado o Ponto, o Secretario exta·ahirá tantas 
copias, quantos os candidatos; c sendo-lhes irnanediatarnentc 
distribuídas, passarão todos para huma sala, onde e::~da hum 
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farú srparadamrntt~ e sem auxilio de mrios, huma dissertação 
sobre o assnmpto n•spectivo; que assignará, indepcrHlcntc mes
mo d1~ a haver· concluído denlJ'o do prazo de quatro horas, que 
se concede para este cxercicio, durante o qual !õ'crão observados 
por hum Lente ou substituto a quem por escala tocar alter
nados de hora em hora. 

O Lente ou Substi~uto, que se achar· de obscrva~.ão as rubri
cará; mettendo-as depois de lacradas c timbradas com o seUo 
pequeno, dentro de huma caixa com duas chaves para isso des
tinada; c sendo então esta depositada 110 archivo, ficará em seu 
poder huma das chaves, c a outra scr·á immcdiatamentc remct ..... 
tida ao Presidente do Jury. 

lição Otal. 

Art. Jra.7. Esta prova comcç3rá no terceiro dia util dcpoís 
da pt·cccdcnte, c para cu_jo desempenho subirá <Í cadeira do 1\la
gisterio, primeiro o candidato mais antigo, c seguidamente o;; 
outros pela mesma ordem. Cadu hum dellcs lcccionará por 
tempo de huma hom; não devendo assistir <i este acto os que 
tiverem de rallar depoi..; sobrtl a mesma materia. 

Concluídas as lições sobre matcrias da mesm:1 Secçi'ío; proce .. 
der-se-ha logo á votação re3peetiva, escrevendo cada ~lembro 
do Jury, em huma cedula o nome do candidato qu(~ julg,ll· te-la 
mclhm· desempenhado. 

Estas ccdulas, sem exame pi'évio, serão depositadas perante o 
mesmo Jury, na caixa das composições, a qual depois de fechada 
voltará ao archivo, ficando as chaves em poder das mesmas 
pc:;soas supra. 

Thrsc. 

Art. H.S. Dentro do espaço d<~ dous mrzes immcdiatos <i 
u:tima lição oral, terá lugar· esta ultima prova, a qual consistirá 
em huma dissertação, c pelo menos, em doze proposições c s1~is 
ap!wrismos em I .. atim. 

Nesta 1'hcse, a Form, n.o 10 deverá ser substituída pela Fo1·m. 
n.o 19, c a form. n. 6 13, pela indiea~:ão dos nomes de todos os 
candidatos ao concurso, precedidos da declaração de Sec~ão ou 
Seeçôcs a que pertencerem. Nilo haverá protector para o acto 

'f da sustentação, nem revisão antel'ior, respondendo o candidato 
pelas especies moracs e lcgaes que nella se contenhão. 

Serão arguentes outi'Os candidatos, havendo-os, e na raHa 
destes, os Lentes e substitutos que nomear o Jttry; devendo 
cada candidato entregar ao Secretario, quarenta e oito hotas 
antes do acto, sessenta cxemplare.~ para o mesmo fim referido 
no § 2. o art. 120 c mais os que forem precisos para se distr·i
buir aos outros candidatos, se os houv<'r'. 

Decisões. 16 
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Finda a sustenta{,;ão das The&Ps, pass..1rá o J ury <i vota\·ão, rujo 
processo se fará, como se acaba de ex pender ácerl'a da lição oral. 

SECÇÃO V. 

Da declaração solemne do candidato para o lugar dt Substituto, 
e de algumas outrus di:posiçõ~:s annexas ao concurso. 

Art. 14.9. No primeiro dia util que sn srguir, precedendo o 
exame das composições e a \·otação sobre as mesmas, <:omo se 
fizera n respeito da lição oritl e Tbcsc; proccdci'-S<'-ha, em sess.io 
publica, á apura~·âo das cedulas de lt.)dtls as J>r·ovas, dewndo 
cllas snr lidas pelo Director·, e conferidas por dous ~fembros 
flUe nomear o Jur~·; e conduida Psta, será pelo mesmo DirechH' 
proclamado- Substituto da SPeção de ...• - o caudidato que 
tiver obtido a maioria reh1tiva de votos. 

No primeiro caso supposlo no ~ 2. o art. 11. f, sN'ão procla
mados aqueHes que na mesma apurac;ão rcunir·em igual num em 
de sufTragios, ou forem os mais \·otados, e no segundo do mesmo 
paragrapho proclamado que sl'ja o caudidato ou candidutos da 
Secção, <Juc entrára em conformidade com a ordem de divisão das 
ma terias do concurso (art. ta6), tar-se-ha immediatamentü para 
o mesmo fim a apuração das cedulas da secção que se st•guir, c 
assim relativamente a terceira ou ultima, se a todas pe1·tencerem 
os lugar·es comprehendidos no <lctut~l concurso: devendo para 
isso ter-se previamente indicado a qualidade da secção nos 
sobrescl'iptos das composições, c nos das cedulas sobre lifiíO oral 
e smtentnçiío de Thesf". 

Ar·t. 150. Concluído o concurso, o Director· apresentará ao 
Governo, segundo a form. n.o 20, o candidato ou candidatos 
para o competente provimento. 

Ar·t. 151. Nenhuma r·cclamnção da parte dos candidatos seni 
attendida contra o J ury, excepto a de não terem sido guardadas 
no processo do concurso as formalidades prcscl'iptas. N~ste 
f:aso sóane-nte podel'á o Govemo mandar que se pmceda á novo 
concurso, no qual só entrarão os mesmos candidatos. 

CAPITULO 11. 

Do concurso para os lugares de Lente proprietario. 

Art. t52. Unico. lltnerá hum concurso pam cada cadeira 
laga ; praticando-se ácerca deste o que fica determinado no 
capitulo antecedente, com as seguintes modificações: 

J.a Entrarão sómcntc os Substitutos etrcctivGs, e, quando 
estes se não apresentem, os Substitutos honorarios sendo desne
cessal'io annunciar o concurso pelas folhas publicas, salvo o caso 
de auscncia de hum ou outi'O; 

-· 
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2. a Os Suh.,lítntos. que quizerem concorrer, se alist;trão na 
Sen·t'taria, ind••pendcnt•·m;·nte de Despacho do Dircctor; 

5. a O prazo par·a a habilitac-:fío será de dous mczes, contados 
do dia da publicação por edital; 

4. • As provas, qu•~ serão as mesmas já designadas para os 
Jng-ares de substituiçi'to, e que versarão tambcm sobre materias 
da- cadeira ou cadeiras em concm·so, terão de ditTcrcnça, relati
vamente ú composic;ão, doze questõt•s, das quacs seis deverão 
ahranp:er materias pertencentes aos dhcrsos ramos do curso 
Medico. 

C.\ PITULO 111. 

Do Cotlcurso para escolha de hum Medico, que deva viajar a 
ctuta do Estado. 

1\ rt. f:i:J. Unico. Este concurso se far<Í na conformi-dade 
da L1•i, pela maneira, qnc dctrrrninar a Faculdade; publicando
s•~ hum armo antes o l'rogramma, com a declaração das con
diçõ·.·s da viagem. 

CAPITUI..O IV. 

Do concurso para os premios do Curso ltlediro. 

15i. Trcs serão as prm·as d.cs\e concurso; a saber:- t.a 
h uma composição por cscriplo ;-2. • hnma dissec.;.ão Anatomica, 
seguida de lição sobre o mesmo objccto;- 3." h uma lição oral. 
Suppondo dividido o Cnrso Medico em tres Secções, comprehcn
dtmdo, a 1. 11 os dous pr·imeiros anuos, a 2. 3 os trcs seguintes, 
e a 3.a o ultimo ou 6. 0 anno; pertencerá pois á L 11 a primeira 
)Jrova, ou composição, á 2/' a disscct;ão Anatomica, c á 3.• a 
lição oral. 

Comc~~ará o concurso no fim dos exames ]~scolarcs, tendo-se 
annunciado, por t•dital, quinze dias antes de se concluírem 
estes exames. 

Os Estudantes, que se quizcrcm habilitar, qner Brasileiros, 
quer Estrangeiros, deverão authcnticamentc mostrar:- t .0 que 
na Secção, em que pretenderem concorrer, assim tarnbcrn 
na Secção, on Secções antrriorcs, se o pretenderem fazer na 
segunda, ou t{}rceira, concluirão com- approvação plena -as 
rnaterias dos respectivos annos ;-2.0 que, durante os seus es
t.udttS na mesma Secção, c Secções anteriores (suppondo o mesmo 
caso) tiverão sempre Jouvavel conducta, ou exemplar morige
raçào; valendo-se par·a esta ultima condição do juizo formado 
pelos seus Lentes, scjão Proprietarios ou Substitutos, nas Ta
bellas de Moralidade. 

i/t· y.,. 

/ Y q !) rt' 
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r\lío serão pois admittidos os que não satisfazf'rcm a tars 
requisitos; ficando outro sim inteiramente excluídos ;Iqul'lles, 
que já tiverem os seus Diplomas. 

O assumpto sobre que deve versur cada rroYa, será indicado 
pelo ponto que se tiver tirado por sorte, d'cntre quatro qucstõ<'s, 
que serão redigidas em rclaçüo as materias da Scc{·ão, a que 
corresponder: e á este acto de cxtrac.-;ão de ponto de\·crá as
sistir hurna commissão de tres membros, acompanhada do Se
cretario: concedendo-se o prazo de quatro horas pam a com
posição, outro tanto para a p1·cpara-:ão A natomica, c o de 
huma para reflexão sobre a matcria da lição ot·al: em cujos 
exercidos serão os concurrcntcs obscnados por hum dos Subs
titutos. 

Não havendo cadaver para a dita preparação, srrá esta subs
tituída por huma operação, cujo ponto será então tirado, á hora, 
em que eslirer reunido o J ury, e trotndo thcorica e praticn
mente; e quando nesta occasião lambem falte, providenciará 
o Jury, como melhor entendm·. Assim neste, como no caso 
da dissecção, deixará o ponto de sm· o mesmo, se este eXif!il' 
mais de hum cada ver, e não haja á disposição numero suf
ficicnte. 

Quanto a votação c apuração das codulas, e no mnis, que 
se omittc, regulat·-se-ha, na parte applicavc1, pelo que está 
determinado no Cap. 1. o deste Titulo. 

A t't. 155. O Estudante, que concorrer em qualquer das 
Secções, só terá direito á hum dos dous premios della. Scr
lhe-ha v~dado concorrer no mesmo anno em mais de huma 
Secção, e outrosim na em que tiver obtido premio, ou na Secção 
anterior, quando tenha primeiro concorrido na subsequente. 

Art. 156. O Doutorado pela Escola, que houver obtido 
premio em todas as Secções, rreferirá nos concursos, em caso 
de igualdade de merito, menos quando concorra com Subs
titutos Honorarios, ou Doutores, cujas viagens, á custa do Es
tado, tiverem sido proveitosas, c como taes julgadas pela Fa
culdade. 

TITULO VIl. 

Disposicões relativas ás pessoas que se apre
sentarem corn titulos professionaes obtidos 
e•n outras Escolas. 

CAPITULO I. 

Dos que tendo obtido titulo de Formatura, pretende1'em o de 
Doutor na Escola :Fluminense. 

At·t. 157. Os Formados, de que t1·ata o art. 29 da Lei, 
estão dispensados dos exames dos preparatorios, e da frcqucuciu 

·, 
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das aulns; mas passarão twlos exames escolarrs, sustentação 
de thesc, e outros aetos, a que são sujeitos os Estudantes da 
l~scola; podendo ter isto lugar no decurso ou fim do anuo 
lcctivo, como mais convier ao pretendente. 

A rt 158. Para a (~ornpeter-lte habilitaçfío rcqnerão ao Di
rector, juntando :-1. 0 Titulo de naturalidade;- 2. 0 Titulo Pro
r~~ssional ;-3.0 Justificação de identidade de pessoa ;-4. 0 Hecibo 
do Thesour·eir·o, mostrando ter pago o subsidio de Rs. tOO~OOO, 
a que por Pstcs estatutos ficão sujeitos, assim (~orno tambem, 
independentemente da fl'(•quencia, a taxa das matriculas, a 
que são obrigados os escolares;- 5.o emtim, certidão do Sccrc
tal'io, constando est•trem no Archivo as ohsenações praticas, 
que se requerem para os exames de clinicn, c que deverão 
se1· colhidas n:ts Enfermarias de elinica da Escola. Este ul
timo documento podcr·ii comtudo ser aprcsentudo por occasião 
destes exames. 

Art. 159. O Cimrgifio formado por· qualquer das Acade
mias Medi1:o-Cirurgicas, indusive o Cirurgião nppmvado pelas 
mesmas, a.\untarú o seu diploma, ficando sujeito ao exame das 
malerias daquellcs prcparatorios em que ctTcctivamentc não 
mostra1· havet· sido habilitado, na conl'ormidadc do ar't. 73, 
P- be:n assim ao das mnterias scienlificas, que não fazião parte 
do Curso daqut•llas Escolas além dos outros netos Acaoemicos, 
por que passüo os cscolan·s. 

Art.. 160. O diploma de Doutor em :Medicina será confe
rido a huns e outros, segundo a I~orm. N.o 21. 

CAPITULO Il. 

Do.~ que tendo obtido diplomas em Escola.~ Estrangeiras, qui
zerem habilitar-se para exercer no lmperio a sua profissão. 

SECÇÃO I. 

Das pessoas cnmpreh.endidas na Rrsoluriin da Assembléa Geral 
Legislativa de 27 de Outubro de 1835. 

Art. 161. Os 1\Iedicos Bmsileiros, de que faz menção a Re
solução supra, estão dispensados do exame de sufficiencia, e 
pagamento de qualquer propina; sujeitos porém á vel'ilicação 
e approvação de seus titulas Professionaes, na conformidade 
dos arts. 13 c 14 da l..ci; devendo para este fim apresentar: 
- 1. o os lres primeims documentos exigidos no art. l58 ;- 2. o 

documento comprobatorio de ter estudado em paiz estrangeiro, 
antes da promulgação da Lei. 

Art. 16~. Igual graça he concedida por estes estatutos 
áquellcs l~acultativos estrangeims, que, untes da promulgação 
da Lei, cxcrcião no lmpcrio a sua profissão; ficando tambem 
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obrigados a cxhibir os tr·cs primeiros doeumrnlos, de Clll(' lrllfa 
o precitado art. fãS, e mais o SPU passaporte, ou certificado 
do Consul da sua Nação, reconhecidos pela Polida do Paiz, 
declarando o dia, mcz c anno de sua chegada ao Brasil. 

Art. f63. Feita a verificação do diploma, c approvado este 
pela Faculdade, lavrar-sc-ha no verso do mesmo, segundo a 
Form. N. o 2:!, o titulo de approvação, que será assignado 
peJo Dircctor, c Secretario, c scllndo com o scllo pt'llucno. 

SECÇÃO 11. 

IAs que ficllo comprchendido$ na disposição do art. 14 dn. L"i. 

Art. t-6'.. Os indivíduos, de que trat;t esta Sl•cção, silo 
igualmente sujeitos á primeir·a condição do art. t61 sobre apre
sentação de documentos, accrcscendo quitação do Thcsottr«'iro, 
que mostre haver depositado, á cxccpção das Parteiras, a quantia 
designada na IJci. 

Igual preceito hc imposto <Íquclles, que se aprescntnrcm com 
Titulos de Cirurgião-Dentista, Oculista, Jlcrniario, Algebrista, 
simplesmente D~ntista, ou sangr·ador. 

Art. 165. Além da quantia dccrelitda na Lni, pagarão para 
a Aa·ca, como subsidio, os Medicos c Cirurgi(ies, I?omwdos ou 
Dimtorados, a de réis 100~000, os simplesmente Cirurgiües, 
:Ooticarios ou Pharmaceuticos, Cimrgiões-Hentistas, Oculistas, 
&c., a de réis 50~00; c as Parteiras a de 25~000: devendo 
incorpo1·ar-sc aos demais documentos o recibo, que hou,·cr de 
dar o Thesoureiro. 

Art. 166. 0.; Doutores ou Fornwdo5 em Medicina, pasS{lrfío 
por duas provas ou exercicios, a saber·: -1 o theorico, que 
vcr·sará soba·e Pathologia interna, 1\latc•·ia Medica, c rarnJs ao
nexos, c Mediei na tcgal; -2. o pratico, que terá por objecto 
trcs doentes d(~ Medicina, escolhidos de enfermidades de mais 
ponderação pelo:; Examinadores na occasião do exame; de
''cndo ellcs ex pender circumstanciadamente, por csaipto, o seu 
juizo Medico sobre os casos praticos apr·csentados. 

Os Doutores ou J?ormados em Cirurgia, serão adsll'ictos ás 
mesmas provas, com a diffcrença de rc3pondercm, na primeira, 
sobre Pathologia externa, inelusivc as duas ultimas materias 
mencionadas na mesma cspccie da prova suppra; c de terem, 
na segunda, tres doentes de Cirurgia; devendo praticar sobre 
cada ver as operações que ao acto desta ultima prova lhes forem 
indicadas; podendo igualmente ser· interrogados sobr·e Anato
mia Topographica. 

Os Cimrgiões, Boticarios, Cirnrgiües-Denlistas, c outros, res
ponderão lambem theorica c praticamente. 

1." Os Cil'Urgiões, na prinwira, serão interrogados sobre Ana
tomia, Palhologia extcnli.l, c Partos, e terão, na segundu, dous 
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dot>nl<'s dt~ Cimrgia; obri~ados outro sim a, praticar as Ope• 
a·açües, que correspomlerem aos casos pralicos apresentados. 

2. u Os Botica rios terão por objecto do primeiro exercício as 
ma terias do 3. u anno do curso pharmaccutico, c p .. aticaa·ão1 
para descmpcn h o do segundo, as preparações de l)laarmacia, 
que lhes forem determinadas. 

3. u Os Ciru•·giões-Dentistas, e todos os outros, inclusive as 
Parteiras, responderão sobre a parte respectiva a seus Titulo~ 
I)rofessionaes. 

Art. 167. Estas proTas não admittirão Pontos, e os exames 
serão feitos, como, em gemi, os exames Escolares, por dous 
I..entes e hum Substituto, nomeados pelo Director. 

Art. 168. Procedm··se-ha á votação immediatamente depois 
tio exame dt~ cada prova, escren~ndo cada Examinador, em 
cedula, hum A ou 1\. Est.as cedulas- serão lacradas e limbradas 
pelo Presidente do acto, com ~brescriplo, constando do nome 
tio examinado, da data do exame, c da rubrica do mes-mo Pre• 
sidente, c por ultimo guardadas no Arcllivo rcs.cnado, d'ondo 
súmcnte sahil'ão para a competente apuração; a qual deverá 
ter lugar· no segundo dia util depois da ultima pmva, em pa·c
sença de lodos os Examinadores; senindo de Presidente nesta 
reunião o Lente, que gozar de mais antiguidade de "Magistcrio. 

E feita a sua apuracão, segundo a norma adoptada para os 
Concurso5 (art. 1'1.9), com a dilTerença de ser hum só o con
I'Prente; tendo-se antes disso verificado a identidade das ru
br·icJs do~ Lentes, que as inscrevêrão; será -approvado
aquelle, que lirm· obtido maior· numem de AA: c de tudo o 
Substituto mais moderno lavrará, em volante impresso, Ter·mo, 
fJUe será por· todos ass-ignado. Este Tet·mo será depois entregue 
pelo Preside-nte ao Secretario, o qual o lançará immediata
mcnte em livro para isso destinado, assignando-o na mesma 
occasião com elle Presidente; devendo o dito impresso ficar 
depositado no Archivo. 

Art. 169. Obtida que seja a approvação, o Director fará 
expedir Titulo, na fórma do art. 163, com a modificação mar
cada na formula n. o 23. 

Art. 170. Succedendo ficar· reprovado, perderá as quantias 
depositadas, c entrat·á sómente com novo subsidio, caso queira 
fazer novo exame, o qual só poderá ter lugar no fim de seis 
mezcs. 

Se ficar segunda vez reprovado, será obrigado a freqn.eotar 
as materias do Curso, que a Faculdade des-ignar; pagando 
ent•io a taxa da matricula correspondente; e com isso não 
sofTrerá alteração alguma o Titulo, de que faz menção o ar
tigo precedente, quando appro"Vado no exame,. que ultimamente 
fiZCI". 

'/./ 
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Disposições relativas aos indil;iduns cornp1~e!tendidos nas duas 
Secções precedentes. 

Art. 17f. Unico. Todos os comprcllcndidos na Sl'CÇ<ics t.a 
e 2. a deste Capitulo, quando se reconhe~a qnc, em contmvcn~ão 
ás Leis acima apontadas, e ao que determintlo estes Estatutos, 
r.u·atieão qualquer dos aetos ou exPreidoi ProfcssionaPs: e se 
ni.ío achem seus nomes no Almanak Araclcmico; serão proc:·~
sados judicialmente como t'cf"raetarios ris Leis de Sanidade pu
Llica, c accusados pelos Promotores Publicos de qualquer l\lu
nicipio, onde tacs nc los exen;iio: aecresePIHlo âs penas, que 
lhes infligit·em as Leis, a multa de tOO;fJJOOO n'~is aos Mediros, 
Cirur·giõPs, e Boticarios; a de réis 50:t!!OOO ao:; Cirurgiões Den
tistas, & c.; e a de 2:)~ r{~i~ ós Parteiras: com 1.1pplieação ús· 
despezas da respectiva Camara Municipal; duplicando-se nas 
reincidencias. 

Qualquer que s(•ja o emprego, ou condecontçfio publicn, que 
lhes compita ou lcnhão ol>tido, sPrá incm•ctiva, em qnanlo as 
sobreditas formali :ades não preencherem. 

'riTUI .. O ''111. 

Dos que tendo sido exatuinados e appt•o,rados 
ent Plaat•naacia, Cirtu•gia, ou aB~una dos ra
naos desta ulth11a. arte, Jtelos extinetos .Juizos 
do8 Pltisieos e (;irur~iões rtlcires do ltnperio, 
e llaes faltarern seus '11itulos, po .. não os laa
-ve••eru tirado, durante o exet•eieio tlaquellas 
i\.utoridades, os quizerena obCer, pau•a po
dea•ent exea·~er sua profisssão. 

CAPITULO UN1CO. 

Art. 1i2. tJnico. Aquellrs indi\'idtto$, acima mencionados, - -
que pretcndPrem continuat• a cxel'cet• suas pl'ollssõcs 1 apre-
sentando ti ~<~acuidade o auto do seu exame em fút'ma que 
fJ~·a f{~, justificação de identidade de pessôa, cerlidão de idadP, 
c altcstado de bons costumes pelo Juiz de Paz do seu domi-
cilio, e ragando, como ~ubsidio, segundo a sua qualidade Pro-
ft~ssional, a quantia dPsignada no art. 165, c cumprindo o mab 
que allisc dctenuina, obtí'rão ddla Diploma, pela }?ol'lll. N.o 24. 
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TIT"Ili~O IX. 

Dos que tendo~se ltabilitado para o exame de 
Pharmacia, antes da protnul~ação da Lei, 
quizerenl obtet• o cotnpetente '11itulo, ent vir
tude da Resolucão da Assetnbléa Geral Le
~islativa de 39" ele .Julho de t.S3õ. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 173. Unico. Os indivíduos comprehcndidos neste Ti
tulo são sujeitos, na parte que lhes diz respeito, aos exames, 
de que faz menção o art. 166. E para cuja habilitação, 
deverão apresentar certidão de Boticario legalmente autorisado, 
em virtude de Lei antm·ior á das Escolas de Medicina, mos
trando ter com elle aprendido quatro annos a Pltarmacia, e 
feito as respectivas manipulações. 

A' esta certidão, que será jurada aos Santos Evangelhos, e 
reconhecida na conformidade das Leis, ajuntarão outros do
cumentos, taes como os dous ultimas de que trata o art. 172, 
c quitação do Thesoureiro, de que conste haver pago, não só 
a taxa das matriculas do Curso Pharmaceutico, de cuja frc
qucncia súmente os dispQnsa a Uesolução supra, como tam
bem o subsidio que pelo art. 165 lhes compete. 

Obtida a approvaç,ão, ie lhes passará Hiplorna, segundo a 
Formula n.o 25. 

Do Ahnanak Acadenlico. 

CAPITULO UNI CO. 

Al't. 174. Publicar-se~ha hum Almanak contendo os Es
tatutos da Escola de Medicina I~'luminense, o estado pessoal e 
disciplinar deJia, e os nomes (por extenso) assim daquelles, 
que obtiverão Diplomas pela Academia Medico-Cirurgica, desde 
a promulgação da Lei de 9 de SelBmbro de 1826, até a época 
da sua reforma pela de 3 de Outubro de 1832, como dos que 
os obtiverão pela mferida Escola de Medicina, desde a sua 
Installação em 1833, até o anno da approvação dstes Estatutos, 
inclusivamente aquelles, cujos Diplomas, em conformidade de 
Lei, ou destes Estatutos, tiverem sido conferidos ou appro
vados pela Faculdade, independente de exames: devendo os 
nomes ser collocadm; debaixo do titulo de cada huma das 
Escolas, anno, c pmfissão, c seguidos de naturalidade, pre
mias obtidos, e ma teria de Thcses, que hajão sustentado; tudo 
seguido de hum lndicc Alphabetico gPral de todos os indivi-

17 



.-----,._.,......-- --~- -~- ----- --~-~~----·-·--

- 130-

duos, de qualquer sorte qualificados na rcla<;~úo retro, com re
missão ás paginas, c linhas, que ncl!a occupnrem. 

ArL 175. Este Almanak será annualrnentc nccrcsccntado 
com hum supplcmento, que deverá conter, na ordem e pelo 
modo acima estabelecido, os nomes dos que forem obtendo 
Diplomas, de tal maneira que, sendo preciso reimprimi-lo, ser
lhe-hão incorporados os supplcmentos, que hou\er. 

Art. 17f). Tirados quatro exemplares para a llibliothcca 
Publica, outms tantos para a da Escola, vinte c dous para os 
l..cntcs c Substitutos, Secretario e Bibliothecario, c os que de
llcm subir ao Governo, na conformidade do ~ 1G art. 9. ''; 
guardar-sc-lw o re~antc no Archivo, parn o fim mcllcionado 
no § 3. 0

, art. 128, em cuja disposição ficão tambt'm cnmprciH'n
didos os individues, de que tratão os Títulos Y H, YIII c IX. 

CAPITULO I. 

Disposições Geracs. 

Art. 177. O Dircctor será o Executor Supcritcndcn t.c deste;.; 
E~tatulos, tanto sobre os Lentes, S<'jão Proprictarios ou Subs
titutos, e mais Empn'gados ou Oillciacs da Escola, como sobt•e 
os Estudantes dclla; com autoridade para admoestar, corrigir, 
infligir c.1s penas, que ou lht~ forem attribuidas, ou não lerarem 
Executor designado; c até mesmo fazer prender em flagrante, 
enviando o preso ao Juiz de Paz, pelos Officiacs da Escola, que 
ellc designar; fazendo uso do seu Juizo prudencial, mormente 
a respeito destes ultimos, sem todavia desprezar as provas, 
particularmente em casos no!avcis, debaixo da resr~onsabilidadc 
mora], e legal, que a seu cargo incumbe. 

Art. 178. Os Lentes substituem o Director, pela escala de 
sua ancianidadc, em toda a parte policial destes Estatutos: na 
falta destes, os Substitutos; e gradativamrntc, o Secretario, ou 
qualquer outro l~mpregaclo, quando da continuação dos aclos 
flOSsão resultar graves inconvenientes; participando tudo immc
diatamcnte ao Director. 

Além desta disposição geral, compete especialmente aos Lentes '"""' -
o poder concccional sobre os seus Discípulos dentro da sua 
Aula, c serão responsaveis, perante a Lei, quando não Gum
prão os presentes Estatutos. 

Em todas as occurrcncias, cllcs trabalharão mais por pre
veni!· os dcliclos, do que castiga-los, sem todavia eahir na in
dolencia. l)ara sustentar a ordem, c chamar a attenção, usarão 
\ta voz- Silencio.- Se esta não bastar, apontarão o desordeiro, 
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dizrndo-1llo- o Sr. F. está aponh1do, guard~ silencio, ou re
tire-se.- Se ainda assim não ~anhnr o socego, se levantará da 
cadeira, c oillciartÍ logo ao B1rector, relatando o acontecido, 
o nome dos rcfract.11'ios, c tudo o mais, qun houver occonido. 
O seu exemplo, respeito c gravidade são os primeiros garantes 
da boa ordem. 

Art. 179. Todos os Empregados, providos püla Escdla, s:ío 
flc Commissão, em quanlo bem servirem, sujeitos immediata
rnrntc ao Dircctor, o qual, quando não va!hão as admoestações, 
os poderá punir com a multa de hum a cinco dias do orde
nado, suspender ou dcmittir, por consenso da Faculdade, ou 
apprllo ao Governo, se esta o n5o attender. 

Os seus vencimentos, bem como a parte do ordenado dos 
I.entcs, ou Substitutos, no caso de multa, ou durante o tempo 
da suspensão, pertencem a Arca da Escola; dc,-cndo logo lan
çar-se em receita ao T!lcsoureiro, o qual os cobrará rws sub
scqucntrs mensal idades. 

Art. 180. Os pontos, com que forem punidos os Estuuanlcs, 
na ftírma do Cap. IV deste Titulo, serão todos contados emno 
se faltas fossem ás lições sem motivo justo: as certidões de fre
quencia serão pois passadas á vista da respectiva N"ota do Lente, 
na conformidade do ~ 2. o art. 79, c § 5. o, art. 98. 

Além das punições por delictos, na fJrma do precitado Ca
pitulo, JwvPrá a seguinte disposição. 

Todos os annos, na sessão do cnccnam€nto, cncb hnm dos 
Lc1qt<•s c Substituto~, nprcscntarú assignada á Faculdade a Ta
bella indicada no art. 7D; pode;1do mesmo nella confirmar por 
factos, quando preciso fôr, a dcdu~çno de suas observações. 

Numeradas, rubricadas c cosidas em caderno por hum dos 
J\Jembros da Faculdade para isso autorisado, debaixo de seu 
eompetente Termo de abertura c encerramento, o Secretario 
as tomará sob sua responsabilidade no Archivo reservado, onde, 
sómcntc por ordem do D:reclor, poderão ser wnsultadas. Ao 
Governo, c á Fi.lculdadc será franco o conhecimento indivi
dual dos comprehendidos neste cndcrno, quando os qucirão 
em prcga1·, al(~m do uso, qtw, na conformidade destes Estatutos, 
für licito fJzer-sc em harmonia com o sustcntamcnto da moral, 
c boa ordem da Instituição. 

Art. 131. Nenhuma das pcnns, comminadas neste Titulo, 
inhibcm de seguir-se o processo criminal contra os delinquentcs, 
quando haja parte lesada, ou scjno tacs os factos, que dcvuo 
ser punidos pelns Leis communs. 

Art. 182. Os artigos policiacs, relativos aos Escolares, serão 
impressos, c suspensos em huma taholeta dentro em cada hurna 
das Aulas; e o Lente, quando o julga r conveniente, os ütrá 
ler por algum E-.tudanto, o que supprirá por corrocção. 

Art. 183. Fica absolutamente prohibiLlo entrar ua Escola 
cJm arma de qualidad<_• alguma, o!Tcnsiva ou defensiva, cmn-

!V 
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prehendendo ne3tas as beHgalas, ou qualquer oull·a, que in
~ulque aggresslio. 

Os infractores deste artigo ficão sujeitos ás penas do Codigo 
Criminal do Imperio. 

Os c'hapéo~, tanto de sol, como de cabeça, marcados com 
o nome de seu dono, serão depositados em sala para isso des
tinada, sob a confiança de pessoa, que para isso se designar. 

CAPITULO 11. 

Dos Lentes e Substitutos . 

.Art. 18}. Uni co. Sendo de esperar que, por sua exemplar 
conduc!a, os Lentes e Substitutos procurem sempre crear c manter 
a moral, c a dignidade Academica, segundo lhes rccommenda 
o art. 21, todavia são homens, e a Lei deve ser igual, senão 
mais rígida, com aquelles, de quem mais se confia. 

1. o Se portanto algum dos Lentes, ou Substitutos em exer
cício Cathedratico, faltar á hora precisa da lição, ou deixar 
de prccnehê-la, assim como os mesmos, e os Substitutos em 
geral, aos exercícios Escolares, sem participação ao Dircclor, 
quando esta falta exceda de dnas vezes successivas; 

2. o Se no mesmo anno lcctivo reiterar as mesmas faltas, 
ainda que com participação ao Director; 

3. o Se dehar de dar aula por seu arbitrio, ou entretiver 
a hora lectiva em objcctos estranhos á liçflo; 

4. () Se ausentar-se durante o tempo Escolar, sem licença 
do Governo, ou da li'aculdade ; 

5. o Se com os Estudantes entretiver ni mia e eslr(lnhavel fa
miliaridade, ou trata-los aspera ou incivilmente nas Auias: 

6. 0 Se não guardar, ou fizer guardar a disciplina Acadc
mica. 

7. o Se, precedendo convocação, chamamento, ou nomeação, 
faltar sem causa justificada aos @xarocs, sustentação de theses, 
ou outro Acto Escolar, assim como tambcm ás Sessões da Fa
culdade, e CommiS'sücs, de que fot·em encarregados; 

8. 0 Se, em seus discur3os, ou Actos Academicos, offcndcr 
a moral publica, e Religiosa; 

9. o Se comprometter seu caracter, ou a honra da Facul
dade, por huma conducta notoriamente escandalosa ; 

O Director, só por só com elle, o admoestará. 
Se esta admoestação não o corrigir, exporá em conselho ·os 

seus desacet·tos, mencionando a pt·imcira admoestação feita; o 
assim o fará lembrat· na Acta em nome da Faculdade, con
vindo esta em que se faça semelhante memoria. 

Nas rcincidencias posteriores, precedendo o Juizo da Facul
dade, o ])irector impOI'á ao delinqucnte a pena de multa de 
3 a Ui dias do ordenado, que lhe corresponder. 
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Se rslcs meios forem improftcuos <i emenda, a Faculdade 
representará ao Governo, para set· cllc suspenso temporaria
mente do exercicio, ou demittido do Emprego: para se fazer 
porém Psta representação, deverá prc«cder a unanimidade de 
votos dos Lentes da Faculdadft. 

CAPITULO I li. 

Do Thesoureiro e Bibliothecario. 

Art. 185. lJnico. O Thcsoureiro, que fôr suspenso, ou re
movido do emprego, por ill<'gal applicnçfio dos dinheiros da 
E~eola, ou que no fim do armo se aehur alcançado, não po
(}('rá cor.tinuar n sC'rvir, em quanto não reparar, salro se os 
Membros da Faculdade por elle se rcsponsabilisarcm; o que 
será pelo Di redor lev<Jdo no Governo em participação. 

Igual procedimento se harcrú com o Bibliothecario a res
peito das obras, que, por sua negligencia ou complicidade, 
forem extraviadas, ou damnincada5;. 

Em caso de morte, ou recurso á Lei, ambos os Empregados 
!'U pra, ou quaesqucr outros, que possão achar-se em consimilc 
cirrumstancia, responderão por seus bens executivamente. 

CAPITULO IV. 

Dos Estudantes. 

Art. 18G. Uni co. Os Estudantes esperarão na Sala, qnP; 
lhes fór destinada, até a hora da lição do seu anno, que scra 
unnunciada por toque do sino corrcspondent~, c nclla se por
tarão com gravidade; devendo tambem alli esperar os que qui
zcn~m assistir, eomo ouvintes, ás liçiics dos outros annos. 

Tomanio assento nas Aulas, á proporção que forem entrando, 
sem prcccdencia, c nellas guardarão o maior silencio, c si
zudeza, mesmo quando não tenha o Lente ainda entrado. 

Prestarão toda a atten~ão ás liçiics: c quando não tiverem 
bem comprchcndido algnm ponto de doutrina sobre mnterias 
já lcccionadas, scr-lhcs-ha licito propô-lo ao Lente, o qual po
derá rcspondel'-lhes logo, ou dcixa1· para a sabatina seguinte; 
on, se fôr ponto de nrdua controvcrsia, mandar que o propo
nhfio por c~riplo, afim de lhes rcspondm· de viva voz, ou 
tambern por cscripto, o que fará ao mais tardar na sabatina 
seguinte. 

Assim nas Aulas, como em qnalquct· dos Estabelecimentos 
da :Escola, elles devem portar-se cortcz c civilmente, não só 
com os Lentes, e Empregados, como huns com outros, c com 
as pessoas estranhas, c mormente com os desgraçados enfermos, 
qu~J implurãu a n.ssistcncia Medica; respeitando dQSSB modo a 
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Instituição, que os habilita a fruir n<l Sociedade as honras c 
vanlagcns, ligadas á profissão. 

Sendo por·ém ncecssario que a Lei manir~sle a sua nnimad
Ycrsfío aos infractorcs d!.!sles preceitos gcral~s, ella individua
Jisa como 

De li elos de omissão: Penas. 

Fa/.tas 1 o 

A' Auln, rl<>sd~ ~ rhamarla até o fim; ?Hum ponto, n~plicndo p!'lo Ll'nto, ou 
A' lição, ou ignorancia dclla: S Substituto em rcgencia de Cadeira. 

A's prrparaçõrs. das_C_arleiras, ou qual-; num a dons pontos llpplicados como 
qurr outro rtcr<"ICIO rscol,1r; . , ' . 

Ao ~ileneio na Aula, c sollrC'tndo dn- Mima, ou pelo Su!!s~lt,nto, rw ~P.rte 
rautc as lições, c cxcrdcios Escolarrs: relat1va aos cxerciciOs das t;udrs. 

" o ''· 
~ E~amc no fim de todM pelos mesmos 

Ao Exame no dia marcado ...•...•• i Etaminadores, novo ponto c multa 
1... de 20~ rs., applicados pelo Diredor. 

4.6 

Sahir nntrs de findnr a hornlcctiHt, c ~ Hnm ponto, npp1irado pelo L('nt(', ou 
a dos exercícios Escolares: Substituto, na parte, que lhes hl: t attri!mida. 

As faltas ás preparações da l.adcira de A nrrtomia, excmlendo 
de tres, serJo punidas com o perdimento de dous dias rla 
gratificnçfío, duplicando-se nas rcineidencias; para cujo em~ilo 
se parlicipaní. no Dircclor: c a multa pertencerá a Arca da 
Escola. No cnso de incorrigibilidadc, perdimento do lugar, 
<~pplicado pela Faculdndc. 

Outro tanto se praticará áccrcJ dos P.~nsionistas de cHnica. 

Dclidos de Commissfw: Pm:a~. 

I 
Lcmhr,mçn pelo Portcit·o, na auscnria 

de Leutcs, ou Substitutos: no caso 
por<'m de contravenção aeinto~a, 

Enll'a(la na Escola, on nos Hospitae5 participaria ao Dircct.or, este fará 
(le rliniea, de chapéo na eabe~a. ou/ punir o delinquentc com hnm pon· 
pô-lo dentro daquellcs EstalJclcci- to, c admoestação por hum dos 
meu tos: Lcntps n·spcctivos; podrndo· mPsmo 

ser-lhe imposta a pena de rfesohc
\ tlic~cia, t'l.o caso de ce>ntumacia. 
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Deliclos ~c Commis~ão. Penas. 
2 o 

Faz~r barulho, ou rstrondo; ) . 
Hrtonça de mãos dentro na Escola; ~De n a 9 pontos, applicados pelo D ~ 
üesatlcndcr aos Emp1·rgados subaltcr- rcctor. 

nos: 
' 3.0 

Distribuir pa!lquins' caricaturas, ou I neprehensão pelos Lentes em tollllS as 
ql.Hilqucr outro lilriautc desta es-~ aulas (determinada. pelo Dírector) 
pccie; quando se não conhecer o iudiyi · 

Esrrcn~r, ou man<:har ns paredes com, duo: conhecido porém este, re-
torpezas; ~ prehensão n'huma das aulas, que 

Cizer oi.Jsccnidades, ou praticar quaes- frequentar, c nota na folha de mora-
quer ac.tos, que orrcndilo a moral lidadc. 
publica: 

4,o 

o~ Cl!beqas de assuadas, ou paredci,lA pena • paragrapho precedente: c 
para que niio tcnhão aula, ou outro quando os actos praticados tenhão o 
quillquer fim; ennho de relevante maldade, sum-

Proyocaçfio aos doidos, ou actos de mario na fórma dos Estatutos; po-
crucld:ulc qual!Iner com os cnfer- llendo então a Faculdade punir o de-
mos; linquentc rom exclusão tcmporaria 

Praticar actoi olTensivoa á moral pu- de hum a tres annos, pa1'litip:mdo ao 
blica: Goremo a sua deliberaçii.o tomada. 

5." 

Hesistencia ás ordens legues do Dirce- J IlnaJos pela Faculdade e , . · 1 
Arrancamento de Editaes; ~ 

to r. t t~ . , p.mH os 
Actos '.!c cscarneo, mofa, ou desprezo, com 0 perdtmcnto de hm~1 a tt·rs 

dirigidos contra os superiores; anno~ :'"e q~,a~HI~; ~cl.a ~r~v.~~~a~l1; ou 
Attentados ou ataques de qualquer) rrpeliÇ.JO, se JUI~uc mcointli.biitda-

cspecie ~ontra qualquer destes ou de' com cxdusao te:_npomna,. ou 
qualqu~r acto notaYel de iusubor- para sempre do grcnuo Acadcnuco. 
dinação, dcsobedicncia, ou an·ronta: 

A pena do § 4. 0 sobre exclusão, c toda a do § 5. 0
, lerão 

vigor tanto na aclual Escola de Medicina da Bahia, como em 
qualquct· outra, que para o futum se institua no Jmpcrio, e 
'Vice-versa em casos taes, que seus Estatutos previnão. 

TiTULO XII. 

CA.I>ITULO UNICO. 

Art. 187. Os membros da Faculdade trarão, tanto nos con
eursos, e collação do grúo, como nos actos diplomaticos, c so
lemnidadcs religiosas, em Commissão pela Faculdade, as vestes .. 
c insígnias academicas, designadas na seguinte descripção, re
lativa aos Lentes; pelo modo nclla determinado, com as mo
dificações, que, d<'pois du mesma, vão marcadas: 
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n~ca preta, em fórma ue garnachn, bordada n~ frente, como 
n de Desembargador, com folhos semelhantemente bordados 
nas cavas, e vestida sobt·ccasaca preta de Córtc, cortada sobre 
o curto, abotoada na frente, tendo os canhões com bordadura 
igual á da Béca; calção e meias pt·etas, e sapatos com fivela; 

Murça com capello, de verde, e forrada de amarello, fechada 
na frente com alamares arnarellos, não devendo cobrit·, depois 
de vestida, os folhos da garnacha, c tendo na parte esquerda 
sobre o peito duas palmas encruzadas, c, abaixo do ponto do 
cncruzamento, em distancia proporcional, dous ramos de café 
c fumo, igualmente cncruzados, e lançado:; sobre as porções das 
palmas, inferiores ao ponto do cncruzamento das mesmas, e 
terminados no espaço intermcdio á e3tas, c ás porções supe. 
riores ; tanto as palmas, como os ramos, da mesma cór dos 
ulamarcs; 

Barrete Doutoral, d•verde, orlado, junto a margem inferior, 
de hum galão amarello de meia pollegada de largo, e tendo no 
cenlro da parte superior huma tlor de cót· amarclla; partindo 
della hum franjão da mesma côr em fórma de borla, cahindo 
~m roda do barrete, até <.tpproximar-se á h uma grega da mesma 
côr, collocada meia pollegada acima do galão; 

Armei de ouro com esmeralda. Modelo n.• 26, figurinos 1 e 
2, figs. 1 e 2. 

O Dircctor terá de mais huma palma, inclinada da direita 
para a esquerda sobre o peito do lado direito. lt'ig. 3. Os Substi
tutos diversificarão dos Lentes em terem sómente as duas palmas 
acima indicadas, e em lugar da grega, hum galão da mesma 
largura que o da margem inferior do barrete. Figs. q. e 5. O 
Secretario, sendo Doutor, trará, além das insígnias correspon
dentes aos Doutores pela Escola, as mesmas vestes da Faculdade, 
mas sem bordadura na garnacha, folhos, c canhões; e no caso 
de não ter o gráo, acompanhará a "~!'acuidade vestido decente
mente de preto. 

Art. 188. Os Doutores se apresentarão na Escola, qmmdo 
candidatos á concursos, vestidos de preto á Córte (sem cspadim) 
e com as suas insígnias Doutoraes, isto he, rnursa com cJpcllo, 
barrete e annel; tendo a murça de diiTerença huma só palma, 
obliquamente lançada da esquerda para a direita sobre o peito 
esquerdo, c o barrete, hum só galão á margem (Modelo n.o 
29; Figurinos 1 c 2, Figs. 1 e 2 ), e deste mesmo modo para
mentados, deverão apresentar-se, quando queirão assistir á col
lação do grão. 

Art. 189. Os estudantes, nos concursos, a que forem como 
candidatos, c na sustentação de suas theses, se apresentarão de
centemente yestidos de preto. Quanto ao modo, por que devem 
comparceer, para receberem o gráo de Doutor, já fica determi
nado em lugar eompetentc. 
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Art. 19;;. Nos a dos acadcmicos, em que a Faculdndc ap* 
pa1·ecer ornada com as suas vestes e insignias, o Porteiro e 
c:ont.inuos estarão decentemente vestidos de preto; trazendo o 
primeiro huma corrente amarclla á tiracollo, terminada por 
huma medalha da mesma cór, t~ndo em huma das faces a 
inscr·ipçuo-Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro-c no 
rcv<'rso, huma chave. Esta corrente, com a competente meda
lha, será propriedade da Escola. 

Disposições geraes. 

Art. 191. O Dircctor, Lentes, e mais Empregados, com
prt>hendendo Pensionistas de clinica, preparadores de anato
mia, A manucnscs e mais opera rios, constantes d<'Sles J~slatutos, 
entrarfio em folha mensal; cuja quantia, junt<Hnentc com a da 
folha diis despezas ordinarias, será recebida pelo Thesourciro 
no ThcsGuro Nacional. 

Art. 192. Os Empregados nomeados em conformidade do 
art. 10 da Lei, e o Secretario, contribuirão á bencfi.cio da :Escola 
com hum quinto do ordenado annual, que houn~r de vencer, 
pago por huma só vez, c descontado r•clo Thesoureiro nas pri
meirDs mensalidades, que lhes competir; a qual quantia srrá 
levada ~í receita geral, dando-se-lhes qu;taçfío ( t ~. 

Art. 193. A' excepção das qu:mtias, com dPstino mnrcado 
na l .. ci, c das que forem consignadas na Lei do Orçamento 
para df'spczas da Escola; todas ns. outras qnc, na conformidade 
destf'S J~statutos, existirem na Arca, indnsiYc os subsídios, c 
a que c0nsta do art. 122, serão dcslinncias nf\o só para compra 
de objcctos utcis á Escola, intervind•l o Juizo da Faculdade, 
<~orno tambem pitra as despezas, que se fh:crrm com os im
pressos e med{tlhas, de que tratflo os mesmos J~sl•1tutos, e com 
o acto da collaçflo do griw. 

J~m quanto porém não houver dinheiro disponirel para os 
ditos impressos e medalhas, incluir se-hão nas dcspczas da Es
cola as que forem relativas a cstrs objl'c!os: devendo comprehcn
d(~t-sc nas mesmas as que se houver de f<1zcr, na conformidade 
dos arts. 85 c 89. 

Art. HH. Os Diplomas ctne se russarcm, na conformidade 
do Cap. 1.0 Tit. 7. 0

, c dos Títulos 8 o e 9. 0
, serão impressos 

em p~rgaminho, e terão as mesmas assignaturas que os de que 
faz menção o art. 128, diversificando os do Tit. 8. o em pcrterccr 
ao l.entc mais antigo no l\Jagisterio a assignatura uc Chancellcr. 
Estes Diplomas, inclusive os do precitado artigo, serão regis
trados em livro proprio, c averbados no verso dos mesmos pelo 

(l) Causará cstmnheza esta contrihuiçiío? Nós somos os qu~' f:Jz~mos o 
Projecto, fintámos os Estudantes, os Estrangeiros ; cumpre que nrrcdcmos v. 
nota de propria escassez, ou antes, que alguma cousa consímilc~ façr.uws de 
llOSia parte: aos Legisladores cQmpete o arbitrio. 

18 
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Sceretario, com rem1ssao ao livro e folha, e entrrgucs, pngns 
as âespezas com clles feitas, a quem competir; ficando no ar~ 
chivo recibo de sua entrega. 

Os Títulos ou Diplomas, de que tratfío o art. H. da Lei, e 
o Cap. 2.0 do referido Tit. 7. 0

, bem como os respeetivos Tilulos 
de npprovação pela l!""'aculdade, ser·ão todos igualmPnte rcgis
tmdos no mesmo livro acima mencionado; e a declaração do 
registro se fará logo a baixo des-tes ultimos; havendo-se ao acto 
da cntrPga, como acima se rccommcnda. 

Quando os pl'inwiros Diplomas se pereão, se passarão outro::;, 
sempre á custa dos lmpclrantt·s; declanmdo-sc nclles, que silo 
segundos, do mesmo thcor, e pnra o mesmo sujcilo, c pondo-se 
lambem esta lembrança á margem do nwsmo assento no livro. 
Com a mesma cautela se passarão terceiros Diplomas, qunndo 
fôr neccssario. O que se observará igualmente a respeito dos 
Cllle pertencerem ao precitado Cap. 2. 0

, mas sobre formula, que 
á Faeuldadc cumpre determinar. 

E pura uniformidade dos Diplomas, que clla houver de con
ferir, no que toca á impressão, podeni a mesma Faculdade 
fazê-Jos imprimir em typographia sua, ou como· melhor lhe 
convier; fazendo-se par·,Jo isso as despczas da mesma maneira 
que se fazem us outras da Escola. 

Art. 195. Havrr<Í dous sellos, hum grande c outro pequeno. 
Ambos serão feitos pelo mesmo modelo do Sello da Ac::a.lt~min 
Medico-Cirurgica, diversificando na inscripção, que será a srguin
te- Escola de Mmlicina do Hio de J<.meiro:- sendo o primeit·o 
destinado para scllat' os Diplomas conferidos pela Faculdade, c 
o segundo, os Títulos de approvação pela mesma, c mais papei~ 
que devorem ser seHados. 

Art. HW. O Governo fica nntorisado para consignnr huma 
fJUanlia sufnd('n!.e para compra dos instrumentos do Physicn, 
Anatomia c Cirurgia, de que houver necessid<tde para as de
mons.traçü(~s <Lls liç-ões, em quanto a Escola não tivce fundos 
pwprios para acudlr a dcspezas deste genero; O mesmo sn 
}JI'aticnril ácerea do ~boratorio de Chimica c de Pharmacia. 

Art. iD7. Todas as drogas, utensílios c mais objcctos neces
sai'ios para as prepüraç<ie3 das Cadeiras, ou provisão habilual 
da Escola, serão annunciaclos pelos w~riodicos, e comprados a 
quem melhor e mais commodamente os offcreccr. 

Estas drogas s~1·no pedidas pelos Lentes, debaixo de sua assig 4 

natura, com especificação de quantidades e qualidades. Quando 
este pedido seja approvado c assignado pelo Dircctor, registrado 
na Secretaria em livro competente, e a\-erbado pelo Secretario, 
com remissão ao livro e folha, passará ao 'fhesoureiro; o qual, 
fazendo vir os gencros com seus preços escriptos por extenso, 
examinando-os com o Conscrvadot', e achando-os como acima 

:s.n prescreve, os pagará cobrando recibo, e os entregará n t•stc, 
o qual tambrm assignurá no mesmo pedido, em testemunho ce 
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sua recepção: e assim o recibo, como este mesmo pedido, farão 
Jlrova de quitança nas contas do Tlw~;ourciro. 

O Conservnclor levará esta reGnita no seu livro do entrada, e pobs 
ordens dos Lentes em exercido lhes (lJrá sahida, sempre em 
dia e com clareza. No fim do iHlllO, ou antes se convier, se lhes 
dará halant;o, descarrega udo-o <laquellas quantidades que cons
tar haver gasto em seu destino; e dando consumo ús que se 
acharun corruptas, c respon<lemlo elk~ pelos cx.tnniudos, ou 
perdidos por sna ct~lpa, segundo seu preço na entrada. 

Art. 19~L A Fa~uldadc dará por escripto ao :Medico, que 
''iiljar ú custa do l~stado, na fOrma das condições publicadas no 
programma do concurso (art. 15~l), as precisas instrucç.õcs para 
11 aeqni~i~fío dos conhecimentos, que clla des(•jar ohter; marcan
do-lhe o tclllpo que deve durat· a viagem, c os lugares por onde 
deve viajar: convindo emprega!' h uma parte dessa viagem no 
lugar elo Brasil, que lhe fôr dt>signado, com n obrigação ch~ 
rclnett~~r para o Gabinete de Historia Natural as espceies do 
subslaneias rncdiciuacs de notanJ prcstimo, que possüo havrr, 
e m<1is ohjedos eorrcspondcnt<·s, para cuja acquisição e remessa, 
haverá das Autoridades do Paiz o auxilio que fôr mister. 

Hnrantc a viagem, o Mcdieo Pensionista devercí entreter com 
o Dircctor lluma corrcspondencia seguida, communicando-lhc 
todas as descobertas, c melhoramentos ql.!c se Hzercm na seicn
cia, afim d0 serem presentes á Faculdade; e se prestan\ á compra 
e remessa dos livros, ou de quaesqucr outros olJjeetos, que lhe 
forem encommcndados para o uso da l~scola, sob pena de se 
lhe suspender o subsidio; o qual dcverú ser proposto ao Go
verno pela Faculdade para a competente approvação. 

Art. 199. Na sessão da abertura, a Faculdade nomeará d'en
tre os seus membros huma Commissão de trcs, a qual terá a 
seu cargo aprescntat·, na sessão que se julgue mais conveniente, 
momo ria historica de todas as ma terias, ou acontecimentos 
occurrentcs na mesma dentro daquellc anno dignos de serem 
historiados: lida esta memoria, c tendo ganhado a approvação 
da Faculdade, será recolhida á Bibliotheca para servir de chro
nica aos fastos da mesma Faculdade. 

Além desta mcmoria annual, a !Faculdade convidará, tanto 
aos seus membros, como a todos os que o forem da profissão, 
para que ua melhor fórrnu scientifica i1prescntcm memoria, ou 
HH'morias de todo o tempo dccorríclo, desde o começo da pri
mitiva Escola Cirurgica do Hio de Janeiro, alé a époea em 
que começou aqueila, que neste artigo vai preordenada. 

No caso de concurrcncia, a Faculdade coroará com o seu 
publico testemunho de gratidão aquclle trabalho, que mais digno 
!ile parecer de sua approvaçfio; fazendo-o estampat· no fron
tispieio da obt·a, c dando disso conhecimento no seu autor. 

Art. 2UO. Os assentos dos Lentes, c Substiluto3, tanto em 
.Faculdade,. como nos diversos netos E::;eolares, não providen.-

f ~ . . 
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ciados nestes Estatutos, s~rão regulados pela fôrma determinada 
nos arts. 13 c !'1- dos mesmos. 

Art. 201. ÜJ I.cnte3 que tiverem organlsado os compendio~ 
das materias d~· suas Cadeiras, precedendo parlicipaç5o do Di
rector ao Govemo, terüo a primeira impressão gratuitu; com
petindo-lhes lambem, á semelhança dos Lentes da Academiu 
Jurídica, o privilegio exclusivo da obra por ·to armos. 

Art. 202. li'inda u hora destinada, se hum outro Lt>nle houwr 
de lcceionar na n!esma anla, deverá o Porteiro, feito o signa! de sino 
entrar rcspcitosarncntP, c annunciar ao LPnt(~, que oceupa n Ca
deira-a hora he linda-a cuja ''OZ o Lente concluirá a sua licão. 

Art. 203. llavc!'á em cada huma das aulas !Jom Livro-Dia
rio authenticamento preparado, e ao ulcanc~· <h vista do Lente, 
onde cada hum dos csludantt's, logo qnc este tome a Caddra, 
lançará o seu nome para testemunho de sua cornpareccracia. 
:Findo hum qnarto de horJ, o Porteiro o fechará, ficando apon
tados aquclles que posteriormente chegarem, c no fim da li~.:ão 
o Lente o assignará. 

Art. 20~-. Os estuàandos, e mais pessoa:', que rretenderem 
despacho pela Esco!u, lançarão os seus re(jucri!llentos, com so
brescripto fechado ao Secn~tario, na caixa da Secretaria, e lia
verão os respectivos despachos, pelo modo c:-,tabclecido no § 
2. o art. ft.1, c no art. nS. 

Art. 205. Sendo lirre a qualquet' cstudaMc da Eseola come
çar os seus estudos pelo Curso Pharrnaceutiro, lndavia nenhum 
poderá pnwulecer-se do tempo empregado naquclle curso, para 
(Jlle se lhe leve em conta no de Medicina, para o qual requeira 
passagem, sem que em seus respectivos exames tenha sido ple
namente approvado. 

Art. 206. Cumpre á boa disciplina da Escola que ncnlmm 
empregado dell:.t possa, em quunto seu emprego exercer, fre
quentar as aulas da mesma, nem fazer actos acadcmios. 

Art. :;07. Os Edilaes serão affixados á porta principal, c ~l 
entrada das aulas em lugar bem ratente. 

Art. 208. As participações ou representações, entre os di
versos empregados, se farão sempre por escripto. 

Art. 209. Para facilitar o expediente, se farão imprimir de 
antemão os recibos das matriculas, e todos os mais papeis que 
se julgar conveniente, com espaços em branco, para depois so 
preencherem, segundo fôr necessario. 

Art. 210. Logo que estes Eslatutos forem npprovados pela 
Assembléa Geral Legislativa, e sanccionados pelo Governo, fica
rão sendo propriedade da Escola, e nella ser5o postos á venda; 
entrando o seu producto para a Arca afim de ser applic~do 
em beneficio da Instituição. 

§ ADDITIYO AO ART. 162. 

Comprehender-·se-hão na graça elo artigo supra aquclla.b 1\le-



Lb 
).Df 

dicos c Cirurgiões cstran3eiros, que, vi<tjando ou permanecendo 
uo Brasil, se acharem munidos de Diplomn de Lentes ou Substi~ 
lutos {}a Faculdade ou Escola de Medicina. 

l10HJ1ULAS. 

N~o I. 
Senhor. 

(Devendo come ·ar a .... novo trit·nnio Uirectorial, ou não 
tendo o Doutor F. . . . aceitado a nomeação de Director, ou 
achando-se vago o lu!;<H' de DirecL<H' por demi:-são ou morto 

-do Doutor F .... ) a Faculdade de .Medicina do IUo de Janeiro, 
em conformidade do art. 8. o da Lei de sua organisaçào, e do 
§ 2. o art. U. o dos Estatutos, tem a honra de levar á Augusta 
Presença de V. 1\1. I. a Lista tríplice dos candidatos mais vo
tados, constante da acta, que pot· copia sobe para que V .. :\1. I. 
Se Digne de Nomeat· o Direelor da Escola. 

Deus Guarde a V. 1\1. 1., cmno havemos mister. 

Escola de :\Icdicina do Rio de Janeiro .... de ....... de ...• 

(Assignnlum do Director.) 

l•' .••• 

l<'<H;o saber que s;,~ndo pela Fawldude de Medicina ..• em 
confol'midade do art. 8. o da Lei de a de Outubro de 1S32, c 
do § 3. 0 art. u.o, o do art. 28 dos Estotutos (ou em conf\)l'mi
dade do art. 8. o da Lei de 3 de Outubro de 1832, c do § 3. o 

art. 9. o dos Estatutos i eleito em Thesoureim, na sessão de ::o 
de Dezembro do corrente anno (ou na sessão de ...• ) o Sr. 
Doutor F .... Substituto da Secção de .... (ou o Sr. Doutor 
:F •••• Substituto da Secção de •.•• pela nomeação do actual á 
Lente Proprietario, pela Jubilação, demissão, ou por morte do 
actual): na conformidade do ~ 9. 0 art. 12 dos :Estatutos, fiz 
expedil· o presente Titulo, para que com clle possa exercer 
livremente este emprrgo, c gozar das attrihuiçües, que pelos 
mesmos I~statulos lhe compete. 

Escola .. ,. 

(Sello) 
Dircclor. 

(Assignatura.) 

Secretario. 
(Assigna.tura.) 
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O Titulo do Secretario será r1assado pelo mesmo theor mu
tutis 'mutandis, assignando como Secretario o Substituto mais 
moderno. 

N.o Ill. 

$enlwr. 

A Faculdade de 1\Jcdicina .... em conformidade do art. 18 
dos spus Estatutos, approvou na sessão de .... a Proposição dt~ 
permuta da Cadeira de .••• em favor do Doutor F .... Lente 
de .... c da de .... em favot' do Doutor F .... Lentede ..... 
:E espera que V. l\1. I. Se Digne de Confirma•· este seu ac
cot'düo. 

Deus Guarde .... 

Escola •... 

(Assignatura do Dit'cctor.) 

N.o IV. 

Senhor. 

~\ Facnldado de Medicina .... ctn conformidade do nrt. 1 D 
dos s:.'us E~ ta lutos, approvuu na sessão de .... a Proposil;fio do 
J"cntc de .... Doutor F .... que pede a propriedade da Cadeira 
de .... vaga ~o r (Jubilação, demissão, ou morte) do Doutor F.. · 
I~ espera .... 

Deu.5 Guarde ...• 

Escola .•.. 

{Assignatura do Dircctor.) 



Anno. 
18 

N. 0 V. 

ESCOL.\ DE MEDICI~A DO RIO DE JANEIHO. 

Cat•ta. de tnatt•ienla. 

Dada, em conformidade do art. 77 dos 
I~statutos, ao Sr. es-
tudante do anno do Curso rie 
de idade na lural de 

morador na rua n. o 

para servir de Certificado onde lhe con
vier, e mostrar a identidc1de de estudante 
desta l~scoli-l. 

Escola de Medicina do IUo de Janeiro 
em de de 18 

(Sello) Director. 
(Assignatura.) 

Secretario. 
( .\ssignatura.) 
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N.o ~1.- Detalhe dos Cursos tla Escola de ~Iedidna do Rio de .Janeh·o, 
rclath·o aos dias e horas das lições. Anno lectho 48 

I 
Anl!os. 1 }Ía!erhs. 

CURSO MEDICO. 

)}ias. Hot·as. 

t..o '1Bota~1ica Mc~ica, &c ••....•..•. I- 2.as, 11 .a~ e _t:'~ ----~ 
---~ Phystca 1\Iclhca • • • • • • • . • . . • . • . • • 3.as, 5.'1' c Sah. 1 ____ _ 

Ch. . 1\J 1" [. ".a•, • .as C 6.<~5 I l"' ~.o HíHCa u Cf !CU, ..XC ••• ,,........ 4 "t .:: 

Anatomia Geral. ••••.••••.•.•.•. 3.as, :J.as cf:'ah.,. __ l!__ 

I
' a. o Anatomia Descriptiva .• .. .. .. .. .. 3.a;;, 5.as c Sah. 12 

Physiologia.............. •• • • • ... 1. 3 ', 4.<~s c 6.as 1 12 

1 Patho\o. geral; e \'ntholo. externa. I :2."•, L•s e li."s ~---11 __ _ 

l-
4.o Patholo. geral, e Patlwlo. interna. 3.ns, 5.as c Sub. 1--1_.2 __ 

Materia Medica, &e ..••••.••••••. I a a~, f:,,<IS c Sah. ll 

6.o 

I 
'i 

! 

Operações, &c .. . . .. .. .. .. • • • .. . :?,as, 4.as c (:i.~s 11 

Partos, &c...................... :::.as, r).<~s c Sah. 11 
Hygiena, c Historia de Medicina • 

Medecina Legal. .••...•••••..••.• 

l
g~~a Casa dos expostos ..•.• 

~ -~ ~a Enfermaria de l\later-
:; ~ uidadc .•..•.•.••.••..•. 
!lo< I Prclecções •.•.•..••..•.•....• 

3.J.as, 4.as C (j_as 1'2 
------- -----1 

:{.as, &.as C Sab. 12 

Todos os dias I 9 

___ 5_.a_s--~~---10--
~l[J. T'l~ ,. IAsfinolnv. 
;; s 1 no ,. et·. I 

rattea.. . • • • • • . . • . • . • • • . . . . • (J( o., os filaS I A ,., r 

~~Prcleeçfies ..•.••.••.•.••..••• ,-~~~~ 10 

=. 1 1 • ~ no "'. 
21 Pratica ..••..•.••......•. , •. \ Todos os t.I:as J.A\ss 78

110 '1~?r. 
; ____ . ~ .. r~~etcrç.ões ................... e 1 ~·a3 , 4 .• ns c n.a~-~ to 
1 Cut·so I ~ ~---·---~~ 
1. de Do~1s annos, srndo o 2.0 anno rcpc-1 
,Pat•tns. tiC:fíO do 1. 0

, nas tardrs, J _,__ _____ _ 

I 
Cl1RSO FH.'lRiUACF.U'HCO. 

I
, o PhJsira 1\Icdiea. 

· f· Botauica Medica, &c. ------ ·~-------------------------------

1 

2
• 

0 
llotanica Medica, &c. 
Chimica Mrdica, &--c-.. ----------------------l 

Chimica f'.Icdica &c. 

~Iateria ~~edica, &c, 

---~--
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Amw. ESf:OL\ PE ,11El:lC~XA oo mo 
DE .lA:\"EUW. 

tS 

1\. ,, L\ HTA DE A D~HSS5.0. 

Dada, em L:onformídade do art. 
8:3 dos Estatutos, ao Sr. 

de idade 
natural de moradm· 
na rua .n. o para 
em virtuck della poder assistir 
aos Cursos da Escola, e á todos 
os Aclos Publlcos da mesma. 

Escoln de Medicina do Rio 
dr Janeiro em de 

de 18 

(St>llo) Dirce: o r. 
( Assigndu r a ) 

Secretario. 
( Assignaturn) 

Devcr-.sc-ha indicar, depois do nome, a qualidade da Profiss:fio, 
ou Emprego. 

N.o YIII. 

O St·. F ...• matriculado no ... anno do Curso de ... mereceu 
110 exame das doutrinas do .... anno a nota .... 

Escola ...• 

( Assignatura dos Exarniuudorcs.) 

N.o IX. 

O S1·. F .... approvado nas doutrinas do 6. 0 anno do Curso 
\ledic.o, mereceu no exame de Clinica a nota, .•. 

:Escolll ...• 

{ ~\ssignatora dos Examinadores 
!!) 
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THESE 

Apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
em .... de •••• de 18 .... pnra seL' sustentada, llfim de obter 
o Gráo de Doutor; 

Por 
F .... 
Natur~l de .... Estudante da Escola de Medicina. 

N.o XI. 

O Sr. F .... , approvado no exame de Clinica, mereceu no da 
sustentação de sua These sobre .... a nota ...• 

Escola .... 

( Assignatum do Presidente.) ( Assignatum dos Examina dores.) 

N.o XII. 

THESE 

Que foi apresentada ú Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, e sustentada em .... de ...• de 18 .. 

Por 
F .... 
Natural de .... &c., &c. 

E 
--Approvada como habilitação para o Grilo de Doutor. 

N.o XIII. 

FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO. 

Nome tlo Director) 

OS SRS. DOUTORES. 

Director. 

t.o Anno. 

Botanica Medica, e Elementos de Zoologia. 
Physíea Medica. 

2. 0 Anno. 

Chimica 1\Iedica , e Elementos de Mine
ralogia. 

Anatomia geral. 
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•;. n. Este espac.o deye-se entender 
preenchido pelos nomes dos 
Lentes c Substitutos , tanto 
Elfectivos como Honorarios, em 
seus competentes lugares ; com
prehcndendo-sc tambcm o do 
Se crctario. 

3 " Auno. 

Anatomia 1lesniptiya. 
l'hy~iologia. 

4. 0 Anno. 

Pathologia geral, e Patholog~a ~'!.:tema. 
Pathologia geral, e Patholog,a mter~a. 
1\Interia Medica, Pharmacia, Terapeuttca, e 

Arte de formular. 

5. 0 Anuo. 

Operações, Apparelhos, Anatomia Topogra
phica. 

Partos, Enfermidades de rnulhct·es pejadas 
c paridas, c de meninos rccem-uascidos. 

6.o Anuo. 

1l ygiena, c Jii:;toria de :Mediciun. 
Medicina Legal. 

Clínica Medica. 
Clínica Cirurgica. 
Cllnica de Partos, c sobre molcstias de 

recem-nascidos na Casa dos Expostos. 

I.EXTFS 110:\"0H;\RIOS. 

Snk:t itu!os efTcct iros. 

} Setção das Sciencias acccssorias. 

} Secção Cirurgica. 

j Secção Mcdiea. 

Substitutos Ilonorarios. 

Secretario. 

• Faculdade deixa na inteira propriedade c respons:1bilidade de seu:> 
\1:: ores as opinioes emittiúas nas Thescs, que lhe são apresentadas. 

N.o XIV. 

Eu 1? •... juro que, no exerci cio de minhas Lcttras, para cujo 
ct· tprego me habilita o Gnl.o, que vou receber, me conduzirei 
cr n honra e dignidade; c com cllas procurarei sem pro fazer 
i1• m á humanidade, c contribuir para os progressos da Medicina 

lmperio, cuja Constituição Politica juro outro sim defender. 
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HIPEHIO ( LUi.Ht lHS :\lUlAS :'iAClOSAES) DO BIL\SJL 

DIPLOJIA DE DOUTOR E~I ~1EDICllH. 

A Faculdade de 1\Icdidna do lHo de Janeiro, organisada em 
virtude da Lei da Hcforma das Academias 1\Jcdico-Cirurgica s
de il de Outubm de 18:32 : Tendo prcsent<·s o termo de aptidão 
ao G!'áo de Doutor, que obteve o Sr. F .•.. pela approvação. 
qun C(inset-ruio e111 todos os Exames do CHrw :Medico, qne freqnen
toY corno Di.scipulo desta Escola , c pela sustentaçüo <~a sua 
T!Jese, rm que ostcnlcu saber; e o de lhe ban·r eira, no dia.~ .. 
soJcn:ncmcntc conferido o dito Gráo: na wnformidade da referida 
.LPi, e dos Estatutos: Dú o presente Diploma ao dito Sr. r .... 
Hl h o de. . . • nascido no dia .... na Prmincia .... para que com 
ellc goze, tanto na ordem Civil , como na que respeita as 
funcções desta I~scola, a que po::-sa concorrer, de todos os 
direi los c prcrogat.ivas, atlribui(,Jas pelas Leis do lmpnio. E 
t~u F .... Secretar! o, subscrevi. 

Escora,. & c .... 

C I: a nccllcr. Di redor. 
( ~kl!o) 

( Assignatura) ( Assignatura) 

Sccrcfario. 
( :\ssignntura. ) 

Jmpd:'ill:UI. 
( Assignc:tura. ) 

Esta Formula se farü como a prreedcnte, com as seguin!es. 
modilic~HJíi\~~: 

DlPLO~H DE. PJHmiACEUTICO (OU DE PARTEIRA). 

Tendo prPsente o Termo de nptidfío tio Titulo de PIHII'mnecutico 
( on de Parteira) que obteve o Sr. I•' .... (ou a Sr. a l.f .... ) 
pela npprovação, que consrguio nos I~xames do resp!•ctivo Curso, 
que fn~qucntou como Discípulo (ou Discipulu) desta Escola ; 
em cuios Actos Acadcmicos mo~trou ter os conhecimentos ne
ccssari~s para a Profissão de J>harmaeia (ou de Arte Obstetrícia): 
na conformidade .•.. : Dá o presente Diploma .... para em vir
tude deilc poder cxrrcl'r üo Jmpcrio a respectiva Jlrofissão, e 
gm:ar das pt·crog;,\tiY<1~ ~ fllH.' pcliJS Leis lhe rwssão ser ntlríbuidtlS-
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1\." XVII. 

A FanllJade de 1Iediciua do Hio de Jnnciro, nos que o prc ... 
~wnte virem, faz saber que o Sr. F .... natural de .•.. Estudante 
do .... nnno do Curso .Medico, obteve, por concurso em 18 .. 
o Premio de Merilo UUcrario, decretado na Scc. I. Tit. V. 
dos Estatutos, Pertencente a ( 1.a, 2.a ou 3.a) Secção do dito 
Curso : fazendo-se por isso digno deste Attestado de 1\fct·ito, 
solemncmento conrcrido, com o sobredito Premio, na conformi
dade dos rnt'smo:;; Estatutos : êWCI't•seendo a esta distinc~ão Aca
demica o ser clle dotado de optimo carae!Pr, c costumas 
i rrep!·!~hPnsi reis. 

l~::wu~a .... 

( Sello) Director. 
( Assignatura. ) 

~t·ercli.lrio. 
( .b.;ignatura. ) 

Este .:\ltestado deverá ser registrado em livro proprio. E pelo 
rncsmo thcor so passará o respectivo ao Curso Pharmaceulico, 
c ObE!elriuio, com as dilTerenças, que lhe são relativas. 

N.o XIX. 

TIJESl~ 

Apresentada ti Faculdnd~ de Medicina do Hio de Janeiro, 
por oecasião do Concurso ao lugar de Substituto du Secção de .... 
para ser sustentada, pernntc ella, no dia .... de ..•. de 18 .• 

ror 
F .... 

&c. &c. 

St'guir .. sc-ha a mesma Formula mutatis mutandis, quando 
se trate de lugares de Lente flroprictario. 

Scnltur. 

J~m ridutle da DoiibcruçJo do Jury do Concurso, como consta 
d.t Acla, qne por copia sobe á Augu:-Jta Presença de V. M. 
r., o Doutor F .... obteve o lugar de Substituto da Secção 
Üi) •••• (ou de Lente da Cadeira de .... ) vago nesta Escola. 
O Jury espera que, tendo o Concurso sido feito na conformidade 
·h Lei de 3 dl~ Outubro de 1832, c tt:om as formalidades re 4 
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queridas nos :Estatutos, V. 1\I. I. Se Digne <lt) o i:1~liluir no 
predito Iug~1r, conformando-sn com o que dispõe o art. 150 
dos mesmos Estatutos. 

Deus Guarde .... 

Escoln •.•. 
( Assignatura do Dircelor). 

Igual modo de apresentação se fará, com as precisas modiO
cações, a respeito dos outros Concursos; quando for mister a 
participação á S. 1\L I. para a instituição do candidato. 

N. 0 XXI. 

O Diploma, a que se refere este numero scrú identico ao da 
Form. N.o XV, com a seguinte mudança: 
-que o Sr. F .... Formado em ( l\Iediciln ou Cirurgia pela 
Escola, Academica 1\Iedico-Cirurgica, Faculdade ou Universidade 
de .... ) obteve pela approvação, que conseguio em todos os 
Exames do Curso Medico, feitos em conformidade do art. ( 28 
ou 29) da referida Lei, c pela sustcnta';ão .... : na conformidade 
da mesma Lei, e dos Estatutos: Dá ... . 

N.o XXII. 

Verificado c approvado pela Faculdade de l\Icdicina do Hio 
d~ Janeiro, na sessão de .... em confMmid<Hh~ dos arts. 13 c 
14 da Lei de 3 de Outubro de 1832, da Hesolução Legislativa 
de 27 de Outubt·o de 1835, c Sec. I, Cap. li, Tit. Yll dos 
Estatutos. 

E cu I<~ •. · •• Secretario, escrevi. 

Escola .... 
Direclor. 

(Sello). ( Assignatura). 

N. o XXIII. 

Verifkado ...• em conformidade dos arts. 13 c 14 da Lei 
de 3 de Outubi'O de 1832, c da Scc. li, Cap. H, Tit. Yll 
dos Estatuto.1. 1~ cu li' ..•. 

N.o XXIV. 

ll\IPERIO (LUGAR DAS ARJ\IAS NACIONAES) DO BB.ASIL. 

F .... 

Faço saber que, sendo visto c examinado pela Facuidade de 
Medicina do Ui o de Janeiro, na sessão de .... o a c to do exame 
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de .... passado pelo cxtincto Juizo do Physico {ou Cirut·gião) 
l\Jór do Im perio, na Província .... em favor de Sr. F .... 
nascido a .... na Província .... filho de .... ; o qual requeria 
que, na conformidade dos arts. 13 da Lei de 3 de Outubro 
de 1832, c 172 dos Estatutos, se lhe conferisse Diploma de .•. 
para o livre exercício da sua Profissão, visto achar-se para este 
cffeíto habilitado, em virtude da approvação obtida naquelle 
Juizo, constante do mesmo acto : e verificando-se por todas as 
provas da Lei achar-se elle Impetrant~ nas precisas circp.ms
í(l neias : na conformidade dos Estatutos, tlz expedir o presente 
Diploma pam em virtude delle .... (V cja-se o Diploma n. o XVI.) 

(A mesma disposição de Sello c assignatura ). 

N.o XXV. 

HIPEIUO (LUGAR DAS AU;)IAS NACIONAES) DO BHASIL. 

DIPl,OMA DE PIIARMACEUTICO. 

A Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro ••.. : Tendo 
presente o Termo de aptidão ao Titulo de P hnrmaceutico, que 
obteve o St. F .... pela approvação, que conseguio no exame 
de Plwrmacia, feito na fôrma do art. 17:3 dos Estatutos, e para 
o qual fôra admittido em virtude da Resolução Legislativa de 
29 de J olho de 1835; em cujo acto Academico mostrou ter os 
conhecimentos nccessarios para a Profissão de Pharmacia: na 
conformidade da referida Lei, e Resolução supra, e dos Es
tatutos: Dü o presente Diploma ... (V cja-se o Diploma n. o XVI). 

N. o 128. -FAZE~ D~\. -Em 6 de l\Iarço de 1837. 

Declarando de quem se deverão haver as despczas da medição c demarcação 
dos terrenos de Marinha; e a maneira por que derem ser obrigados os 
posseiros a reconhecer o domínio directo que sobre os mesmos terrenos 
tem a Nação. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico ~acionai: a vista do que consta do 
officio do Sr. lnspector da Thesouraria da Província de Santa 
Catharina de 30 de Janeiro ultimo sob n. 18, ordena~ t.o, que 
o dito Sr. Inspector faça cobrar a despe:za da medição, e de
marcação dos terrenos de Marinha dos respectivos foreiros, não 
lhes entregando os ti tu los sem a satisfação de lia ; 2. o, que a res
peito dos que, estando de posse de terrenos de ~farinha, não 
qnizcr('m receber os competentes títulos, ou pa: a não pagarem 



- 152-

dcspezas, ou por não reconhecerem a obrigaç:ão de p3~r o 
foro, o dito Sr. Inspector declare, e faça constai' por ed itaes 
que taes terrenos se achão devolutas, c em termos do serem 
aforados a qut•m os requerer; c no caso de não ter rugar eslc 
procedimento por estarem os dilos terrenos já occupados com 
edificios dos pesseiros, então os faça compellit· ao rt>conhcci
mento do domino directo da Nação nos referidos terrenos, ao 
recebimento dos titulos c pagamento dos foros; c 3. e, que 
diligencie haver da Camat·a Municipal o pagamento tlas despc
zas que lhes dizem respeito: o que cumprirá. 

Thcsouro Publico Nacional <'m G de Marco de 18:37. -"Ala-
noel dJ Nascimento Castro e Silva. · 

~o 129.- BIPEIUO.- Em 7 de Março de 18:17. 

Ao Presidente da Pl'O\iucia das Aloguas, derlarand'O que foi le~al o proce~ 
dimento da Asscmbléa Legislatira Prorincial em rcnoYnr 11 elriril~ de Yiee-
Presidentc no fim de dons annos. · 

Illm. c Exm. Sr.- O Uegente em Nome do Imperador o Se
nhor D. Pedro li, ficando inteirado do que V. Ex. r1~fcre no 
seu officio de 10 do mcz passado a respeito da clPição dos Vice
Presidentes, a que procedeu a Assembléa Legislativa dessa Pro
víncia: Manda responder a V. Ex. quP, não podendo ninguem 
distinguir o que n Lei não distingue, claro he que de dous em 
dous annos deve-se renovar a eleição dos ditos Vicc-Pl'esidentes, 
na conformidade dn art. 7 .o da Lei de 3 de Outubro dg 183q., 
que assim o determina expressamente, e que por isso he legal 
o pl'Occdimcnto da mencionada Asscmbléa; em conscquencia 
do que o Governo, conformando-se com a informação de V. Ex., 
tem marcado a ordem numerica dos mesmos Vice-Presidentes. 

Deus Guarde a V Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 7 d(~ 
Março de 1.837.- Manoel da Fonseca Lima e Silva.-- Sr. Pre
sidente da Provinciu das Alagôas. 

No 130. -JUSTIÇA.-Em 7 de Jfan:o de 1837. 

Ao Director do!> Tclcgraphos, para conseryar sómente em communicação os 
Telegraphos do Castello c Santa Cruz, empregando com prcferencia os sol
datlos refúrmados, c despedindo os paisanos que forem dcsnecessarios. 

O Regente em Nome do Imperador o Sr. D. Pedro H, or
dena que Vm, conserve por Ol'a em movim~nto ~úm<'ntc os Te-
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legrapho!§ do ·castello e Santa Cruz, em cada hum dos quaes 
haveriÍ tres homens, e que nos outros deixe ficar sómente h uma 
praça para a guarda e conservação do estubelecimento, e quà 
preferindo empregar soldados reformados despeça os paisanos 
que forem inuteis, segundo a presente deliberação, pela qual 
fica resolvida a dovida qlle Vm. olfereccu em oflicio de 4 do 
co1'rcnte. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 7 de Março de 1837. _._ Gus
tavo A.àolfo de Aguilat Pantoja. 

N .• 131. .-..Em 7 de Março de 18!f7. 

Aviso ao Juiz Municipal, declarando que os presos sentenciados aos trabalho!\ 
publicos de menor cousideraçao, são os que devem ir para o Arsenal da 
Marinha. 

EHI resposta ao seu offieio ·-.de h ontem tenho a declarar-lhe 
que os p1~esos sentenciados a trabalhos publicas, quP- forem de 
menos consideração, he que devem ir para o Arsenal da :Ma
tinha na confortnidade do Aviso de 27 do mez passado. 

Deus Gunrde 3 Vn'l.-Paço em 1 de Março de 1831.-Gu$ .. 
.ta-vo A.dolfo de Aguilar Pantoja. 

N.• 132.- FAZENDA.- Em 7 de Março de 1837. 

P-ara que se não entregue somma alguma aos Thesoureiros ptu·ciaes, sem 
que tcnhão despendido as quaútias t·ccebl.das, na fórma do art. -\.0 , Tit. 
4. 0 do Alvará de 28 de Junho de 1808. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, ordena ao Sf. Inspector da 
Thesouraria da Provincia de. . . . que impreterivelmente deve 
executar as ordens que determinão se não entreguem sommas 
algumas aos Pagadores e Thesoureiros parciaes, sem que previa
mente tenhão despendido as quantias recebidas, na confo•·mi
dade do art. 4. 0 TH. r,..o do Alvará de ::?8 de Junho de 1808; 
devendo outrosirn verificar, no fim de cada semestre, a entrada 
efrectiva na Thesou1·aria de qualquer saldo que exista em seu 
poder. O que assim cumprim sob sua responsabilidade. 

Thesom·o Publico Nacional em 7 do Março de 1831.-Manoel 
lk Nascitnf!nto Ca~tt·o e Sih'fl. 

20 

'l 
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N.o 133.-JUSTIÇA.-Em 8 de Março de 183'7. 

A viso ao Presidente da Provincia do Ceará, solvendo duvidas propostas em 
quatro quesitos pelo Juiz de Direito de Queixcramobim. 

111m. e Exm. Sr.- Havendo o Juiz de Direito da Comarca 
de Queixeramobim dirigido ao Governo Imperial por esta Hc
partição da Justiça hum officio com a data de 28 de Outubro do 
anno passado, em o qual pedia esclarecimentos sobre as du
vidas constantes de 4. quesitos por elle offerecidos: o Regente 
em Nome do Imperador o Senhor O. Pedro 11, Ha por bem 
que V. Ex. faça constal' ao referido Juiz, em solução ás suas 
duvidas, e pelo que toca ao 1. o e 4. o qursitos, que deve con
sultar as disposições das Leis que regulão o pagamento das 
custas, c decidit· conforme a elias, condemnando nas custas 
os vencidos nos processos , e fazendo-as pagar das diligen
cias a aq.uellas partes que as requererem : em quanto ao 2. o 

quesíto, que he bem expressa a restricção do art. 4. 0 da Lei de 
11 de Outubro de !827, tanto a respeito das pessoas como do 
tempo; visto que não admitte duvida alguma na sua litterJl 
intelligencia ; e além disto que esta LPi só póde ter appiicaçi'\o 
presentemente a oliicios, que sendo Pmvinciaes estão sujeitos 
ás disposições das Assembléas Legislativas das Províncias pelo 
que pertence ás suas nomeações e provimentos ; e ácerca do 
~·o quesito, que o caso de que nelle se trata está sujeito á 
disposição do art. 162 do Codigo Commercial. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 8 de 
Março de 1837.- Gw;tavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- S1·. 
}lresidente da Pmvincia do Ceará. 

N. 0 134.- Em 8 de 1\Iarço de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província do Ceará, declarando em resposta a hum 
officio do Juiz de Direito de Queixeramobim, que não he permittido ás 
autoridades Civis chamar os Guardas Nacionaes e emprega-los sem os re· 
quidtar aos respectivos Commandantes. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o Sr. D. Pedro 11, o officio que me di
rigia na data de 28 de Outubm do anno passado o Juiz da 
Direito da Comarca de Queixeramobirn dessa Província, per ... 
guntando se á vista do art. 6 da Lei de 18 de Ag~sto de 1~31 
podia elle e os Juizes de Paz empregar no serviço pubhco 
os Guardas Nacionaes independente de requisição aos respcc-
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t1vos Commandantes, principalmente quando a requisição se 
não vodia fazer com brevidade, e o serviço ul'gia: e o mesmo 
Uegente Manda declarar que não he jámais pcrmittido ás au
toridades Civis chamar a Guardas Nacionaes, c cmprega.los em 
qualquer serviço, sem requisi~;ão aos sr.us respectivos Comman
dantes ; o que h e conforme ao disposto no arl. 7. o da citada 
Lei de 18 de Agosto de 1831 , havendo para os casos repen
tinos as providencias do art. 291 do Codigo Criminal , e do 
art. 22 do Codigo do Processo, e § 3. 0 do Decreto de .5 de 
Julho de 1836. O que V. Ex. fará constar ao referido Juiz 
de Direito. 

Dens Guarde a V. Ex. -Palaeio do Rio de Janeiro em 8 de 
Março de 1837.- Gustavo Arlolfo de Aguilar Pantoja. 

N. o 135. -Em 8 de l\farço de 18?7. 

Aviso ao Juiz de Paz Presidente do Conselho de Qualificação da Frcguczia 
da Gloria, para proceder na c,,aformídade do que lhe foi úeterminadc- por 
A viso de 22 do mez passado. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, 
a quem apresentei o officio que me dirigio o Conselho de Qua
litlcação da Guarda Nacional dessa Frcguczia, Manda declarar 
a Vm. que proceda na conformidade do que lhe foi determi
nado em Aviso de 22 do mez passado. Por quanto, não ha· 
vendo Elcitor:s da actual Legislatura na Freguezia da Gloria 
por ser novamente creada, e devendo executar-se Jitteralmente 
o que dispõe o art. 14- da Lei de 18 de Agosto de 1831 , ne
nhuma outra providencia he possível dar-se além da que se deu 
no citado A viso, mórmente quando a mesma Lei não exige es
sencialmente a qualidade de Eleitor para ser membro do Con
selho de Qualificação, e basta para isso ser Cidadão idoneo, o 
(~ertamente idoneos são os que obtiverão os sulTragios dos seus 
Comparochianos; ao que não obsta o Aviso de 6 de Fevereiro 
de 1834., cuja hypothese he muito diversa, porque a esse tempo 
existião duas classes de Eleitores na Parochia, e o Conselho em 
vez de ser composto com os da Legislatura então aetual o foi 
com os da futura. 

Deus Guarde a Vm.-Pat;o em 8 de Março de 1H31.-Gus
tavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

.... 



N. o 136.- Em 8 de Março de·1837'. 

1\riso ao Juiz de Paz da Gloria, declarando que se deve reunir-se á Jmtta 
de Paz da Candelaria. 

O Hegentc em Nome do Imperador Manda declarar a Vm. 
em resposta ao sr,u officio de 2 do eorrPnte, que Vm. deve reu
nir-se á Junta de Paz da Freguezia da Candelaria, por s,.r a 
ella que pertt>ncia o Juiz de Paz do 3. 0 districto de S. losé ,.. 
hoje Freguczia de Nossa Senhora da Gloria. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Março di 1837.- Gust~ 
?;O Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N.o 137.- FAZENDA.- Em 8 de Março de t837~ 

Ordenando que as Thcsourarias das Provirrcias remettão ao• Thcsouro rcla
lações das quantias e bens recolhidos nos cofres dos Orphãos, cujos dono&
se ignorao. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do TI·ibu
nal do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr·. lnspector 
da Thesouraria da Província de .... Jogo que, em Yirtude do 
A viso da Hepartição da JustiÇa, expedido em data de 5 de Ja
neiro do anno passado á autoridade competente na dita Provin
vía, receber as relações das quantias e bens recolhidos noi co
fres dos Orphãos, a que já se não sa·be a dono·, por ter decorrido· 
l'ongo espaço de tempo, sem que se tenha requet·-ido o seu le
vantamento, e por não haver notici'a a quem pcrtenção, rcmetta. 
com urgencia ao Thesouro huma copia aulherrtica das ditai 
relações, pam se delibemr a respeito cumo fõr conveniente-. 

Thesouro Publico Nacioflal em 8 de Março- de 1837.- Mu
noel do Nascimento Castro e Silva. 

-
N. o 138.- Em 8 de Março de 1837'. 

(i)rdem a Thcsouraria da-Provincia do Rio de Janeiro para remetter ao The
somo o saldo existente n.o fim de cada mez~ 

:Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
d@ Thesouro l1 ublico Nacional, ordena ao Sr. Inspectl!tr da 'fhe~ 
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1ouraria da Provinciêl do Uio de Janriro que rcmetta ao meG
mo Thesourc o saldo existcntP no fim do mez de Fevereiro 
ultimo em ouro, prata, e tO:JO:I;pnoo em notas, devendo outro 
sim cnvi<11' no fim d~~ eadil rncz o saldo dtsponivel nas referi 
das espccics independt'nlr de noYa ordem. 

Thesouro Publiro Nneionnl em 8 de Março de 1837.- Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

N.o 139. -JUSTIÇA.- Em 9 de Março de 1837. 

Portaria á Camara Municipal, para fazer remover do centro da cidade as 
fabrieas e offieinas insalubres ou incommodas. 

l\fand(l. o Rq~cnte em Nome do Imperador pela Secretaria de 
Estado dos Negoeios da Justiç.a que a Camara Municipal desta 
Cidade dê as providencias que achat· nncessarias para serem 
rernovidas para lugar apropriado as f::~bricas e officinas que exis
tem no centro da me:.;ma Cidade, e que ou atacão a saude pu
blíca, ou perturbão o soct~go e tranquillidade de seus habitantes. 

·ralacio do Rio de .Janeiro em 9 de Março de 1837.-Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pantofa. 

N.o H-0.-Em 10 de Março de 1837. 

Aüso ao l\Iiuistro do Imperio, pedindo duas salas do edificio que servio 
de Hospital l\lilitar; para nellas se reco-lherem os mendigos. 

lllm. e Exm. Sr.- Convindo aos bons costumes e á moral 
publica que os mendigos qne infestão esta Cidade sejão appli
cados a trabalhos uteis, d'ondc tirem os meios necessarios para 
alimentarem-se, sem vexnme do publico, a quem escandalisão
a ociosidade em que vivem,. e as acções torp('S que praticão; 
e sendo neccssario para conseguir-se tão grande utilidade hum 
cdificio onde elles possão ser reco~hidos e conservados: vo\l 
rogar a V. Ex. haja de conceder para o dito fim duns salas 
do edifwio que servio de Hospital Militar, as quaes se dignará 
mandar pôr á disposição do Juiz de Direito Chefe de Policia,. 
quando tenha lugar esta minha requisição. 

])eus Guarde a V. Ex.- PJço rm 10 Março de 1837.- Gustat·o 
Adolfo de Aguitw· l'antoja. ·--Sr. Manoel da ·Fonseca Li:na 
e- Si h· a. 
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N. 0 141. -Em 11 de Março de 1837. 

A viso ao Commandante Geral do Corpo de Munidpacs Permanentes, parti 
não deixar formar ajuntamentos de Estudantes defronte do Portllo da 
Academia das Bellas Artes. 

Vm. faça expedir suas ordens para que a scntinella que se 
posta defronte do Portão da Academia das Bellas Artes não 
deixe formar alli ajuntamentos de E~tudantes, por assim o 
requisitar o Sr. Ministro do lmpcrio, nào só a bem do transito 
publico, como para evitar qualquer inconveniente que d'ahi 
})Ossa seguir-se. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 11 de Março de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantofa. -Sr. Com mandante Geral 
do Corpo dos Municipaes Permanentes. 

Na mesma conformidade ao Commandante Superior das 
Guardas Nacionacs: communicando-se ao Ministro do lmpcrio. 

N.o U2. -Em 12 de Março de 1837. 

Aviso ao Provedor da Santa Casa da Misericordia, dcelarando que a Irman· 
dade da mesma Santa Casa fiea d'ora em diante prhada de entrar no 
quadrado que se fórma em frente do patíbulo. 

Tendo o Governo Imperial recebido communicação do Juiz 
Municipal de que, por occasião de ser executada no dia 7 deste 
mez a pena capital imposta aos réos Manoel Joaquim da Guia, 
e Joaquim Gonçnlves, pretendêrão alguns dos Irmãos da Santa 
Casa da Miserieordia obstar a que o primei I o réo som·esse a 
execução da sentença, por ter cahido vivo em consequencia 
de ter arrebentado a corda, á ponto de espancarem os algozes 
no momento de quererem renovar a execução; e Havendo o 
Uegente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 
ordenado nesta data ao referido Juiz Municipal que remettesse 
huma exposição circumstanciada do facto ao Juiz de Paz res- 1o--- _ 

pectivo, para que este procedesse como fosse de Lei pela 
resistencia feita á Justiça, manda outrosim declarar a Vm. 
para sua inlelligencia e execução, que visto ter a Irmandade 
da Santa Casa da l\1iscricordiu exorbitado das suas obrigações 
('que apenas se limitão a prestar os soccorros precisos aos 
padecentcs), e dado lugar a cscandalos que podião ser de 
graves conscqucncias, flca d'ora em diante privada de penetrar 
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no quadrado que se fórma em frente do patibulo, aonde en
trarão sómcnte o Juiz executor, os Empregados de Justiça, os 
algozes e os padcccntes. 

Bens (~uardc a Vm. Paço em 12 de l\Iarço de 1837.-Gustat•o 
Adolfo de Aguilar Pantoja. 

Aviso desta data c na mesma conformidade ao Juiz MunicipaL 

N.o 143.-ll\IPEIUO.-Em 13 de Março de 1837. 

Ao Presidente da ProYineia do Rio G1·ande do Nortr, indicando as proYi
dcncias de que púde lançar mfio para obt·ignr a Camnra Municipal da 
Cidade do Natal a fazer a apuração geral dos votos na rlcição de hum 
Senador. 

lllm. e Exm. Sr. -0 RPgente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, ficando, pelo officio de V. Ex. de 20 
de Janeiro ultimo, e pelos papeis que o acompanhárão, inteirado 
de tudo o que V. Ex. comrnunica a respeito do procetlimento 
da Camara Municipal da Cidade do Natal sobl'e a apuração 
geral tios votos na eleição de hum Senador pelo fallecimento 
de Affonso de Albuquerque Maranhão: manda em resposta 
declarar-lhe que ii vista de tnl procedimento tem lugar, como 
meio legal, c providencía para se etf~:.•ctuar a reunião da dita 
Camara Municipal, usar V. Ex. da faculdade que lhe dii a 
Lei de 3 de Outubro de 1834, art. 5. o, § 8. o, suspendendo 
o presidente da mesma Camara, e promovendo a sua respon
sabilidade, e immediatamcnte ordenar ao Vereador, a quem 
tocar a presidencia, que convoque a Camara, e dê eficazmente 
todas as necessarias providencias para a sua reunião, e des
empenho do que lhe cumpre a respeito das eleições, procedendo 
V. Ex. do mesmo modo com este, como fica determinado 
ácerca do primeiro, no caso de omissão, e igualmente com os 
seguintes, até conseguir a reunião, reeommendando a etfecti
vidade das multas aos Vereadores que tiverem faltado sem 
motivo justo, e fazendo-os processar pelo delicto de respon
sabilidade, e quaesquer outros como os dos arts. 91, 92 e 107 
do Codigo Criminal, de que forem indiciados. 

Deus Guarde a V. Ex. -PaJacio do Rio de Janeiro em 13 
de Maio de 1837. -Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. 
Pn~sid.cntc da Província do Itio de Janeiro. 
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N.o tU .. -JUSTIÇA. -Em .13 de l\íarço de 1837. 

Aviso ao Juiz de Paz do 2. 0 districto da Candelaria ordenando que 
sobresteja na exigentia dos títulos de rcsídcucia dos Estraugell"os. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Prdro H, 
ordena que Vm. por ora sobt'Psleja na cxigeneia dos titnlos 
de residencia dos Estrangeiros, deixando as cousas no estado 
em que as acht:u até que se resolva definitivamente sobre o 
seu otficio de 10 do mcz que corre. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 tle l\farf.:o de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguila:r Panloja. 

N. 0 145.-Em 14 de :Março de 1837. 

Àviso ao Juiz de Paz da Cabeça do Termo, solvendo duvida sobre o ·cutn· 
prímento das Cartas Avocatorias dos Juizes de Direito, c dedm·ando-lhe 
que deve recorrer aos mesmos Juizes quando careça instruir-se no cum
pt'imento dos deycrcs do seu cargo. 

Em resposta ao seu offitio de 19 de Dezembro do anno 
passado em que Vm. pede ser esclarecido sobro a duvida em 
que está de dever ou não cumpri I" as t;,artas A vocatorias 
expedidas pelos Juizes de Direito, para lhes serem remettidos 
os Autos criminues, que se achão em seu Juizo, devo declarar 
que Vm. tem para o caso que expõe a providente disposição 
do art. 155 do Codigo Criminal; arlvertindo-o que para o 
futuro deverá Vm. recorrer aos Juízes de Direito para o ins
truirem nos seus deveres quando careça, na conformidade do 
art. ft.6 ~ 9 do Codigo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 14 de Março de 1837.
bustavo Adol{o de Aguilar Pantoja. 

N. 11 146.-Em 14 de Março de 183'1. 

).. vi!o ao Presidente da. Provinda da Bahia, solvendo duvidas sobre escusas 
de Juiz de Paz, e nomeação de Olficiaes de Justiça. 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperador, em 
resolução ás duvidas otl'erecidas por V .. Ex. em seu oficio de 
16 do mez passado, mumlot declarar a V. Ex., quanto á pri-
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mciro, que o Govgrno se conforma com o sGu parecer, entendendo 
que os Tabolliãcs c mais offieiaes de Justiça, que por si tem 
de servir seus Officios, se devem escusat· do emprego de Juizes 
de Paz, que não podem exercer conjuncta mente; e que para 
aliás se poderem julgar legitimamente impedidos seria preciso 
que a Lei os constrangesse a aceitar e servir o dito emprego. 
E quanto a segunda duvida, isto h e, se aos Juizes dos Orphãos 
compete ou não a nomeação de seus Officiaes de Justiça, que, 
posto que não baja disposição de Lei que a fuça da compe
tencia delles, bem como a fez rlos Juizes de Paz e Municipaes, 
todavia parece muito co:1forme com o novo systema da orga
nisação judiciaria Qstabelccida pelo Codigo do Processo Criminal, 
e sobre que foi lambem baseada a disposição provisoria ácerca 
da administração da Justiça Civil, que os Juizes dos Orphãos 
nomêem tambem os Officiaes de Justiça que lhes forem precisos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 1ft. 
de Março de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N.\1 14-7.-Em 14. de Março de 1837. 

Aviso ao Command.mte Geral do Corpo de :Municipaes Permanentes, para 
que ~s soldados demittidos ,ot· mão comportamento ou por faltas assen
tem praça nos Corpos de Liuha. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, 
-ordena que os soldados qne forem demittidos do Corpo do 
seu commando, tanto por máo comportamento como por fnltas 
no moomo commettidas, sejão enviados á Repartição da Guerra 
para assentarem praça nos Corpo-s de Linha , no caso de 
estarem sujeitos ao recrutamento. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Março de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar l'antoja. 

N. 0 14-8. -Em 14 de Março de la-837. 

Aviso ao Juiz de Paz do 1. 0 districto do Sacramento sobre o conflicto 
entre elle e o Promotor Publico áccrca do processo de alguns numeros 
do pcriodico- Sete de Abril. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhnr D. Pedro H, 
a quem foi presente o seu ofiicio datado de 2 do corrente mez, 
dirigido ao Juiz de Din•Ho Chefe da Policia c por rstc tnms-

21 
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mittido ao Governo, em o qual Vm. expõe os motivos qu~ 
teve para indeferir o requerimento do Promotor Publico desta 
Cidade, sobre a formação do auto de corpo de delicto em 
alguns numeros do periodico-Sete da Abril-, manda declarar 
a Vm. Qll.C o seu procedimento neste objccto foi pouco regular~ 
de hum modo menos conducente á boa administração da Justiça, 
por quanto ainda que competia ao Promotor Publico juntar 
esses numeras do dito pcriodico com declaraç,ão da na
tureza dos dclictos nellcs contidos, c requerer então n 
formação do auto de corpo de delicto pela inquirição de 
testemunhas, era comtudo do dever de Vm., na falta de 
hum tal proceder, ordenar que os mencionados numeros do 
periodico se juntassem, que se declarasse a qualidade do delicto, 
para se certificar se €ra ou não daquelles cuja denuncia 
compete ao Promotor ; c quando isto se tivesse satisfeito, in
querir as testemunhas e formar o auto de corpo do delicto 
para o ulterior procedimento, não sendo isto, e o haver 
requerido o Promotor a entrega do corpo de delicto, motivo 
para Vm. repellir absolutamente o seu requerimento, por 
que o procedimento tinha lugar ainda, ex-officio, sendo de 
estranhar que Vm. se désse logo de suspeito, o que he inadmis
sivel sem causa juridicn, como já foi declarado por Aviso de 
23 de Junho de 1834. O que participo a Vm. para sua intel
ligencia, c afim de que para o futuro proceda nesta confor
midade. 

Deus Guarde a V m.- Paço em 14 de l\lar~o de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

Nesta conformidade ao Promotor Publioo. 

N.o HQ.-FAZENDA.-Em 14 de l\Jarço de 1837. 

Alt€lrando o Regulamento de 30 tle Abril de 183G sohrc impostos do 
gado nccum, &c. 

lVIanoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Trihu~ 
nal do Thesouro Publico Nacio.1al, {Ktra melhor arrecadação 
dos impostos do gado vaccum, carneiros, porcos do consumo 
do Município da Côrtc, c para maior commodidade dos donos, 
e conductores dos mesmos gados, ordena que a Agencia en
carregada da dita arrecadação no Campo de S. Christovão passe 
para junto da ponte da Praia Pequena, c ahi exerça as suas 
funcções, continuando a reger-se pelo Hcgulamcnto de 30 de 
Abril de 1836 com as seguintes alterações : 

Art. 1. 0 O gado sujeito aos ditos impostos, que se destinar 
n entrar por terra para o consumo da Cidade só poderá entrar 
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nella pela estrada da Praia Pequen:J, c não passará aquem 
da Agencia sem se manifestar c pagar ahi o respcct1vo imposto 
em dinheiro á vista, ou em letras a 8 dias precisos, endos
sadas por pessoa de reconhecido credito, ou afiançadas por fia
dores idoneos, e dentro do mesmo prazo, ou sem ficar em 
rcfens no curral, que haverá para psse eiTeito ( se so julgar 
neccssario ) as cübeças do g·ado que forem bastantes para se
gurança do pagamento, como dispõe o art. 9. o do dito ltegu
lamcnto. 

Art. 2. o Pagos, ou afiançados e srguro1'i os impostos pela 
maneira sobredita, d::ti'-se-ha ao conductor do gado a guia de 
que trata o art. 13 do Hegulamcnto, afim de seguir para o 
curral a que se des(inar, c a entregará ao Guarda da Agencia, 
o qual, depois de a conferir com o gado, remcUerá á ltcce
bedoria do Município no fim de cada semana as que no de
curso della tiver recebido. 

Art. 3. 0 Todo o referido gado que mr encontrado tr,msi
tando sem guia da Agencia será havido como extraviado dos 
direitos nueionacs, c apprehendido. 

Art. 4. o A Agencia terá por ora quatro Guardas, a saber: 
dous no Escritorio dclla, hum no Matadouro de Santn Luzia, 
c hum no de S. Christovão, os quaes se empregnrfio na contngcm 
e conferencia do gado, e ex a me dns guias, e serão revezados h uns 
pelos outros, quando o Administrador da Reccbcdoria o julgar 
convrnientc. 

Art. 5. o Os Guardas, além da" referidas incumbcncias, terão 
a de fiscaliwr, e annrchcndcr o gado extmviado. 

Art. 6. 0 Os Guai'~lus scrno nomeados pelo Ministro da Fá
zenda. Os vigias da AgGncia serão nomeados pelo Adminis
trador da Rcccbedoria. 

Art. 7. o Fi cão abolidos os outros Guardas de que trata o 
Regulnmcnto. 

Art. 8. o O Administrador da Rccebcdoria com o rcspec
tiyo Escrivão farão na cscripturação da Agencia as mudanças 
ncccssarias conformes com as referidas alterações. 

Art. 9. 0 Do que a Agencia arrecadar do imposto do gll.do 
!;C deduzirão 5 por 0 / 0 , dos quaes, abatida a despeza do alu
guel da casa da Agencia, do expediente, do custeio do curral, 
o do candieiro, servente, & c. se dividirão 42 partes, 14 para 
o Agente, 12 para o Escrivão, c 16 para os quatro Guardas. 

Art. 10. A Agencia ficará igualmente encarregada da fis
calisação dos direitos do Cllfé, nssuenr c aguardente, c de 
quacsqucr outras rendas que fôr conveniente ficarem a seu 
curgo, segundo as inslrucções qno se lhe der, não deduzindo 
dessas rendas outra a1guma porcentagem. 

Rio de Janeiro em 14. de ]\[arco de 1837. -Manoel do Nas-
cimento Custro c Silva. · 

? 2Jó 
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N.o 1!:)0. -Em 14 de Março d~ 1837. 

Círcular para que se faça effectiva a cobrança do Imposto do Sclk> du 
dispensas matrimoniac~. 

Mano111l do NascirnPnto Castro e Silva, Presidente do Tri
bum~l do Thcsouro l)uhlico Nacional, constando-lhe que em 
algumas Thesourarias Provinciaes tem occorrido duvidas sobre 
a arrecadação do Imposto do Scllo, declara ao Sr. I nspcctor 
da Thcsouraria de .... que são sujeitas ao Sello taxado no art. 
Hl das Instrucções de 14. de Novembro de 1833, conforme a 
tabella annexa a Lei de 8 de Oulubro do mesmo anno, toda~ 
as dispensas matrimoniacs expedidas; pela Santa Sé, ~ seus Do
legados, ou pelos Ordínarios das n~spcctiva• Diocest,;>s, e que 
tlessa conformidade se deve fazer effectiva a cobi nnça deste 
Imposto; c outro sim ordena que o dito Sr. lnspcctor informe 
cspecificadarnente se se tem até agora. cobrado a referida taxa 
de todas as mencionadas dispensas, e quanto tQm sido o seu 
produc(o annual. O que cumprirá. 

Thcsouro Publico Nacional em 14 de 1\Iarço de 1837. -Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

Sobre este objecto forão dirigidas aos Uispos e Vigarios Ca
pitulares circulares n~ data acima, pedindo que providen
ciassem em ordem a não terem cumprimento oS dispensas ma
trimoniacs, sem que hajão primeiro pago o imposto de que acima 
se trata. 

N.o 151.- JUSTIÇA.- Em til de 1\Jarço de 1837. 

Ao ProYincial dos Franciscanos. DenC'ga Iicen«:a pam impetrar a cenfirma
ção de Visitador Geral e Presidente do futuro Capitulo. 

O Regente em Nome do Imperador negando a Hcença que 
V. P. Hevm. pede para impetrar do Delegado da Santa Sé 
nesta Côrte a conlirmacão de Visitador Geral e Presidtmte do 
futuro Capitulo ; Ha por bem que se proceda no presente caso 
da maneira que prescreve o Estatuto, quando ha ligitimo im
pedimento, e V. P. Hevm. informa em seu officio de 25 de 
mez passado. 

Deus Guarde a V. P. Hcvm.- Paço em 15 de Março de 
1837.- Gustavo Adolfo de Aguilm· Pa11toja. 
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N.~~ 1o:2.-:E:n 16 de :Março de 1837. 

A\ iso ao Presidente da Provincia de Santa Catharina, approvando a hospt"' 
talidade exercida com os Emigrados do Rio Grande do Sul, e indicando 
a maneira de proced~r a respeito dos que patentearem intenções crimi~ 
nosas. 

I IIm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H o ofilcio que V. Ex. 
mo dirigio com a data de 13 do mcz passado, e bem assim 
as copias que o acompanhárão ; c o mesmo Hegcnte, appro
vando as medida• de hm~pitalidade prestada aos Emigrados do 
Rio Grande do Sul que por motivos das desordens que alli 
reinão se passárão desta .para essa Província, e especialmente 
para a Villa da Laguna, e igualmente as de cautela por V. Ex. 
tom:1das para evitar que sob o titulo de pacíficos, e Cidadãos 
qu@ fogem do foco rcvolucionario, se introduzão ahi espíritos 
turbulentos que propaguem o contagio que infelizmente tem 
lavrado c feito tão funestos estragos na de S. Pedro, manda 
todavia ponderar a V. I~x. que não he expellindo para fóra 
da Provin~ia alguns delles, se patentearem intenções crimi
nosas, que se conseguirá evitar o mal : são Brasileiros, podem 
estar em qualquer lugar do Imperio, c ninguem sem Lei ex
cepcionaria os póde de alguma parte delle expellir se não pelos 
meios marcados na Parte 2.a, Tit. 3. 0

, Capitulo 1. 0 doCodigo 
do Processo Criminal ; seria até perigoso faz€-lo, porque então 
seria o mesmo que rcenvia-los para os revolucionarias. O 
Codigo Criminal tem penas para punir os que perturbarem a 
ordem publica e conspirarem contra ella ; essas penas devem
lhes ser applicadas por meio de processo regular que ~m tal 
caso V. Ex. deve mandar instauratr contra os que delinquirem. 

D(ms Guarde a V. Ex.-· Palacio do Rio de Janeiro em 16 
de Março de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N. o 153.- Em 16 de Março de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito da Comarca, sobre a convocação do Jury de re
vista, e declarando que o Governo designará todos os annos em tempo 
opportuno o Presidente. 

I> elo seu offic·io de hontem fiquei inteirado de que Vm. 
vai convocar o J ury de revista ; e quanto a declaração que 
pede se o deve ou não inst~Uar todos os annos, tenho ares-
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pondcr-lhe que, competindo a nomc&ção do Presidente do mesmo 
Jury pelo art. 25 da Lei de 18 de Agosto de 1831 ao Go
verno, clle o dl:signnrá todos os annos em tempo opportuno. 

Deus Gua:·de a Vm.- Paco em 1G de Març.o do 1837. -
Gustavo Adolfo de Aguilar ·Pantoja. 

N.o 154.-.FAZENDA.-Em 1G de Março de 1837. 

Portaria n Alfandr.ga, estabelecendo o processo para o etame de passageiras 
que se desconfiar que trazem occultos objectos sujeitos a di roi tos. 

O Sr. Inspcctor da Alfundega de as precisas ordens para 
que no caso de se desconnar que alguma passageira occulta 
objectos sujeitos a direitos, seja €onduzida decentemente á sua 
presença afim de que com todo o recato c dccencia srja exa
minada poi' duas mulheres honestas juranHwtadas, para o que 
escolherá com prcfcn~ncia as mulheres dos Empn'gados da Al
fand<'ga que a isso se queirüo prestar; as quaes depois do 
exame farão as declaraçües c entrega do que tiverem achado 
perante o mesmo St·. Iospector, c o Escrivão quo lavrará os 
termos, entrando as ditas mulheres na divisão do producto da 
apprchensão com os respectivos Officiaes. 

lHo de Janeiro em 16 de Março de 1837. -1Jfanocl do Nas
cimento Castro e S1'lva. 

N.o 155.-JUSTIÇA.-Em 17 de Março de 1837. 

A viso ao Presidente da Proyincia da 13uhia, ordenando o cumprimento do 
Decreto de 21 de Dezembro de 1820 so!Jre 11 admissão dos Estrangeiros 
no lmpcrio. 

lllm. c Exm. Sr. -0 Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11 Ha por bem que V. Ex. faça pllr em 
efl"cctiva observancia as disposições {lo Decreto de 2 do DQ
zembm de 1820 relativamente a admi:tsão dos Estrangeiros 
neste lmpcrio. 

J)cus Guarde a V. Ex.-- Palncio do Hio de Janeiro em 17 
de J\Iarço de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Pn~sidcnte da Província da Bahia. 

Nu mesma con fom-lidade a todos os Presidentes. 
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N.o H>6. -Em 18 de Março de 1837. 

AYiso ao Presidente da Bahia, rcmcttcndo o Decreto de 9 de Março de 1837 
sobre a execução das sentenças de pena capital. 

111m. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li manda remetter a V. Ex. o exemplar 
incluso do Decreto de 9 do corrente, pelo qual querendo re
mediar abusos <]Ue se tem introduzido c que para o futuro S9 

possão introduzii', em materia tão ponderosa qual he a da 
execuçl'í.o das sentenças de pena capital; Houve por bem dar 
a esse respeito ns providencins constantes do mesmo Decreto, 
afim de V. Ex. lhe dar a devida execução, expedindo as suas 
ordens aos respectivos Juizes de Direito c mais autoridades a 
quem competir. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paktcio do Rio de Janeiro em 18 
de Março de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. !)residente da Província da Bahia. 

Na mesma conformidade a todos os Presidentes. 

N. o 157. -FAZENDA.- Em 18 de :Março de 1837. 

Dando providencias para a arrecadação da diüda activa antiga. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, tendo em vista a con
veniencia de promover com nctividade a arrecadação da divida 
activa antiga, autorisa no Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
l'incia de .... para encarregar dessa arrecadação aos Collectores, 
arbitrando-lhes huma com missão deduzida das quantias que co
brarem c effectivamentc recolherem aos Cofres Nacionaes, que 
os estimule a piüseguir nessa cobrança com zelo c interesse, 
ficando porém a dita commissCto dependente da approvação do 
Tribunal do Thcsouro. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Março de 1837.
Jfanorsl do Nascimento C as t1·o e Silva . 

. -t.J 
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N. o 158- Em 20 de :Março de 1837. 

Ordem á Thcsouraria da Província de Pcmambuco pam fazer sentir a frtlta 
de cumprimento dos despachos do negnlamento do Consulado na expe
dição das guias. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tl'i
bunal do Thcsouro Publico Nacional, ordena ao S1·. Inspectot· 
da Thcsouraria da Província de Pernambuco, que advirta ao 
Administrador da respectiva Mesa de Diversas Rendas de fazer 
expedir as guias dos genews despachados na conformidade 
do art. 312 do Regulamento e modelo relativo n.o 23, revis
tidas das assignaturas, que alli se exigem ; afim de que não 
continue o abuso, que se observou na guia passada em 25 de 
Janeiro do corrente a Lcil \Vens ,v C. a de gcneros embar
cados no brigue Campeão da Liberdade, a qual além do in
forme veio sem a sua assigrijttura, trazendo alü1s a nota do 
Guarda Francisco José dos Santos Gm virtude do seu despacho 
á margem da mesma guia; devendo outro sim fazer cessar a 
pmtica abusiva de remettcr ema!!sadas todas as guias pertcn· 
centes ao carregamento de huma embarcação, pondo sómente 
na ft·ente as verbas e assignaturas, com declamção de com
prehenderem as outms, pot· ser inteiramente opposto ao dito 
Regnlamento : o que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 20 d~ :Março de 1837.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 0 1o9. -Em 22 de Março de 1837, 

A' C amara Municipal da Côrte áccrca do Matadouro de Santa Luzia. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, para a boa e exacta arre
cadação e fiscalisação do Imposto sobre o gado vaccum, e em 
conformidade com a disposição do art. 1. o das lnstrucções de 
9 de Maio de 1821 e art. 66 § 9. o da Lei do 1. o de Outu
bro de 1828, deliberou cxigit• que a Camam Municipal desta 
Côrte expeça as convenientes ordens afim de que o Adminis
trador c mais Empt·egados por parte da mesma Camara no 
Matadouro de Santa Luzia reconheção e auxiliem a fiscalisação - -. 
que compete fazer aos Agentes Fiscaes, entregando-se huma 
das chaves do dito Matadouro ao Guarda que alli se estacionar 
por parte da Fazenda Nacional, c o assento que se acha designado, 
como representa o Administrador da Reccbedoria do Município. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Março de 1837. -
Manoel do Nas cimento Castro e 8Uva. 
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~-· 100.-JUSTIÇA.-Rm 25 de Março de 1837. 

ÁQ Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul , ácerca das medidas ex
traordinarias de que o mc•mo lançára mao. 

111m. c Exm. Sr.-O Regente em l\'omc do Imperador o Sr~ 
nhor D. Pertro li a quem foi presente o officio que V. Ex. 
me dirigio em 3 do corrente, participando haver suspendido 
a Camara Municipal da Cidade do Rio Grande, em razão de 
lhe ter clla desobedecido em muitas cousas das quaes fazia 
sciente ao Governo Imperial, e bem assim que ordenára ao 
ex-Presidente José de Araujo Ribeiro que sahisse dessa Provin
cia, me ordena que responda a V. Ex. que he para temer que 
medidas de tanto rigor não pmduzão muito scrios resultados. 
O Govemo não pôde convencer-se sem provas muito evidentes 
{IUC o ex-Presidente, a quem se deu com repugnancia a demissão 
que pot· vezes solicitou, tramasse ou ao mt~nos apoiasse o pro
j ccto de sedição para conscrvar-~c na autoridade que cllc havia 
recusado a ponto de entregar a V. Ex. a Carta Imperial de sua 
nomeação, o que aliás podia deixar de fazer segundo as Ins
trucçõcs que lhe forão dadas a este respeito. Do mesmo modo 
o Governo descjára ter sabido circumstanciadamentc quaes os 
motivos que occasionárão a suspensão dos Vereadores da Camara 
Municipal do Hio Grande; não só para conhecimento de as
sumpto tão srrio, obrado contra huma Camara que tantos ser
viço3 prestou depois da sedição de 20 de Setembro, mas tambem 
para poder dar conta á Assembléa Geral das razões de huma 
tal meuü1a, conforme o preceito do § 35 do art. 179 da Cons
tituição do Imperio. E por esta se rccommrnda muito a V. Ex. 
haja do satisl'azer quanto antes esta determinação tanto neste 
caso, como pelo que toca ás prisões c drportaçõcs, e a outras 
medidas extraordinarias de que se vio obrigado a lançar mão 
em virtude da Lei de 1l de Outubro do anno passado que 
suspendeu as garantias nessa Provincia. Não devo ornittir aqui 
que ao Governo Imperial causa grande satpreza a designação de 
n~belrles que V. Ex. dá ainda áquelles cidadüos, que com quanto 
fossem entrados na sedição de 20 de Setembro, se unirão de
pois á causa de legalidade. Huma tal cxpressfto, opposta aos 
princípios que o Governo declarou na sua Proclamação de 4 
de Dezembro de 1835, c ao art. 6. 0 da citada Lei que amnis
tiou esses cidadãos, pódo ser de funestas conscquencias. Dnpois 
de huma amnistia a ninguem hc mais licito recordar o delicto 
que ella perdoou. A politica vai aqui de mãos dadas com a 
jurisprudencia, porque he para temer que aquelles que não se 
julgão em segurança apezar da promessa da Lei, ou sigão ve
reda opposta aos interesses nacionacs, ou pelo menos os sirvão 
de má vontade. O Governo pois não cessa de recommendar a. 
V. Ex. a maior moderação a este respeito, afim de não alienar 
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os espíritos, mótmeste em crise em que toda a circumspecção 
he pouca, pm· ser tão neccssaria a união, como cousa de que 
principalmente depende o restabelecimento da ordem nessa Pro
víncia. Taes são as maximns que o Govcruo adopton, c folga
rei que V. Ex. com a sua cxperiencía e reconhecida prudcncia 
;;~s adopte e as siga. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pala cio do Rio de Janeiro em 25 
de Março de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. I)residerite da Provincia de S. Pedro do lHo Granda do 
Sul. 

N.o 161.-:UARINH.t\.-Em 29 de Mm·ço de 1837. 

Communicando ter encarregado dos Armazens de Marinhn na Província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul ao 1. 0 Tenente da Armada Joilo da Silta 
Lisboa, com a gratificação mensal de 40HOOO, alóm do so!Jo de terra. 

Devendo o 1. 0 Tenente da Armada João da Silra l..isboa par
tir, quanto antes, para a Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, afim de encarregar-se dos Arrnazens de l\Iarinhn, exis
tentes naquella Província, com us mesmas attribuiç<lcs que com
petem aos Inspectorcs dos Arscnaes do Pará, c Pernambueo, 
pelo Cap. 1.0

, Tit. 3. 0 do Hcgulamento, que baixou com De
creto de 13 de Janeiro ele 1831., c percebendo, além do soldo 
de terra, a gratificação mensal de 40~000; assim o participo a 
Vm. para a sua intelligencia c governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Março de 1837.-Sal
?Jador José JJ.Jacúl.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.o 162.-IMPERIO.-Em 30 de Março tle 1837. 

Portaria declarando ao Thesoureii'O das loterias que deve prestar contas da§
loterias concedidas ao Monte Pio Geral de Economia dos Servidores do
Estado á Commissã(} encarregada da liquidação das que se extrahir1io nesta 
Côrte. 

Foi presente ao Regente o officio de 23 do mez passado, erl1 
que a Commissão encarregada da Jiquidação das contas das Jo .. 
terias extrahidas nesta Córte sujeitou ao conhecimento do G?· 
venw a duvida otrqrecida pelo Thesouroiro das loterias conca-
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didas a beneficio do Monte Pio Geral de Economia .-los Servi
dores do Estado: c em resposta manda o mesmo Regente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H communicar-lhc pela 
Sec1·etaria de Estado dos Negocios do lmperio, que a referida 
commissão não está desonerada de tomar aquellas contas, em
hora o dito Thesourciro as pr·~ste tambem ao daquelle 1\Ionte 
lt io; por quanto este estabelecimento não pôde pretender em 
virtude da llcsolução de 29 de Outubro de 1835 senão os por
cento dos bilhetes premiados: c como a importancia dos premi os, 
que não são procurados, deve continuar a recolher-se ao The
souro Publico, he cluro que para isto verificar-se a commissão 
deve exigir as contas de que se trata, e que o respectivo The
soureiro não deixará de prestar com a promptidão c regulari
dade com que costuma proceder, para o que se lhe expede Aviso 
nesta data. 

Palacio do lHo de Janeiro em 30 de Março de 1837.-An
tonio Paulino Limpo de Ab1·eu. 

N.o 163.-FAZEND.\..-Em 30 de Março de 1837. 

Ao Inspector da Alfandega para rubricar os pedidos de fornacimento qua se 
fizerem ás embarcaçOes de Vigia. 

O Sr. lnspeclor da Alfandcga fique na intelligcncia de que 
d'ora em diante deverá rubricar todos os pedidos de forneci
mento que pela Repartição da Marinha se fazem ás embarca
ções de Vigia dos ancoradouros, afim de evitar qualquer abuso 
que possa haver de se exigirem cousas desnecessarias , e que 
talvez levem outm caminho. 

Uio de Janeiro em 30 de Março de 1837 .-Manoel do Nasci
mento Castro e Silva. 

N.o 164-.-JUSTIÇA.-Em 31 de Março de 1837. 

Aviso ao Commandante Superior da Guarda Nacional da Córte, solvendo du· 
vidas suscitadas em hum Conselho de disciplina. 

I IIm. e Exm. Sr .-0 Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. PQdro 11 a quem foi presente o officio n.e 29 que 
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V. Ex. me dirigiú em 2 do corrante, aaompnnhando outro que 
lhe remetteu o Capitão Manoel José da Cunha Bastos como PrQ
sidcnte do Conselho de Disciplina a que tem de respo~der José 
Herculano de Brito, no qual expondo as evasivas a que este 
Guarda Nacional tem recorrido para cmpeccr os trabalhos do 
mesmo Conselho, pede as necessarias providcncins: me ordena 
responda a V. Ex. : 

1. o Que apezar uc não estar marcado na Lei como c quando 
se possão dar de suspeitos os membros; do Conselho, não po
derão comtudo deixar de se julgarem procedentes as suspei
ções que tiverem por fundamento, com prova, algumas das 
razões expressadas no art. 61 do Codigo do Processo Criminal, 
cuja disposição cumpre considerar gcnerica c comprehensiva do 
todos os Juizos Criminaes. 

2. o Que o Promotor, ou seu Ajudante, se não póde dar de 
suspeito, por isso que nellc não ha mais que a qualidade de 
accusador e fiscal; sem alguma ingcrencia no j ulg·ado como s~ 
vê do art. fOO da Lei de 18 de Agosto de 1831. 

3. 0 Que o Promotor e seu Ajudante deverão tomar nas occa
siões da reunião dos Couselhos de Disciplina, na concurrencia 
com os Officiaes das Guardas Nacionaes o lugar que compete 
ás suas graduações, reputados porém sempre mais modernos 
que os efl'ectivos. 

4. o Que o mesmo se deve observar a respeito do Secretario 
e seu Ajudante. 

5. o Que o Promotor e Secretario ou os seus Ajudantes só 
podem comparecer nos Conselhos com os uniformes da Guarda. 

O que V. Ex. fará constar não só para que o dito C(lnselho ul
time a sua comm.issão, como par<). evilar que no futuro sere
novem semelhantes tropeços com que os perversos pretendem 
illudir a Lei, e <).fastar o castigo que merecem. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 31 de l\farço de 1837,
Gustat'o Adolfo de Aguilar Pantoja. -Sr. Manoel Joaquim 
Pereira da Silva. 

N. 0 165.-Em 31 de l\Iarço de 1837. 

Aviso ao PrcsidPntc da Proyincia do Rio de Jancii·o, exigindo informações 
circumstancwdas sohre cinco réos condcmnados por hum homicidio, e de
clarando que'' repugna aos princípios de humanidade que pela morte di 
hum homem sejão cinco suppliciados. » 

111m. e Exm. St·.-Tendo subido á presença do Regente em 
Nome do Imperador o. Senhor D. Pedro 11 o ornei o incluso do 
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Juiz Municipal da Villa de S. João do Principe, acompanhado 
da CO(;ia da sentcnç.a e outras peças do processo por que forão 
condcmnados á pcr;a capital cinco escravos do Alferes Joaquim 
Alves da Silva accusados \~3 crime de homicídio pmlicado con
tra a pessoa de seu Feitor Franeisco José, e bem assim da 
Petição de Graça que ao Poder Moderador supplica o Curadoe 
dos réos, Ha por bem ordenar para resolvei' como fôr conve
niente que V. Ex. informe eircumstanciadamcnle sobre este 
objeclo na conformidade do art. 3. o do Decreto de 9 do corrente, 
declarando se fôl' possível, se no caso de que se trata não con
corrêrão por ventura em alguns dos condemnados circumsttm
cias que tornem mais aggravante que nos onlros aquclle facto 
criminoso, visto que com quanto seja ellt.J muito gravt>, c dignos 
de severa punição os seus autores, repugna aos princípios do 
humanidade que pela morte de hum homem scjão cinco in
dividuas suppliciados. 

Deus Guarde a V. E:t.- Palado do Rio de Janeiro em 31 
de Março de 1837. -Gustavo Adolfo de A.guilar Pantoja.
Sr. Presidcnto da Província do Hio de Janeiro. 

N . ., 1GG.-MARIXHA.-Em 31 de Março de 1837. 

Communieando trr nomrndo ~o Capitão Tenrnte José Joaquim Faustino 
Commandantc (irral das Companhias do8 Impcriacs Marinheiro!!, conti· 
nuando no scniço rm que actualmcnte so acha. 

Tendo o Capitão Tenente José Joaquim Faustino sido hoje 
nomeado CommandJnte Geral das quatro Companhias dos Im
periaes Marinheiros, com a gratificação mensal concedida aos 
Commandantcs dos Corpos do Exercito, devendo continuar no 
exercício, em que ora se acha, assim o participo a V m. para 
sua intellig•~ncia c goyerno. 

Deus Gnanle a Vm.-Paço em 31 de :Mnrço de 1837 .-Sal
vader José Macicl.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.o 167.~FAZENDA.-Em 31 de :Março de 1837. 

Circular sohendo as duyidas oc.corridas ácerca da intelligrncia do art. 200 
do Regulamento das Alfandegas de ';!2 de Junho de 1836. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Pablioo N'lcional, em conseqmmcia dedu· 
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vidas que tem occorrido sobre a intelligencia do art. 200 do 
Regulamento das Alfandegas de 22 de Junho do anno passado, 
declara que as unidades, de que truta o artigo, e que as partes 
devem sempre declarar nas suas notas para o despacho, além 
dos mais requisitos esscnciacs exigidos no art. 1 D3, sob pena 
de incorrerem na~ multas do art. 199, são as que na Pauta 
se tomão por base da avaliação das mercadorias, devendo en
tender-se por huma unidade a duzia, o cento, o milheiro, o 
quintal, a arroba, a libra, a pipa, a canada, &c. c que a tol(j}
rancia que o mesmo artigo concede de tres destas medidas de
pende da declaração que a parte fizer na sua nota, se c lia de
clarar v. g. dez peçns de panno de lã com tantos covados cada 
huma, a tolerancia será de trcs covados (que hc a medida da 
Pauta) em cada peça; mas se declarar Cíll globo hum ou mais 
caixões, ou fardos com tantos cavados, então a tolernneia será de 
3 covados na totalidade, e islo quer o Fcilor e Conferente exa
minem real e etfectivamentc toda a quantidade confor-me o art. 
198, ou por meio de proporção, conforme o art. 201. 

O Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia de .... expedirá 
as precisas ordens rara que assim se cumpra. 

Thesouro Publico Nacional em 31 de .Março de 1837. -Ma· 
noel do Nascimento Castro e Silva. 

N.o 168.-Em 31 de Março de 1837. 

Deelarando isentos da taxa do scllo os BilhPtrs ou -:\ota~ para dospachos nas 
.AIL:udcgas, c Mesas dti DiYcrsas Rendas. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesomo Publico Nacional, em consequencia de du
vidas que tem occorrido na execução do ~ 4. o do art. 9 da Lei 
de 31 de Outubro de 18:35, dcdara que são isentos da taxa do 
sello os Uilhetes ou Notas para despachos nas Alfandcgas c Me
sas de Diversas Ilendas, c mais papeis expedidos por aquellas 
Estações, ficando porém taes papeis sujeitos ao Imposto logo 
que tiverem de ser ajuizados ou produzidos como documentos, 
c quanto aos mai:i papeis expedidos por outras Repartições Fis
caes deve observar-se a regra de serem isentos sómente rquelles 
que forem relativos a fiscalisação e contabilidade das .dendas 
Publicas em quanto tambem se não ajuizarem ou produzirem 
corno documentos em qualquer Repartição da Fazenda ou Ju
dicial, continuando a pagar e sello todo~ os mais que, expedide9s 
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pelas ditas Rcpat·tiçõcs, d'antes costumavão pagar. O que par
ticipa ao Sr. lnspcctor da Thesouraria da Provincia de ..•. para 
sua intelligencia c execução. 

Thesonro Publico Nacional em 31 de Março de 1837. -1Jfa
noel do Nasâmento Castro e Szl1w. 

N. 0 169.-Em 31 de Março de 1837. 

Cireular llleclarando isrntos do pagamento do emolumentos os Passaporh's 
Portarias, c Passes das cmbareaçõrs por sahitla, indusire o sello. ' 

l\Ianocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional em consequoncia de duvidas 
que tem occorrido sobre a execução do § t.o do art. 9. 0 da Lei 
de 31 de Outubro de 183:.>, declara que na abolição dosemo
lumentos, c todas c quacsqucr imposições nelle decretadas, so 
comprehcndcm os dos Passaportes, Portarias, e Passes das em
barcações por sabida, inclusive o sello: o que participa ao Sr. 
Inspector da Thcsouraria da Província de ...• para sua intelli
gcncia. 

'fhosouro Publico Nacional em 31 de l\Iarço de 1837.-Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 170.-Em 31 de Março uc 1837. 

Portaria a Alfandeg11. uctcrminllntlo o tempo em que tleye fazer entrega do 
rendimento. 

O S1·. Inspector da Alfanucga fique na intclligcncia de que 
o rendimento dessa Hepartição deve ser recolhido ao Thesouro 
impreterivelmente na segunda feira de cada semana, ou antes 
se o Thcsoureiro Geral o exigir. 

lHo de Janeiro em 31 uc Março de 1837.-llfanocl do Nasci .. 
mento Castro c SiZ.va. 

".!> 
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--- ------·----- ---- -~----~-- ~~· -.--.~·- ------- -- --·-

-176-

N.~~ 171.-JUSTIÇA.-Em o 1.0 de Abril de 1837. 

Ao Presidente da Proyincia do Espírito Santo, solvendo a duvida apresen
tada pelo Juiz de Direito da Comarca da Victoria. 

lllm. c Exm. Sr·. --O Regente em Nome do Imperador 
manda declarar a V. Ex., para o fazer constar ao Juiz de Di
reito dessa Comarca, em resposta ao officio que lhe dirigio em 
23 de li'evereiro deste anno, e que V. Ex. me transmittio com 
o seu de 25 do dilo mez, que a medida legal, que ha a seguir 
na hypothese que apresenta, he a que dá o art. 304. do Co
digo do Processo Cl'iminal, c não a do art. 62 que lhe não 
he applicavel. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro em o 
1. o de Abril de 1837 .-Gnstavo Adolfo de .Á.!J?:âlar Pantoja. 

N. 0 172. -Em 4 de Abril de 1837. 

Aliso ao Juiz de Paz do 1.0 Districto do Sacramento, para rhnmar a reii
ponsabilidade o impressor do Periodico -Sete de Abril- numero 4~8. 

Tendo sido atmzmente injuriado o Regente em Nome do lm
peradot· o Senhor D. Pedr·o 11 em huma Ode que vem in·· 
serta no numero 428 do Periodico- Sete de Abril- piJblicado 
a ft. de l\farço proximo passado e distribuído em o seu dis
tricto, e bem assim em huma exposição do mesmo numero, 
em que se fazem injuriosas allusões claramente dirigidus ao 
mesmo Re~ente, remetto-lhe a dita folha, afim de que Vm. 
em desempenho do seu ollicio, em attenção á moral publica, 
c ao respeito e consideração que são devidos á todas as Au
toridades publicas, e muito principalmente áqurlla que rege 
o Estado na menoridade e Nome do Imperador·, hnja de chamm· 
á responsabilidade contra o impressor do referido pcriodico, pnra 
ser processado nos termos dos Cap. 8. 0 e 9. 0 n.o 3, Parte 2.a 
do Codigo do Processo Criminal e do lJecrcto de Instrucções 
de 18 do dito mez de Março findo; devendo Vm. mandar no
tificar o Promotor Publico quando fizer citar o delinquente , 
para requerer c allegar o que fôr de razão a bem da publica 
utilidade; o que deve fazer sempre que lhe fôr participado que 
alguma injtlria ou desobediencia fôr irrogada por qualquer su
bordinado ao seu superior, o que lhe ficará servindo de regra, 
e bem assim nas citações que mandar fazer ao delinquente , 
porque póde este occultar-se, detet·minará ao Official de Jus
tiça que execute o que a Lei ordena em tacs easos : não se 
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t'squ~ccndo de dirigit• Prccatot'ios, quando o deHnquente resida 
em districto a\hQio. CUinpre-me outro sim recommcndar-lhe 
a maior imparcialidade e diligcncia neste negocio que tanto 
o!fcndc a moral publica c atara a ordem social , afim de que 
o rúo não zombe das leis, habilitando-se par~ iguacs ou maiores 
attentados; por quanto muitas vezes a~ontccc que, ou de pro
})osito ou ~or falta de altcnção, não se instruem os proce~sos 
na fórma devida, dando lugar a que se não satisfaça a justiça. 

Deus Guarde a Ym.-Paco em lt. de Abril de 18::!7.-Gusfat:'o 
J\.dolfo de Aguilar Panto/a. 

N." 173.--FAZENDA.-J~m 4- de Abril d~ 1837. 

Brgulaudo a exccut;ão do art. 2l da Lei de 22 de Ontnhro de 1S~G, que 
trat:1 da llhida activa anterior ao 1.0 de Julho do mc~mo ntmo. 

Manoel do Nafcimcnlo Castro e Silva, Presidente do Tt·i-
bunal do Thcsouro Publico Nacional, para cumprimento c re
gular execução do art. 21 da Lei de 22 de Outubro de 1836, 
ordena se obsm·yc o seguinte: 

Art. t.o Na Rccebedoria do Município desta Côrtc se pro
cederá a h uma exacta averiguação de toda a Divida Aetiva actual, 
proveniente de Impostos Provinciaes, devidos desde o anno fi
nanceiro que teve principio no t.o de Julho de 1833, em qm~ 
começou a divisão da Ucceita em Geral e Provincial, na con
formidade do art. 77 da Lei de 2~ de Outubro de 1832, c se 
fará huma relação circumstanciada de todas ~s dividas dos sobre
ditos Impostos, que forem pel'tenc~ntes á Província do Rio de 
Janeiro, excluído o :Município, d{'Clarando-se ncllu a origent 
e épocas dessas dividas, o estado actual de sua cobrança, ou 
seja nmigavel, ou judicial, c quaes as que se presumem ineo
braveis. 

Art. 2. 0 O mesmo se praticarú em todas as Thesourarias das 
Províncias ; c tanto a relação da lteccbcdoria , como as das 
Thesourarias, se farão em duplicado, pal'a se rernettcr huma 
ao Thesouro Publico Nacional c outra ao Presidente da res
pectiva Província. 

Art. 3. o Ficará a cargo dos Presidentes das Provincias fazér 
promover, guardadas as Leis Gcraes, a arrecadação de todas as 
dividas constantes das sobreditas relações, inclusiva mente as que 
já estiverem em execução ; encarregando das diligencias neccs
sarias os Empregados Goraes ou Provinciacs, como julgarem mais 
conveniente; o que parlieiparão aos Inspectores das Thesou-
rarias. 

23 
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_\rt. 4. o Os Empregados, a quem fôr incumbida esta anc~ 
cadação, darão mensalmente parte ás ThesourariRs do estado 
della; e recolherão aos cofres das mesmas as quantias que ti
veí·em arrecadado , deduzídas as despczas legacs e os premios 
que estiverem competentemente estabelecidos. 

Art. 5. 0 No fim de cada trimestre se farão nas Thcsoura-
rias as contas do que se tiver arrecadado e recolhido aos Cofres; '.. 
e posta metade á disposição dos Presidentes das Províncias , 
se incluirá a outra metade na Receita Geral. 

Rio de Janeiro étn 4 de Abril de 1837.-Jl:fanoel do Nasci
mento Castro e Silt·íi. 

N.o 114. -JUSTIÇA. -Em 5 de Abril de 1831. 

Aviso ao Presidente da Província de Pernambuco, declarando que os Juize5 
de Direito só por elrcito de senteHça pcrtlem seus lugares. 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperado!' 
manda declarar a V. Ex., em resposta ao seu officio de 2 do 
mez passado, que os Juizes de Direito só por sentença podem 
perder os seus lugares, na fôrma da Constituição; e que, prt•
venindo o Cod'igo Criminal o caso proposto no mesmo omcio, 
V. Ex. faça processar, se assim achar de razão, o Juiz de Di
reito da Comarca de Goianna por haver excedido os tres mezcs 
de licença que obtivera dessa Presidencia, e não se ter apre· 
sentado ainda no mesmo Jugur, que por essa causa V. Ex. 
julga abandonado. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janein\ em 5 de 
Abril de 1837 .-Gusta·vo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N.o 175.-MARINHA.-Em 5 de Abril de 1837. 

Determinando, que os Escaleres, ou quaesquer outras Embarcações, que 
derem reboque , a titulo de Praticos , se rccolhão logo que tiverem pas
sado a Fortaleza de Santa Cruz. 

Faça Vm. constar, por esse Quartel General, a todos os 
Commandantes dos navios de guerra, que os escaJcrcs, ou 
quaesquer outrus embarcações, a que as mesmas derem rc-
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boquc, a titulo de Praticas, deverão recolher-se logo que ti
verem passado a Fortaleza de Santa Cruz, além da qual se 
não faz nccessario semelhante reboque. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 de Abril de 1837.-Sal
vador José Maciel.--Sr. Francisco de Assis Cabral e Teive. 

N.u 176.--,..FAZENDA.-Em 5 de Abril de 1837. 

Acerca da falta de declaração dos direitos pagos nas guias de gencros des
pachados por baldeação ou rccxport:u;ão para dentro do Imperio. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal, do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Ins
pector da Thesouraria da Província de Pernambuco espeça as 
convenientes ordens á respectiva Mesa de Diversas Hendas, 
advertindo que nas guias dos gcneros despachados por baldeação 
ou reexportação para dentro do Imperio se devem declarnr os 
direitos pagos, tanto de consumo, como de baldeação ; afim 
de evitar que se suscitem questões nas Alfandegas das outi·as 
Provincias, onde tiverem de ser importados como ultimamente 
aeonteceu com a guia de 2.0!1.0 alqudrcs de sal alli despachados 
para esta Côrte no .Brigu3 Nacional-Príncipe Imperial-, Mestre 
Carlos Evaristo Justiniano da Silva; em que se dizia ter o dto 
sal, sido despachado e pago os direitos pehl Alfandega- sem 
declaração de serem os de consumo ou os de baldeação. O 
que o referido Sr. Inspcctor assim cumprirá. 

Thcsouro Publico Nacional em 5 de Abril de 1837.- Jfla
noel do Nasciment() Castro c Silva. 

N.o 177.-JUSTIÇA.--Em 6 de Abril de 1837. 

Aviso ao Bispo de Pernambuco, para admittir ao estado ecclcsiastico as 
pessoas ncccssarias para servirem de Parochos c Coadjutorcs das Frcguezias 
que ora ou para o futuro os não tiverem. 

Exm. e Rev. Sr.-O Regente em Nome do Imperador, atten
dendo á Representação que em 23 de Setembro ultimo dirigia 
ao Governo Imperial a Assembléa Legislativa da Provincia do 
Ceará, Ha por bem que V. Ex. admitta ao estado rcelesias-
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tieo as pe11son~ que forem n~oessnrias para servirem de Pa-
rochos e Coadjutores das };'reguezias que ora ~para o futur@ 
não os tiverem, obrigando-se cllas por termo perante V. Ex. 
de, logo depois das suas ordenações, irem para as 'Parochias 
para que forem destinadas; c no caso de faltarem a esse devor, 
serão por V. Ex. constrangidas ao cumprimento delle por 
meio de censuras ecclesiasticas. O mesmo Regente manda re
co.mmendar muito a V. Ex. a escolha das pessoas que forem 
admittidas ao estado ecclcsiastico, afim de que pela falta do 
necessario saber e boa moral não se tornem useiras, ou des
p!·eziveis aos povos a quem tem de ensinar e servir de exemplo, 
devendo-~(l á má escolha, ou á indifferença com que se exa
mir:ão as qualidades moraes dos sujeitos que tem de exercer 
emprego de tanta consideração, o deseredito em que tem cahido 
o estado ecclesiastico. Outrosim ordena o sobredito Regente 
que todas as vazes que fôr admittido qualquer Cidadão ao es
tado ecclesiastico, V. Ex. participe ao l1residente da Província 
o seu nome, idade, naturalidade, c a que Parochia hc desti
nado, pa-ra que este lhe possa fazer as observaçiJes quQ lhe 
pare6erem convenientes a bem do serviço publiGo. 

Dtms Guarde a V. Ex.- Paiacio do Rio de Janeiro em~ de 
Abril de 1837. - Gustaro Adolfo de AguUar Pantoja.- Sr. 
Bispo de Pcmambuco. 

l\'.o 178.-Em 6 de Abril de 1837. 

A riso ao Juiz l\Junicipal interino, prevenindo abnsos na apprehensão de escravos" 

Constando ao Governo Imperial que alguns indivíduos, depois 
de dcmittidos do emprego de Officiacs de Justiça, ainda conti
nuão na apprchensão de escravos, aggregando-sc aos Officiaes 
em actual exercício: ordena o Uegente em Nome do Impe
rador o Sr. D. Pedro Il que Vm. dê as necessarias provi
dencias a tal respeito, prevenindo aos Officiaes de seu Juizo 
que não abusem da faculdade que tem para apprehcndcrcm a 
titulo de boçacs escravos reconhecidamente ladinos, com o 
uni co fim de] extorquirem dinheiro de seus senhores, o que 
não poucas vezes tem acontecido ; fazendo processar huns e 
outros nos termos da l.ci. 

Deus Guarde a Vm.-Pnço em () de Abril de f~37.-(;us
tavo Adolfo de Aguilar l)antoja.. 

r-
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N.o 179.-I~m 8 de Abril de 1837. 

A,·iso ao Juiz de Paz do t.o districto do Sacramento, solJre a traducção da 
Ode transcripta no numero 4~8 do Periodico-Sctc de Al.Jril. 

Ern resposta ao oficio de 6 do corrente em que Vm. para 
dar execuçuo ao Aviso de 4 deste mcz julga nccessario que 
a Ode transcripta no numero !t-28 do Periodico-Scte de Abril-, 
em lingua latina de mistura com a portugucza , seja tradu
zida em vulgar, cumpre-me decJarar a Vm. que lhe compete 
na fôrma do Codigo do Processo chamar pessoas intclligentes 
c peritas para as diligencias que indica no mesmo oficio. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Abril de 1837.- Gus
tavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N.o 180.- Em 10 de Abril de 1837. 

A vis9 ao Juiz de Paz do 1. o Distl'icto do Sacramento, sobre o espolio do 
Suisso que se suicidára em ;{O de Março. 

Em resposta do officio de 7 do corrente, em que V m. pede 
esclarecimentos sobre o que deve fazer do espolio <lo Suisso 
que se suicidára em 30 do mcz passado, visto não haver nesta 
Côrte Consul daquella Nação nem quem faça suas vezes, tenho 
a declarar-lhe que no seu ltegimento achar<i Ym. a solução 
da duvida que pede. 

Deus Guarde a Ym.- Paço em 10 de Abril de 1837.
Gustm·o Adolfo de Aguilal' Pantnja. 

1\. 0 181.-l•'AZENDA.- Em 10 de Abril d0 1837. 

A' Thcsouraria da Província de Pernambuco, communicando qnc o Dircctor 
do Curso Jurídico deve entregar a importancia das cartas expedidas. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, em eonformidade com o A viso 
da Secretaria de Estado dos Negocios do lrnpcrio de 29 de 
~Iarço ultimo, previne ao Sr. lnspcctor da Thrsouraria da Pro
\:incia de Pernambuco qnc na data aoima citada foi detcrml.-
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nado ao Dircctor interino do Curso Jurídico de Olinda, que 
entregue na dita Thesouraria a importancitl não só das Cat·tas 
de Bachareis e D:mtores impressas em pergaminho, qne d'alli 
forem expedidas, como de todas as que pela referida Sccretavía de 
Estado forem remettidas á requisição do Director daquclle esta
belecimento. 

Thcsouro Publico Nacional em 10 de Abril de 1837 .-llfa
noel do Nascimento Castro e Silva. 

N.o 182.- IMPERIO.- Em 12 de Abril de 1837. 

Ao Presidente da Província de Pernambuco, declarando qnc a hum Ba~harel 
do Curso Juridico não se pôde negar a respectiva Carta, nem demorar 
a sua expedição, pelos factos de não ter dado graças ao Presidente do 
acto do 5. 0 anno c aos mais Lentes, c have-los insultado quando subio 
á cadeira para cumprir aquella formalidade, devendo o mesmo Bacharel 
ser processado pelos cxt,essos c crimes que commctteu contra a dcccncia 
c á moral publica, c contra as Leis. 

lllm. e Exm. Sr.- L~wei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Impct·ador o Senhor D. Pedro H, com o officio do 
antecessor de V. Ex. de 22 de Fevercim p:1ssado, o rcquc·
rímento do Bacharel Form;,Hlo Innocencio da Silva Pereira, a 
informação que deu o Director interino do Curso de Sciencias 
Jurídicas e Social's da Cidade de Olinda, o o parecer do Con· 
selheíro Procurador da Corôa, que foi ouvido sobre este grave 
assumpto; e corno pelos diver.sos documentos que forão pre
sentes ao Governo se mostra que a CoiJgre_;ação dos L entes 
rcsolvêra unanimemente soh1·estar na entrega da Carta do referido 
Bacharel, em quanto recorria ao Poder Legislativo, com o fun· 
damcnto de que, deixando elle de dar graças ao Presidente 
do acto e aos mais Lentes, como Exige o art. 3. o do Cap. 8. o 

dos Estatutos de 7 de Novembro de 183L, c passando me3mo 
a cobri-los de cpithctos gross,~iros e aiTrontosos, entrava em 
duvida se neste caso devia ou não considerar-se o a c to con
cluído, c o Bacharel com direito de haver a sua Carta de for
matura, estou autorisado pnra l'esponder a V. Ex., afim de que 
o faça constar ao mencionado Hirector interino, qnc a dispo· 
sição do art. 3. 0 do Cap. 8. 0

, além de conter hum preceito de 
mera honestidade e boa educação, a que nenhuma pena está 
imposta, prova sufficientemente, pelo facto de mandar dirigir 
~raças ao Presidente do acto e aos Lentes, que a collação do 
grúo deve julgar-se concluída e perfeita com as solcrnnidades 
apteriorrnente ordenadas nos arts. 1.0 c 2. 0 do mesmo Capitulo; . 
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c não poJendo contestar-se a obrigação <lc passar-se a respec
tiva Carta aos que tiverem conseguido aquelle gráo, em vir .. 
tu de <lo que determina o art. 1. o do Cap. 21 dos mencionados 
Estatutos, fica evidente que a Congregação não foi bastante
mente refleclida, quando decidio recusa-la ao supplicante, a 
quem deverá em consequcncia mnndar entrega-la, desde que 
entender a Lei com criterio, c a circumspecção que são pro
prios de hum a Associação de homens illustrados e litteratos; 
cumprindo-me accrescentar ultimamente que V. Ex. deverá 
não só mandar proceder criminairnente contra o supplicantc 
pelos excessos c delicto~ que comn1cLtcu contra a decencia c 
a moral publica, c contra as Leis, mas tambem fazer sentir 
ao Directot' interino o summo desgosto que causou ao Governo 
a declaração que ellc fnz, de que o supplicantc merecia em 
vez de hum tres RH, por quanto huma tal indnlgencia, sobre 
ser extremamente nociva á instmcção, e mesmo ao serviço 
publico, em que não convém em pregar pessoas inbabcis, não 
póde deixar de animar os alumnos aos escandalos de que os 
mesmos Lentes já vão sendo test('rntmhas c victimas, e que, 
além de tirare-m o credilo a hum estabelecimento litterario 
de tanta importancia, hão de fazê-los desmerecer no concGito 
publico, que só mente pod~rão adquirir c firmar pcln fiel e ri
gorosa observancia dos Estatutos, e por exemplos salutares de 
justi<;a c de imparcialidade. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pniacio do Rio de Janeiro em 12 
de Abril de 1837.- Antonio Paulino Limpo de Abreu.- S.-. 
llresidcnte da Provincia de Pernambuco. 

N. 183.- Em 12 de Abl'il de 1837. 

Ao Presidente da Província de Matto-Grosso declarando que a Assembléa 
Legislatiya Provineial cx0rhitou de suas attribuiçõcs na Lei n.o 11 de 
183G, relativa ao Corpo de Ligeiros, que fúrma huma parte do Exercito, 
c na tarifa anncxa á Lei u. o I li do m~:;mo anno, qnando prcsuppõc que 
as Assembléas Provinciars ou podem autorisar as Corporaçnes de Mão
morta para adquirirem bens de raiz, ou legislar ainda que indircctamcntc 
sobre dispensas matrimoniacs. 

lllm. c Exm. Sr.- Tenho a satisfaç.ão de accusar o recebi
mento do officio de V. Ex. datado de 31 de Janeiro passado, 
c com ello 21 exemplares dos actos legislativos deerctados pela 
Assembléa dessa Provincia dunmtc n. sessão do armo de Hl36. 
Nüo perdi hum momento rm lera-los ao conhecimento do Hc
gcnte em Nome do Imperador o SPnhor D. Prdro n; (' hoje 

2/l 
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estou auto1·isado para responder a V. Ex. que ô sua leitura foi 
em extremo grata c consoladora, sendo manifestos os progressos 
que ahi tem feito a illustraç;io c a tcndencia, que em geral 
ressumbra naquellas medidas legislativas para a consolidação da 
ordem publica, para respeitar os bços da união, e para pro
mover o bem-estar da Província. 

Sem embargo distJ devo ponderar a V. Ex. que a Lei n." 
11 não está certamente no caso de V. Ex. dever dar-lhe exe
cução, visto que o Corpo de Ligc\l·os, a que clla hc relativa, 
constitue huma parte do Exercito·, c as Assembléas Provínciaes 
nenhuma autoridade podem exercer a seu resreito, não de
vendo consentir-se n'hum precedente, que pódc acarretnr as 
mais perigosas consequcncias: c que a tarifa, que faz parte da 
Lei n. o 16, não está de accordo com as attribuições que o Acto 
Addicional confere ás Asscmbléas Legislativas Provinciacs, quando 
presuppõe ou que ellas podem autorisar as Cot·poraçõcs de 
Mão-morta a possuir bens de raiz, porque isto it·ia olfender o 
imposto da siza, que he geral, ou que podem legislar, ainda 
que indircctamente, sobre dispensas matrimoniaes, que, sendo 
concedidas por autoridades geraes, devem considerar-se fóra 
da alçada das referidas Assem bléas. 

Empenhando desde já no exame c considemçãt, destes ob
jectos o zelo e attenção d(~ V. Ex. devo preveni-lo de que ha 
de receber pelas Repartições da Guerra c da Fazenda ulteriores 
e mais amplas instrucçõcs a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Abril d~ 1837. -Antonio Paulino Limpo de Abrcn.-Sr. 
President-J da Província de ~Iatto-Grosso. 

N. 184..- .JUSTIÇA.- Em 12 de Abril de 18:37. 

Aviso ao Presidente da Proyincia da Bahia, sobre .aforamento do terreno 
baldio pc1·tenccnte ao Convento de Santa Thereza da Cidade da Bahia. 

lllm. c Exrn. Sr. -Levando á presença do Regente em Nome 
do Imperador o requerimento que V. Ex. me enviou com o 
seu offi ·io de 24 de Dezembro do anno preterito, no qual o -r • 
Visconde da Tone de Garcia d' A vila pede licença para poder 
celebrar com o Prior do Convento de Santa Thereza dessa Ci-
dade hum contracto de aforamento de terreno baldio perten-
cente' o dito Convento, recebi ordem do mesmo Regente pam 
respondm· a V. Ex. que, convindo dividir o sobt·edito terreno 
por maior numero de indivíduos que edifiqnf'm nelle, o Go-



;2,1? 

185-

Ví.lrno não terá duvida de conceder taes Ii<::enças, huma vez 
que o aforamento seja de cinco braças ao mais para cada in·~ 
dividuo divct·so, com o onus de edificar dentro de hum anno, 
c que neste prc.mpposto, com as clausulas apontadas, facultem 
que ao supplieante se aforem as mesmas cinco braças. 

Deus Guarde a V. Ex.-llalacio do lHo de Janeiro em 12 
do Abril de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguílar Pantoja.-,_Sr. 
Prcsidontc da Província da Bahia. 

N. 185.-Em 12 de Abril de 1837. 

A \iso a e :Ministro d~ Impcrio, sobre falta d"agua em consequencia ~la in
observancia das Posturas, e meio 11ara occotTer a isso. 

lllm. c Exm. Sr.-Accusando a recepção do Aviso de G <lo 
corrente, em que V. Ex. exige quo se rccommcnde ao,:.; Juizes 
de Paz a ohservancia das Posturas da Camara Municipal, rela
tivamente aos aqueductos publicos, para que oatra vez se não 
sinta falta d'agua nos chafarizes do Campo da Honra e Calumhy, 
como acontc~cra no dia 1. o deste mez, tenho a honra de tralls
mittir a V. Ex. cnt resposta o incluso o meio em que o Juiz: 
de Paz do 1. o districto do Sacramento mostra a necessií..lad~ 
que ha, para serem observadas as mesmas Posturas, de con
ceder-se aos Offitiaes de seu Juizo a metade da5 mullas que 
percebem os Guardas da Camara Municipal, anm de V. Ex. 
dar sobre a sua materia as ordens necessarias. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 12 de Abril de 1831.
((ustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 0 183.-:MARINHA.-Em 12 de Abl'il de 1S37. 

Mandando estabelecer desde já na Provincia <lo Pará hum córte de ma
deiras de construc·:ao para consumo do Arsenal da l\Iàrinha da Côrtr. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo-se por Aviso de tla. de Fevereiro 
ultimo exigido de V. Ex. h uma informação ácerea de madeiras 
de construcção para consumo do Arienal da Marinha desta 
Côrte; Determina ora o llegcnte em Nome do Imperador, que 
V. Ex. cxpeçu as convenientes ordens para que, desde jlt, se 

Decisões 2'~-. 
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estnbeleça nessa Provincia hum córtc das refuridás madeiras, 
declarando com tempo, quando haverá hum carregamento para 
a Charrúa Carioca, afim de o ir logo buscar; e outro sim, que 
V. Ex. informe quanto será necessario despender-se mensal
mente com o mencionado córte. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Abril de 1837.-Salvador José JJfaciel.-Sr. Presidente 
da Província do Pará. 

N.o 187.- FAZENDA.- Em 12 de Abril de 1837. 

Dando providencias para a descarga das embarcações de cabotagem. 

O Sr. Administrador do Consulado fique na intelligencia 
de que por maneira alguma deve demorar-se a descarga das 
embarcações de cabotagem, devendo mandar immediatarr,ente 
os Guardas par:.l bordo, e fazendo principiar o serviço logo que 
amanheça o dia até o pó r do sol, dispensando da escriptu
ração a algum menos preciso nesse serviço, e requisitando na 
sua falt~ ao Inspector da Alfandega, como está determinado, de
clamndo que he para descargas, em fórma que este serviço 
deve fá ter preferencia a qualquer outro. O que assim cum 
prirá. 

Rio de Janeiro em 12 de Abril de 1831.-Manoel do Nas
cimmto Castro e Silva. 

No mesmo sentido se cxpedio o1·dem a Alfandega. 

N.o 188.- JUSTIÇA.- Em 13 de Abril de 1837. 

A\iso ao Presidente da Provincin. da Bahia, sobre remoção de Juizes de Direito. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Em solução ao seu officio de 10 do mcz 
antecedente tenho a responder a V. Ex. que em tempo oppor
tuno o Governo declarará o quo convier ácerca das remoções 
dos Juizes de Direito os Bachareis Francisco Pereira Dutra e 
José Emigdio dos Santos Tourinho, e por esta occasião me ordena 
o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedm 11 que, 
não havendo Lei Provincial que estabeleça o modo por que tacs 
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remoções devem ser feitas, não compele aos Presidentes o fazê-las, 
devendo V. Ex. conformar-se com o que foi ordenado no De
creto de 9 de Dezembro de 1835. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do IUo de Janeiro em 13 
de Abril de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. 
Presidente da Província da Bahia. 

N. 189.-FAZEND.\..- Em 13 de Abril de 1837. 

Circular cxiginrlo que os Emprrgados aposentados, que ainda não tiverem 
titulo de declaração de ordenado, apresentem os documentos justificativos 
do tempo de serviço ; e marcando o processo que se deYe seguir no paga
mento dos ordenados dos mesmos Empregados. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que o S1·. Inspector da 
Thesouraria da Província de..... exija dos Empregados 
aposentados em virtude da Lei de t .. de Outubro de 1831, e 
22 de Outubro do anno passado, que ainda não tiverem os 
titulos de declaração do ordenado que lhes fica pertencendo com 
as aposentadorias, os documentos em que mostrem o tempo 
de seu serviço eiTectivo, e mande fazer por clles a conta pro
porcional do ordenado que lhes competit·, e que lhes será pago 
desde a data da aposentadoria; remettendo na conformidade da 
Circular de 25 de Outubro de 1832 os sobreditos documentos 
ao Tribunal do Thesouro, para se passar o competente titulo, 
á vista do qual se procederá ao desconto ou indemnisação do 
qne demais ou menos tenhão recebido, quando pelo dito Tri
bunal não se julgar exacta a conta feita na Thesouraria. 

Thesouro Publico Nacional em 13 de Abril de 1837 .-Ma~ 
noel do Na)cimento Castro e Silva. 

N. 190.- Em 13 de Abril de 1837 ,, 

Para se observar na Alfandega de Santos a pratica de se não dar despacho 
ao assucar encaixotado, sem que nas caixas <~lém da tara com marca de 
fogo, haja tambem o signal do negociante que fizer o despacho. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu· 
nal dô Thesouro Publico Nacional em conformidade ds det-
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bera.ç-ão k>mada em sesaão do Tribunal de aQcordo com o parecer 
do Conselheiro Procurador Fiscal sobre officio do Sr. Inspector 
da Thesout·aria da Província de S. Paulo de G de Março ul* 
timo sob n.o 20, ordena que na Alfandcga de Santos se observQ 
o mesmo quo em casos semelhantes se tem mandado observar 
na 1\Iesa de diversas Rendas desta Côrte, isto het que se não 
dê depacho ao assucar encaixotado na mosma Villa sem quo 
nas caixas, além da tara com marca de fogo, haja tambem 
marcado do mesmo modo o signal de que costumar usar o 
negociante que fizer o depacho, para ser clle sujeito ás pena!9 
da Lei. O que o dito Sr. Inspector cumprir:i. 

Thcsouro Publico Nacional em 13 de Abril de 1837 .-..illa
nFJel do Nascimento Cast1·o e Silva. 

N. 191.- JUSTIÇA.- Em 14 de Abril de 18J7. 

Aviso ao Juiz de Paz do 1.0 Distrícto da Gloria, sobre o C:onselho que 
deYc qualificar os Guardas Nacionaes daquella Frcguczia. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
a quem foi presente o officio que Vm. me dirigio na data de 
20 do mcz passado, em o qual dá conta de que, havendo con
vocado os Eleitores mais votados dessa Frcguezia, pertencentes 
:i futura l .. egislatura, afim de com pôr o Conselho que deve qua
lificar os Guardas Nacionaes della, conforme lhe fôt·a ordenado 
em A viso de 8, resolveu a maioria do mesmo Conselho que 
não podia tomar parte neste trabalho, nem como Eleitores 
idoncos, por lhes não ser licito exercer attribuição alguma 
naquella qualidade antes do dia 3 de Maio do anno de 1838, 
em que deve entrar em funcções a Lrgislatum a que respcitão, 
nem como Cidadães idoncos, porque a Lei só dá ao Juiz a fc~cul
uadc de chamar Cidadãos no caso de não haver Eleitores na Paro
chia, o que se não dá na da Gloria, cujos habitantes concor
rêrão tambem na eleição dos da Frcguezia de S. José, á qual 
então pertencião, concordando finalmente dous dos membros 
do referido Conselho em proceder á qualificação como Cidadãos 
idoneos, mas não como Eleitores, segundo tudo constJ. tambcm 
da acta que Vm. remctteu com o seu oficio; lia por bem de
clarar a Vm. que com summa estranheza ouvio as frívolas razões 
de que o Conselho se prevaleceu para não proceder como foi 
ordenado, resuJtando disto o se não fazer a qualifieação da 
Guarda Nacional dessa J;'reguczia no tempo que determina o 
art. H~ da V~i de 18 de Agosto ele 1&31.; pot' quanto, sendo em 
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vcrdauc milissa na Lc~islação a especic Yerlentc, ao Governo 
cumpria dar como deu huma providencia para a boa c regular 
exPcnçuo da Lei, c qnr~ nenhuma mais oppnrtuna c legal se 
olferceia do que a que deu por argumento do art. 14 da mesma 
Lei: á vista do que ordena que Vm. convoque para o dia que 
designar os Cidadiios idoneos, afim de fazrr-sc em Conselho 
a qualificação da Guarda Nacional do seu districto, c que se 
ellcs se mio quizcrem prestar a rstc serviço, passe logo a pro
ccssa-·los como dcsohedientns nos termos prcscriptos pelos Ca
pítulos 8. 0 c 9. 0 do Titulo 3. 0

, Parte segunda do Cod. do Proc. 
Criminal, c do Decreto de 18 de Março do anno corrente, 
rn·oc('drndo segundo manda n l .. ei conlra aqm~llcs cujo fôro fOr 
privilegiado. O que lhe communico para sua inlclligcncia e 
execução. 

Ueus Gu.1rdc a Vm.-Paço em 14 de Abril de 1837.-Gus
taro Adolfo d~J Aguilar Pantoja. 

N.o 192.- FAZE~DA.-Em 14. de Abril de 1837. 

Declarando a quem compete fazer apprehensão do gado cujo dono se ignora. 

l\Ianocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Kacional, tendo presente o officio 
do Sr. Inspcctor da Thesouraria da Provineia do Ceará de 15 
de Dezern bro ultimo sob n. o 29, no qual pede que se lhe de
clare a quem compete fazer Dpprchensão do gado, cujo dono 
se ignore, apesar de so achar ferrado c signalado; bem assim 
as respostas sobre o objeeto darlas pelo Presidente da Provincia 
aos .Juízes l\Junicipaes de Icó c Qneíxaramobim, em datas de 30 
de Janeiro c 22 de Agosto do anno passado, com as quae s se 
conforma, responde no sobredito Sr. Inspector qucf ~gado que 
em virtude da Lei Jlrovincial de ~O de Maio de 1835 n.o 9, 
pertence ás Cnmaras .1\lunicipaes, he sómcntc o barbatão, c o 
chamado do evento; devendo todo o outro, que apparecer sem 
dono nrrematar-se, c em tudo considerar-se bens de ausentes. 
O referido Sr. Inspector assim farú cumprir. 

Thcsouro Publico Nacionnl em H. de Abril de 1837.- Manoel 
do Nascimento Castro e s~tva. 

[t 



- 190 -

N." 193.-~L\.RINHA..-Em 15 de Abril de 1837. 

Ao Presidente da Provmcia de Pernambuco, commnnicando a partida para 
a dita Província de lmma embarcação qnc tem de ser empregada com~J 
barca de Vigia da Alfandcga, sendo a despeza que com a mesma se houYer 
de fazer por conta da Repartição da Fazenda, observando-se entretanto a 
respeito da disciplina a bordo o que manda o Regulamento Provisional. 

111m. e Exm. Sr.-Devendo partir brevemente para essa Pro
víncia o Patacho-Conceição-, que deixa de servir de Paquete, 
afim de sm· ahi empregado como bat·ca de Vigia, na fórma do 
art. 12'1 do Regulamento das Alfandegas, sendo por couta da 
Hepartição da Jiazenda a despeza, que se fizer com o referido 
P>ltacho, em quanto se achar neste exercício; assim o parlicipo 
a V. Ex., pnra sou conhecimento e governo, prevenindo-o de 
que a respeita da disciplina a bot·do do mesmo l'atacho, cumpre 
que se observe o que manda o Regimento Provisional. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHO- de Janeiro em 1S 
de Abril de 1837 .-Salvador José .M aciel.-Sr. Presidente da 
Provincia de Pernambuco. 

N.o 194.-JUSTIÇA.-Em 17 de Abril de 1837. 

Aviso ao Ministro do Imperio, para que os Africanos livres que forem dispen · 
sa~os das obras publicas ú cat·go daquella repartição sejão remettioos ao 
Jmzo de Orphãos c não á Casa de Correcção. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo representado o .Juiz dos Orphãos 
desta Cid.Je encarregado da distl'ibuição dos Africanos livres, 
o quanto conviria para a boa regularidade da administração c 
escripturação re~pectiva, que todas as vezes que se possão dispen
sar nas obras publicas a cargo da Secretat·ia de Estado dos 
Negocios do Imperio os serviços de alguns dos Africanos que 
se achão empregados nas mesmas obras, sejão elles entregues 
naquelle Juizo e não nas obras da Casa de Correcção, como so 
tem ultimamente praticado, von rogar a V. Ex. queira dar para ~ 
o referido fim as providencias que achar opportunas. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Paço em 17 de Abi'il de 1831.-Gul
tavo Adolfo de Aguilar Pantoja 

Communicou-sc ao Juiz dos Ül'phãos. 
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N.o 105.-FAZENDA.-Em 17 de Abril de 1837. 

Circular ás Thesourarias, para se cobrar nas Alfandegas direitos de 15 o;o dé 
rccxporta('iio e baldeação para a Costa d' Africa daquel.les generos que constar 
terem lá desembarcado, embora o despacho fosse ped1do para outro qualquer 
porto. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente dú Tribunal 
do Thesom·o Publico Naeional, ordena ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província de ..... que expeça as convenientes 
ordens á Alfandega, para que todas as vezes que pelos documentos 
que os despachantes são obrigados a apresentar para desoneração 
da responsabilidade a que se sujei tão pelos despachos de baldeação, 
e reexpo1·tação, co.tar que as mercadorias desembarcárão em 
algum porto da Cd!ra d•Africa, embora o despacho fosse pedido 
para outro differente, se deverá cobrar o direito de 15 °/o de re
exportação o baldeação para a Costa d' Africa, deduzidos os 2 o/o 
j<Í p<~gos. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de Abril de 1831.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silta. 

Expcdio-se ordem a Alfandrga na mesma conformidade. 

N.0 196.-Em 17 de Abril de 1837. 

Circular t•ecommendando a maior cxactidão na conferencia dos manifestos, por 
constar que nelles não são comprehendidos todos os volumes, mas sómente 
aquelles que parecem bastantes para e'itar suspeitas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, constando-lhe por informações, 
que nos manifestos de algumas embarcações não são comprehen
didos todos os volumes, de que se compõe o seu carregamento 
mas sómente aquelles que parecem bastantes para não desperta; 
suspeitas, e que dos demais com facilidade se achão meios de 
dcsembarcat·, extraviando-os aos direitos, communica ao St·. Inspec
torda Thesouraria da Província de .•. e lhe ordena expeça as conve
nientes ordens á Alfandoga, recomendando a maior vigilancia 
sobre os ancoradouros, e toda a exactidão na conferencia dos 
manifestos com a descarga, e escrupulo nas visitas depois delta. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de Abril de 1837.-Manoet 
do Nascimento Castro e Silva. 

Expcdio-sc ordem a Alfamlega na mesma conformidade. 

'_.{/ 
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N. 0 197.-Em 17 de Abril de 18:37. 

Cit·cular aos Presidentes das Províncias, enviando <>xcmplares do Decreto c 
Regulamento de 30 de~Iaio de !836, que creou as Mesas do Consulado. 

Illm. e Exm. Sr.-Remetto a V. Ex. exemplan~s do Regula
mento mandado executar por Decreto de 30 de M do de 1836, 
afim de que V. Ex. o mande pôr em execução do 1. 0 de Julho do 
corrente anno em diante. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 17 de 
Abril oe 1831.-Manoel do Nascimento Castro c Silva.-Sr. 
Presidente da Província ele •••• 

• 
N. 0 198.-Em 17 de Abril de 1837. 

Ordem á Thesouraría de Matto-Grosso, para remettcr as Tabcllas de divida nãct 
inscripta activa, fluctuante e anterior a 1827. 

1Vfanoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. lnspcctor da 
Thesouraria da Província de Multo-Grosso cumpra a Ordem n. o 

lt-3 de 7 de Novembro de 1836, r0mettendo para o TheJouro com 
u maior brevidade possível as tabellas das dividas activas, fluc
tuantes, e anterior a 1827 ainda não inscriptas, respectivas a dita 
Província. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de Abril de 1837.-Manoel 
do Nascimento Castro c Silva. 

N.o 199.-JUSTIÇA.-Em 18 de Abril de 183'7. 

Aviso ao Juiz de Paz da Freguczia de Irajá, annullando a eleição do Estado 
Maior do Batalhão da Guarda Nacional. 

Accuso o recebimento do seu oficio com data de 18 do mez 
antecedente, servindo de informação ao requerimento de Joaquim 
Gomes 1\foreim c Bento José Maia, no qual se queixárão de que, 
tendo ambos sido reeleitos o 1.0 no Posto de Tenente, e o 2.~ 
no de Alferes da 1.a Companhia do llatalhão da Guarda Nacional 
dessa Frcguezia, c havendo-se apresentado para votar na eleição 
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do Estado ~Jaior daqu~ne Batalhão, forão os S{'US votos rejeitados 
por Vm. com o frivolo pretexto de não terem aintla os supplicanles 
sido empossados de taes postos e prestado o devi(lo juramento; 
quando o fim era para que a eleição de Tenente Coronel Com man
dante recahisso C'n certa e determinada pessoa, como se verificou 
pela maiol'ia de hum unico voto, o que não sucederia se os 
supplicantes fossem admittidos a votar: e levando este negociO 
ao conhecimento do H.eg ·nte em Nome do Impt>rador o Senhor 
Dom Pedro H, mnnd:1 cL~clarar a V m. que bem fundada h e 
a queixa dos supplicantes contra a exclusão de votarem na eleição 
de Tenente Coronel Chefe do Batalhão, e dos mais Officiaes do 
Estado Maior p8la unica razão de não terem ainda prestado 
jul'amento c tom:do p~)ssc dos postos para que I! avião sido reelei
tos, poL' quanto, s:-mdo certo CjUe .:q!Jella elciçfio devia ser fdta 
por huma Assembl5a composta dos Otnci:~es, Sargentos, c Forrieis 
das Companhit1s do fbtal:1élo, i~a conformidade do art. 54 da 
Lei de 18 de A::;oslz) de 1831, c que p;a·a ella tí::'!em s~;r c0nvocados 
os que esliverem e~~1 nctual exer·cido n.as cHtns Companhias, c 
que crn actual exercício cstrio acpt'~lle3 tFW /lt.;eup~o ne3sa occasião 
os postos pm· legitima cbiçüo errt quanto nuo forem lcgalmcnle 
substituídos por ontros novanwate eleiLls; s;::;;uc-sc que os suppli
cantes dtwerião sce convocado,:; e admittidos á eleição de que 
se trata po1· estarem m;ssa3 cireum3tancia.:; da actualidade dos 
postos, e serem como taes com~~hmt<~s, posto que ainda não 
tivessem prestado o novo turamento, e tomado a nova posse; 
da mesma fónna que com~jdeutes St;rião no caso de não terem 
sido rcdeitos em qaanto não prestassem j:Jrdn~ento e não tomassem 
posse os que lh0i> houv.:sse.~( '1C sue,~·:C(3r, c que antes de prcerl
chidas essa;; formalidaf~.;;s nf:o ''0r1ino í'azer nartc da Asscmhira 
mencionada no citado <:rt 5~., 'eonw fLclaro~I o A viso d.~ 20 de 
Outubro do anno passndJ, iudw/Uâll!i_'ntc up)lieado ao caso fios 
supplicantes, por cons~·qu:mcia orcL: :n 1.) mesmo Hegente que, 
ficando de nenhum cf1'cito aquella ~biçüo do Estado lUaior do 
Batalhão dessa i''reguczia, Vrn. proe2da n nova em que sejão 
admitti;los os supplieantes a votar, e sati,feitas todas as formali
dades da Lei. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Abril de 1817.-Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pa;;toja. 

N.o 200.-l\fARINHA.-Em 18 de Abril de 1837. 

Circular ús Províncias, manthmdo ccss;n a cohrança dos emolumentos dos 
J>assaportc3, Portarias c Passes das EmiJarcaçücs, em exccnção do art. 9.o, )\) 
1.0 da Leí de 31 de Outubro de 1835, no caso de ainda serem cobrados. 

Illm. e Exm. Sr.-Aehando-sc em cxecueão desde o 1.0 de 
Julho do anno proximo fit~do a IA•i de 3~i do. Outubro de 1835, 

J)etúões 25 
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cumpre que V. Ex. informe se na St~crctaria dessa Presidencia 
ainda se cobrão emolumentos pelos Passaportes, Portarias, c 
Passes das J~rnbarcart1cs, a despeito do disposto no ~ 1.0 do 
art. 9. o da citada Lei, devendo, no caso de affirmativa, fhzer 
immcdiatamente cessar a cobrança de taes emolumentos, como 
acontecêra nesta Secret.1ria de .Estado. 

Deus Guardo a V. Ex.-Palaeio do Hio de Janeiro em 18 de 
Abril de 1831.-Salvador Josi ,Maciel.-Sr. Presidente da Pro
víncia da nahia. 

ldentico ois outt:as Provincins nüwitimas. 

N. 0 201.-Ern 18 de Abril de 1837. 

Aviso ao Preside.1te da Província de Pernambuco, aecusando a rer.epçilo de 
dilferentcs ofikiDs, esclarecendo duvidas áccrca da percepc;no do augmeuto 
de soldo conferido pela Hesolução da Assembléa Geral de lb de Outubr·o 
de 183t3, appro;ando a proposta de hum Empregado para Secretario da 
lnspe-cção ; e detenninando que o mesmo P!'csidente informasse se existia 
alli algum Hospital de Marinha, mencionando a data e ordem da sua 
creaçllo. 

Illm. c Exm. Sr.-Accuso a •·~ccpção dos seus offieios sob n. 09 

6, 7, 9, 12, e 14, datados de 25 de Fevereiro e 2, 6 e 16 de 
Março prox.imos findos ; c inteirado do conteúdo dos mesmos, 
tenho de signHicar a V. Ex. quanto ao de n.o 6, acompanhado 
do requerimento do Cirurgião Joaquim José Alves, que lhe cumpre 
informar se ha nessa Cidade algum Hospital de Marinha, e por 
que ordem estabelecido : quanto ao de n. o 12, que o augmento 
de soldo concedido pela Hesolução da Assembléa Geral Legislativa 
de 15 de Outubro do anno passado, deve sómente abonar-se aos 
Officiaes de Patente da Armada, Artilharia da Marinha, aos Pilotos, 

, Com missa rios, Escrivães, e Dispenseiros ; quanto finalmente ao 
de n." 11., que o Regente em Nome do Imperador, approvando 
a Proposta de V. Ex., houve por bem nomenr para o Emprego 
de Secretario da Inspeção do Arsenal da Marinha dessa Província 
a Alexandre José dos Anjos, o qual deverá solicitar por esta 
Secretaria de Estado a expedição do competente Titulo. 

Deus Guarde a V. Ex -Palaeio do Rio de Janeiro, em 18 de 
Abril de 1831-Salvador José M(~del.-Sr. Presidente da Pro
vincia de Pernambuco. 

-
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N.o ;102.-JUSTIÇA. ~Em 19 de Abril de 1837. 

Ao Juiz de Direito Cbefe de Policia, sobre a permissão para que hum Agente 
Consular de Portugal vá tambem fazer a visita ás embarcaçoes daquella 
Naç&o. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro IJ, 
acquiescendo á representação que lhe dirigio o Encarregado de 
Negocios de Sua Magestade Fidelíssima nesta Côrte, ha por bem 
que quando se fizerem as visitas dos Mavios daquciJa Nação, orde
nadas por Decreto de 12 de Abril de 1832, seja permittido a 
hum Agente Consular da Nação Portugucza fazer tambem a visita 
a que he obrigado segundo as ordens do seu governo, o qual 
Agente deverá ir a bordo e voltar com as autoridades ou na 
mesma occasião, não lhe sendo comtudo consentido que atraque 
antes, nem que se demore por mais tempo do que a visita da 
Policia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 19 de Abril de 1831.-.Custavo 
Adul{o de Aguilar Patztoja. 

Por Aviso de 2!> de Abril communieou-so ao Ministro dos 
Negocios Estrangeiros. 

N.• 203.-MARINHA.- Em 19 de Abril de 1837. 

Mandando pagar a passagem de recrutas vindos para a Marinha, e dis
pondo que de ora em diante o mesmo se pratique, huma vez que o preço 
seja justo e razo.aYel. 

Mande V m. pagar a passagem dos dous recrutas constantes 
do recibo incluso, que .víerão de Santos na Escuna-Especu .. 
ladora-; devendo de ora em diante praticar o mesmo sempre 
que chegarem recrutas para a .Marinha quando o preço da pas
sagem fôr justo e razoavel. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 19 de Abril de 1837.-Sal~ 
vador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 0 204.-Em 19 de Abril de 1837. 

Mandando abonar ao 2. 6 Tenente Commaodante do Patacho-Mcrcurio
os mesmos vencimentos do da Náo-Pcdro Segundo,-e do da Presiganga 

Mande Vm. abonar ao ·2. 0 Tenente João Maria Pereira de La
cerda, desde 21 do mez p1~oxü1w preterito, em que tomou o 
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wmmando do Patacho-~Icrcurio, -os mesmos vencimentos-,. 
cpw pcrenlJ''BI os Commandantes da-Náo Pedro Segundo-,e o 
da ~:.resíganga. 

Bens frmwctc " Ym.-Paço em 19 de Abril de 1837.-Sul
vador José Maciel.-3r. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 205.-Em 19 de Abril de 1837. 

Determinando que os presos cxis~cntcs a bodo da Presiganga sejll.o tr·aus
f'cridos do 1."' do mez proxi;lJO futuro para a Fortaleza da Ilha das Cobras, 
c que daquclla data em diante se abonem aos rcferiuos presos as mesmas 
ctapes que se dão aos soldados do Corpo de Artilharia da Marinha, e ao 
Olllcial que commandar li Prcsigilnga os -,·enc::ncntos que percebem os 
Commandantes de na vi os desarmados. 

Determinando o Regente, em Nome do Imperador, que os 
pres0s existentes a bordo da Presigauga sejão no t.o do mcz 
proximo futuro transferidos para as prisões da Fortaleza da 
Ilha das Cobras d'onde sahirão para os trabalhos, como fôt• 
ordenado pelo Inspectot· do Arsenal de Marinha, e que da
quella data em diante se abonem aos tefbridos presos as mesmas 
ctapes que se dão aos soldados do Corpo de Artilharia da Mari
nha, c devem ser entt·egue:~ á pessoa autorisada pelo respectivo 
Commandantc para as receber; e ao Official que commandar 
a sobredita Presiganga os vencimentos que percebem os Com
mandantes dos navios desarmados: assim o participo a Vm. 
para sua intelligenein e execução. 

Deus Guarde a Ym.-Paço em 19 de Abril de 1837.-Sal~ 
-vador José IJfaciel.~Sr. Joaquim Aaton.io Caminha. 

N.o 206.-IMPElUO. -Em 21 de Abril de 1837. 

Ao Presidente da PI'Ovincia de Santa Catharina, declarando que o degrarla(to. 
pelo Go\·erno Portugucz para o Brasil, em quanto este fazia parte do Reino 
de Portugal, não está comprehcndido no art. 6.0 , ~ 4. 0 da Constituição 
do Impcrio para ser eonsidcrado cidadão brasileiro por lhe faltar a cir
cumstancia da cxpontaneidade na rcsidencia em tcrritorio brasileiro. 

lUm. e Exm. Sr.-Lcvoi ao conhecimento do Regente o ofii
(~io de V. Ex. de 10 dti' Março cnderc~ado á Secretaria de Estado· 



-197-

dos Negocios da Justiça, pela qual foi remcltido a esta Repar
tição dos Negocios do lmperio, ve1·sando sobt·e o pmccdimento 
da Camara :Municipal da Capital dessa Província, inscrever na 
lista dos Jurados a Ft·ancisco José Rebello, não obstante ter este 
ido para ahi degradado por toda n vida em virtude de sentença 
dafla em Portugal, quando este lmperio estava ainda reunido 
áquelle Heino. E em solucção á duvida suscitada sobre aquelle 
assumpto, manda o mesmo Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedt·o 11 declarar a V. Ex. que, para os nascidos em 
Pot·tugal adquirirem os foros de cidadão brasileiro na fórma 
do art. 6. 0 ~ 4. 0 da Constituição, era necessario o acto volun
tario e livre de adherir á Independencia do Imperio ou ex
pressa ou tacitamente pela continuação da sua residencia ; e 
como o referido Francisco José Rebello não podia ter esta von
tade livre de continuai' ou deixar do continuar a residir na Pro
víncia, pois que lhe era vedado voltar a Portugal, d'onde tinha 
sido degradado, torna-se evidente que não está no caso de dever 
julgar-se comprehendido na disposição do citado artigo da Cons
tituição. O que participo a V. Ex. para seu conhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Abt'Íl de 1837.- Antonio Paulino Limpo de Abreu.- Sr. 
Presidente da Província de Santa Catharina. 

N. o 207.-Em 21 de Abril de 1S37. 

Declarando que a Assembléa Provincial de Santa c.~ttharina não p6de de
cretar que fnç.a parte 1lo Bispado, a que pertence a mesma Provincia o 
Munidpio de Lages sujeito ao Bispado de S. Paulo; bem como tambem 
não lhe compete legislar sohrc concessão de sesmarias, em quanto não se 
fizer a divisão entre bens nacionacs c provinciaes. 

111m. e Exm. Sr.- Acct.:so o recebimento do officio de V. Ex. 
de 25 de 1\Iat·ço com hum exemplm· da falia que dirigio á 
Assembléa Legislativa dessa Província oo acto da sua installação, 
que hwe lugar no t.o do referido mez. Levei este importante 
documento á presença do Regente em Nome do Imperador o 
Senhor U. Pedro 11, e estou autorisado para significar a V. Ex. 
que a sua exposição foi devidamente apreciada, porque della 
se mostra não só o estado de tranquillidade c segurança de que 
goza a Provinda, como tambem a direcção que vai tomando 
o espírito publico para os melhoramentos matcriaes do paiz; 
o que sem duvida concorrerá para desenvolver ahi os diversos 
ramos de industria, c para assegurat· cada vez mais os princí
pios de ordem. 
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Sendo-me agradavel em extremo ter de fazer a V. Ex. osta 
eornrnunicação, cumpre-me ao mesmo tempo dirigir·-lhe algu
mas ob~erv.açõcs sobre tres topicos daquclla falta. 

O pr11netro . . . . . . . . . . . . . . . .•...........•............ 
O segundo he o que versa sobre a divisão do Ubpado; achan

do V. Ex. anornalo que o Municipio da Villa de Lages pertença 
ao nispado de S. Paulo, c reclamando huma providencia legis
lativa da Asscmblóa da Província. Eu não posso deixar de 
notar a V. Ex. que este objecto h c geral c por isso está fora 
das attribuições da Assombl{•a Ll'gislativa Provincial; c pura isso 
l>a:;ta considerar, além de ontras razões, que esta medida 
iria cercear a jurisdicç.ão do Bispo, que hc huma Aúloridadc 
Geral pelo art. 10 ~ 7. 0 do Acto Addicional. 

O ultimo vem a ser o que se refere as concessCíes de sesma
rias nas margens dos rios ltajahy e Hajahy-merim, feitas pela 
Assembléa Legislativa Provincial ; sendo de meu dever lembrar 
a V. Ex. que, c m quanto se não procede á di visão de bens 
nacionaes c bens provinciat>s na fórma do art. H § 4.0 do 
supacitado Aeto Addicional, não póde a Assembléa Legislativa 
l)rovincial dispor de terrenos que não pertencem por ora a classe 
dos segundos. 

Julgo de summa importancia chamar a attcnção e o zelo 
de V. Ex. para estes objcctos, pois estou inteiramente con
vencido de que nada convém tanto, como manter illcsos os 
dír,'itos do Governo Geral, pnra que não sotTr<~ a união c a in
tegt·idade do lmperio, que todos devemos sustentar e defender. 

Oeus Guarde a \' .. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 21 
de Abril de 1831.- .Antonio Paulino Limpo de AIJreu.- Sr. 
Pn~sidente da llrovincin de Santa Cat.hadna. 

N.o 208.-FAZENDA.-Em 21 de Abril de 1837. 

Ordem mandando aunullar inscripçõcs feitas no Livro auxiliar da Provín
cia da llabia. 

l\Ianoel do Nascimento Castro c Silva, PresidC'nte do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional , em conformidade de 
deliberação tomada em sessão do mesmo Tribunal em vista 
da informação eonstnnte do oficio da Thesouraria da Jlro
vincia da JJahia de 3 de Março ultimo sob n.o 35, a res
peito das inseripçõcs feitas em 10 de Fevereiro e jt,. de l\Iarço 
do armo passauu, a favor de Franeiseo Stdz(~l', c João Lop('S 
t.le Leão sob n ." 5 3l)i:> e 38\J , c wnfonnc a resposta Viscal , 
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ordena se nnnnllrm as ditas inscripções pelas mrsmas raziíes 
(·xpendidas na Ordem (~C 2'i d~~ Novembro do anno pa:-;sadu. 
U que o Sr. lnspedtH' da dita Tlwsouraria cumprirá. 

Ttwsouro Publieo Nadonal ctl'l ':!1 <lc Abril de 1837.-
11lanoel do 1Vascimento Castt·o c Silva. 

N ." 209.-JUSTIÇA.-Em 22 de Abril de 1837. 

Av1so ao luspector da Alfandt'ga, determinando que os Africanos que forrrn 
cueontrados sem passaportt• a lJonlu das embareuçües costeiras sejàu reuwt
titlus ao Chde de Poli tia. 

Em resposta ao sen offieio de 20 do corrente tenho a de
clarar a Vrn., que os Africanos que forem encontrados sem 
passaporte a bordo das embareaçõt's costeiras pelos Guardas 
da AWwdega, devem ser logo remcttidos ao Chefe de Polida, 
aeompanhado~ de todas as dcciaraçücs sobre as drcumstancias 
da apprnhcnsão, para quo elle lhes dê o conveniente destino. 

D~cms Guardn a Vm. -Paço mn 22 de Abril de 1837.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N.o 210.-FAZENDA.-Em 22 de Abril do 1837. 

A respeito de pagamento em que fór condcmnada a Fazenda Nacional. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em resposta ao o fficio 
da Thesouraria da Província da Bahia, de 9 de Marco ultimo 
sob n.o 4.1 perguntando se para effectuar-se qualquer pâgamento 
em que fôr condemnada a :Fazenda Nacional, semelhante ao 
que foi feito a Gervasio de Souza Vieira, na fórma da sen
tença que obteve pela importancia de fretes de hum barco seu 
demorado na Província das Alagôas com madeiras pam a Re
partição da Marinha, por onde deveria ter sido feito, deve es
perar por determinação positiva do Thesouro, declara ao Sr. 
I nspector da dita Thcsouraria, que deve observar o que foi 
determinado pela Circular de 28 de Setembro de 1.835. 

Thesouro ·Publico Nacional em 22 de Abril de 1837 . ..._ 
.Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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N.o 211.-JUSTIÇA.-l=m 2~. de Abril de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província do Espírito Santo, declarando que deyc ser 
feita pelo cofre dos Orphãos a dcspeza pela conducçâo de scdulas para fóra 
do I\lunicipio. 

Illm. Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. de 24 do 
mcz passado, que a~ompanlwu os que lhe dil'igira o Juiz dos 
Orphãos da Villa de S. Matheus, sobre o pagamento de 12~800 
pela condução <ias sedulas remdtidas á Directoria da Assig
natura das .Notas tio nuvo padrão, para Ghi ser·~m trocadas por 
conta dos mesmos Ot·pltãos, tenho a declarar a V. Ex que, sendo 
em utilidade destes a remessa das scdulas, deve a sua despcza 
ser feita pelo respectivo cofre, e não á custa do Juiz, nem 
do Thesoureiro, que nenhuma obriga~~ão tinhào de ir em pessoa 
levar esse dinheiro fóra do seu l\1unicipío. 

Deus Gual'de a V. Ex. Palaeio do Uio de Janeiro em 24 
de Abril de 1~37 .-Gustavo Adolfo de Aguil~r Pantoja. -
Sr. Presidente da Provincia do Espírito Santo. 

N. 212.-FAZENDA.-Em 2!• de Abt•il de i837. 

Portaria ao Administrador do Consulado, antorisando-o a expedir instrucções 
ao Agente da Praia Pequena para fiscalisat;ão dos direitos da aguat•dcnte 
c outros quaesquer generos pertencent~s á mesma Repartição. 1 

O Sr. Administrador do Consulado fique na intelligencia 
de que, tendo-se ttasladado para a Praia Pequena a Agencia 
que estava em S. Christovão encarregada da arrecadação e 
fiscalisação do lmposto sobre o gado, pôde dirigir ao respec
tivo Agente as convenientes instrucções para a fiscalisação dos 
direitos da aguardente c outros quaesquer generos perten
centes á essa Repartição, de que Hca tambem encarregado o 
dito Agente, conforme a Ordem expedida nesta data ao Ad
ministrador da Recebeuoría , dispensando-se os Guardas que 
dessa Repartição até agora destacavão para aquelle ponto. 

Rio de Jaileiro em 24 de Abril de 1837.-Manoel do Nas
c·imento Castru e Silva. 
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N.o 213.-IUSTIÇA.-Em 25 de Abril de 1837. 

A ,·iso ao Presitlente da Pro\'incia do Espirito Santo, derlaranrlo que ao Pro
motor comp<'tc denunciar os crimes publicos, sendo tal o de dcsohe
diencia. 

lllm. Exm. Sr·.-Estando todas as duvida!' do Promotor Pu
blico dessa C:idade, de que trut3 o olfieio de V. Ex. de 3 do 
rnez passado, c os papeis que o ncompanh:r·ão, dissolvidHs pelas 
expressas disposit;õc5 do art. 37 § t.o c do at·t. 74 § 4.. 0 do 
Codígo do Proce.;so C:riminal, segundo as quacs compele aos 
Promator<'s o denunciar todos os crimes publicas, e do art. 
128 uo Codigo Crilninal, que trata da dcsobcdienciR como crime 
publico, por estar collocado no Cap. 7.0 doTit. 4. 0 da l1arte 2.• 
do dito Codigo, que se inscreve « Dos Crimes Publicos )) . 
assim o communieo a V. Ex. em resposta ao seu citado ofticío, 
e para que o faça constar ao sobredito Promotor, a quem 
V. l~x. fLirâ responsabilisar pela fitlta de desempenho de seus de
veres, quando insista em não querer accusar por desobediente 
o Juiz de 1•az eleito> a quem se referem os mencionados do
cuinentos. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Hio de Janeiro em 20 
de Abril de 1837.- Gustavo Adolfo dP Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Provineia do Espírito Santo. 

N. 0 2Ll~-o-Em 23 de Abril de 1837. 

Aviso ao Presidente da Proyincia da Bahia, sobre as 'isitas de nayios or· 
denadas pelo Decreto de 12 de Abril ue 183~. 

111m. c Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador, acquies
cendo á representação que lhe dirigi o o Encarn•gado de Negocio
de S. M. Fidelissima, Ha por bem que V. Ex. espcça as cons 
venientes ordens para que, quando se fizerem ns visitas dos 
Havios Portuguezes ordenadas por Decreto de 12 de Abril de 
1832, seja· per·mittido a hum Agente Consular tlaquella Naçno 
o fazer tambcm a visita a que he obrigado segundo as ordens 
do seu Governo; devendo porém o mesmo Agente ir a bordo 
e voltar com as Autoridades do lugar ou na mesma occasião, 
não se lhe consentindo que atraque antes, nem que se demore 
por mais tempo do que á visita da l 1o1icia. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do lHo de Janeiro em 25 
de Abril de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
St. Presidente da Província da Bahia. 

Na nwsma l'onformidadc :;os Presidentes das Provindas de 
Pernambuco e S. Pedro do Hio t-;randc do Sul. 

Decisões 2G 
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N.o 215.-MARINJIA.-Em 25 de Abril de 1837. 

EJeyando â doze mil réis mensaes a gratificação que ora percebe o 2. • 
Tenente encarregado do Laboratorio do Trem Naval. 

O Regente em Nome do Imperador, attendendo ao que re· 
presentou o 2. o Tenente do Corpo de Artilharia da Marinha 
Joaquim l\Ianoel de Oliveira. encarregado do Laboratorio do 
Trem Naval, ha por bem, que a gratificação que o Supplicante 
ot·a percebe, seja elevada á quantia de doze mil réis mensaes. 
O que participo a Vm. para sua iutelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 25 de Abril de 1837.
Salvador Jo.~ e lJfaciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha~ 

N. 0 216.-Em 25 de Abril de 1837. 

Mandando que 11.os presos da Presiganga transferidos para a Fortnleu da 
Ilha das Cobras se abonem as etapes de 160 réis diarios, e que á dita Ilha 
se enviem os utensilios e ,·asilhas para o rancho; e que se construa da 
parte de fóra huma pequena casa para. a guarda que os tem de yigiar. 

Convindo que aos presos que hão de ser transferidos. da 
Presiganga para as prisões da Fortaleza da Ilha das Cobras, 
na conformidade do Aviso de 19 do corrente se abone, do 
primeiro do mez proximo futuro em diante, a etape de 160 
réis diarios; que para aquella Fortaleza sejão enviádas as com
petentes vasilhas c utensílios indispensavcis para o rancho e 
prisões, c que da parte de fóra da referida l?ortaleza se cons
trua huma pequena casa para a guarda que deve Yigiar so
bre as mesmas prisões; assim o participo a Vm. para sua 
intelligencia c exccuçilo na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 25 de Abril de 1837.
Sttlvador José Jlfaciel.-:Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 217. -IMPEIUO.-Em 26 de Abril de 1837. 

Ao Administrador do Correio Geral para que faça observar nas Administra
ções dos Correios d:~s Províncias a pratica seguida na da Cô1te sobre as 
amostras de faz~ndas estrangeiras rcmcttidas em massoi fechados. 

O He;;ente em Nome do lmpcradot· o Sr. D. Pedro IJ, atten
dendo ao qne lhe rcpfcsentou o Ministro Plcnipotenciario de 

r 
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Sua l\Iagest.ade Rrilunica contra o excessivo porte que na Admi
nistt·ação do Correio da Província de Pernambuco se tem exi
gido por amostras de fazendas destinadas para importação e 
venda, resolveu que nas diversas Administrações de Correio se 
observe a pratica sobre este objccto seguida na do Correio Geral 
desta COrte, isto h e, que os Agentes de taes Administraçõesnão rc
cebão a bordo das embarcações senão os massos que contiverem 
corrcspondcncias; c quanrlo aconteça receberem alguns, cujos 
donos presumão conter amostras de fazendas, sejão estes abertos 
na presença dos mesmos donos, c verificada a presumpção, se 
lhes entreguem francos de rortc. O que manda communicar 
a Vm., afim de que nesta conformidade expeça as conveniente~ 
ordens. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 26 de Abril de 1837.-Anto
nio Paul i no Limpo de Abreu.- Sr. I .. uiz J<~rancisco Leal. 

N.u 218. -l•'AZE~DA. -Em 27 de Abril de 1837. 

Circulàr nos Presidentes sobre a remessa de exemplares do RcgulanH'nto 
para a e:-;ecuç.ao do nrt. 21 da Lei de 2~ de Outubro de 1836, que trata. 
da cobrança da divida actiya. 

lllm. e Exrn. Sr. - Itcmetto a V. Ex. exemplares do Regu
lamento de 4 do corrente para cumprimento e rt>gular execw;ão 
do art. 21 da Lei de 22 de Outubro do anuo passado, afim de 
(JUC V. Ex. I h e de a devida execução. 

Deus Guarde u V. Ex.- Palacio do ltio de Janeiro em 27 d6 
Abril de 1837.-.Manoel do Nascimento Castro e St"lva.- Sr. 
President<~ da Província de ..... 

N.o 219.- JUSTIÇA.- Em 28 do Abril de 1887. 

Aviso ao Vice-Presidente da Proyincia do Rio Grande do Sul, reproyando 
como illegal a delega\,'ão, em autoridades que não sejilo o Presidente da 
Proyincia, das faculdades excepciouaes da Lei de 11 de Outubro de 18:~6, 
e mandando reprimir taes abusos. 

lllm. e Exm.- l.evei ao conhecimento do Regente em Nome 
elo Imperado!' o officio de V. J~x. com a data de 2 do corrente 
mez, em que dá parte de que naquelle dia fazia ~'1lhil· da Capi
tal da Província, para serem deportados, 118 presos que conli~ 

;A:.· 

J/C 



nuadamcntc tramavão coutl·a a segurança publíca, diligencia 
de que encarmgou ao Tenente General Francisco das Chagas 
Santos, que aliás já tinha essa incumbencia por dclibenlÇi1o do 
antecessor de V. Ex. 

Tambcm fiz: presente ao mesmo Regente outro officio que 
naquella data me dit·igio aquelle General, participando-me que 
fizera entrega dos referidos presos, cujos nomes indicou ao Go
verno em hum a relação que remelteu ao Chefe de Divisão Gren
fell, o qual sPgundo as instrucções que rccebêra do Brigadeiro 
Antero os devia fazer embarcnr no Uio Grande com outros que 
alli se lhes ajuntassem, afim de seguirem o seu destino, o qual 
estavn dependente de hum prego que devia ser aberto no mar. 
Sorprcndeu ao Governo hum t,•l mysterio, rorqnc era da obri
gnção do Pt·esidenle, c, na sua falta, de V. Ex. ccmmunicat· cir
cumstanciadamentc ao mesmo Govcmo qual em este destino. E 
ainda mais sorprendcu ao Governo ter snbido que não só o Presi
dente da Província, nws tambem autoridades subnlternas tem 
usndo da faculdade de fazet· sahir para fóra delta as prssoas que 
entendem não devem ahi residir. Consta que o Vice-Presidente 
Joaquim Vieira da Cunha fôm preso e deportado por huma 
autoridade subalterna, c isto na occnsião em qun lhe competia 
tomar ns redcas da .Administração Provincial em consequencia 
da prisão do Presidente, por ser mais votado do qne V. Ex. para 
o referido cargo. Igualmente consta do incluso requerimento 
que João flodrigues Hibas fôra deportado para a Bahia por or
dem do Commandantc Militar de Pelotas. O Govl'l'llo não ave
rigua agora se os indivíduos mencionados mcrccião ou não que 
contra dles se empregasse esta medida, mas significa a V. Ex. 
que e11a foi illegal, por cmanat· de autoridades que não tinhão 
faculdade para emprega-la. V. Ex. deve bem rrllcetir que a 
Lei de 1l de Outubro de 1836 não autorisa a delegação das 
medidas excepcionarias, c sómcnlc que o Governo faça essa de
legação ao Presidente da Província; c portnnto não se pódc jt1-
mais convir em que autoridades subalternas rccebão taes 
delegações: Homa l..ci de suspensão de garantias hc hum 
nssumpto de summa importancin para que seja a sua execução 
confiada indiscriminadamenle a lodos. A autoridade a quem 
clla he confiada só deve emprega-la com muita meditação: 
he huma arma trrrivel, de que nem sempre se pôde usar srm 
perigo. Confinr a execução de huma tal Lei a todas as auto
ridades inferiores hc o mesmo que provocar ns paixões, com 
muito perigo da innoceneia; c V. Ex. sabe muito bem a que 
ponto podem ser levados os abusos em tal caso. 

A politiea de mais a mais aconselha a maiot· moderação no 
emprego de Leis cxcepcionarias, pnra que não succcda que 
operem hum resultado opposto áquellc que se teve em vista na 
('OilC<'ssão dellas. O Govt·!no n;io quer Pxterminar, was chamar 
~ oruom a Pro,incia de S. Pedro, c ~crão sempre melhores os 
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meios que cxigi1em menores sacrificios para conseguir-se este 
deSPjado fim. 

O Regente, portanto, ot·dena que V. Ex. faça cassar todas essas 
illegaes deh'gações, s~ he que forão dadas; e se o não forão, 
faça l'{'primir por todos os meios ao seu alcance o abuso que 
se tem introduzido sobre este importantíssimo objecto e não 
consinta de modo algum que qualquer Autoridade tenha o ter
rivel direito de d<'portar, porque hc V. :Ex. o unico Juiz com
petente para avaliar os motivos que induzem o emprego de 
semelhante medida. 

IJcns Guarde a V. I~x.-Palacio do Rio de Janeiro em 28 de 
Abril de 1837. - (;ustavo Adolfo d~ Aguilar Pantoja.- Sr. 
Vice-Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

~.o 220.- Em 28 de Abril de 1837. 

A\iso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, mandando trllnsferir do Calabou
ço para a Casa de Correcção os escravos fugidos. 

Ordena o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11 que Vm. faça transferi•· das prisões do Calabouço para as 
da Casa de Correcção os escravos fugidos que se achão naqucllas; 
entendendo-se eorn a Com missão enea1 ragada das obras e admi
nbll'ação da dila Casa, ati111 de saber quanlos individuas se po
dem nella accommodar, e de dm· sobre isto as convenientes 
providPncias. 

Outrosim ordt>na que mande dcsrcdiJ· os Empregados doCa
labouço que vem a ser desneccssarios. 

Deus Gnar<-ie a Vm .-Paço em 28 de Abril de 1837.- Gus
tavo A.rlolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Juiz Chefe de Policia da 
Córle. 

N. 0 221.- Em 2!) de Abril de 1837. 

Ao Presidente da Província das Alagoas, declarando que a falta de assigua-
tura do Juiz no depoinwnto de testemunhas, induz nulliJade; c que 
para a concessão de Habeas-Corpus hasta que se Ycrilique ser a prbão 
illcgal em razão de estar o processo eyidcntcmcntc nullo. 

Itlm. c Exm. Sr. -Em virtude do orrleio de V. Ex. de 1!1 de 
Fevereiro do corrente anno, em quG parti <:i pa o estado do pro-
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c~sso <iccrca da falsidade das letms, de que tratavão os officios 
do antecessor de V. Ex. dirigidos á Hcpartição do Thesouro, 
c outra~ circumstancias que induzirão nullidadc no processo, 
do qual exigi o informação do Juiz de Paz dessa Cidade: manda 
o Regente em Nome do Imperador o Sr. D. Pedro 11, a quem 
fiz presente o seu citado offieio, responder a V. Ex.: t.o, que 
a fa1ta de assignatura do Juiz nos depoimentos das testemu
nhas induz nuJiidadc do Processo, por set· huma falta de so
lemnidade essencial cxpt·rssamente exigida pelas disposições 
dos arts. 87 e 143 do Codigo do processo Criminal; 2. o, que 
para se conceder a ordem de Habeas-Corpus, c para se deter
minar a soltura do paciente, basta, na conformidade dos arts. 
352 e 353, que se verifique snr a prisão illcgal em razão de estar 
c pl'ocesso evidenterr.ente nullo. E oulrosim recommenda o 
mesmo Hcgcnte que V. J~x. faça toda diligenciJ por preencher 
o emprego de I>romotor Publieo, com a nomeação de pessoa 
idonca; e que o Juiz de Direito competente faça emendar· o 
processo referido, nos termos do A viso de 2 de .J u1 h o de 1834., 
para que as irregularidades não decm lugar a ncar impunido 
tão grave crime. 

Deus Guarde a V. Ex:.-PJ!acio do Rio de Janeiro em 29 de 
Abril de 1837.- Gustavo Ado'fo de Aguilar Pantoja. - Sr. 
}>residente da Provincia das Alagôas. 

N. o 222. - J~m 29 de Abril de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe de Policia. Permite que se ofíieie pelo I'ÍllJ 
protestante na casa u.o 90 de 1\latacavallos, obsenando-se o art. 5." da 
Constituição do Imperio. 

O Regente em Nome do Imperador o S:~nhor n. Pedro 11 
houve por bem permittir que o Dr. E. P. C. Henmann possa 
o!liciar segunuo o rito Protestante na casa n." 9J da rua de 
Matacavallos aos Allemães residentes nesta Côrte, ·observando
se o art. !S. o da Constiluição do lmperio; o que communico a 
Vm., que assim o fará constm· aos respectivos Juizes de Paz. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Abril de 1837.- Gus
tavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

Com muni cou-se ao Viga rio Capitular c ao Mini.stro dos ~c
gocios Estrangeiros. 
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N.Q 223.-MARINHA.-Em 2n de Abril de 1837. 

Mandando abonar ao 1.0 Tenente Secretario do Corpo de Artilharia da .Ma· 
rinha, do 1.0 de .Maio futuro, a gratificação memal de quinze mil réis, 
como encarregado da administração e segurança dos presos transferidos 
da Presiganga para a Fortaleza da Ilha das Cobras. 

O Regente em Nome do Imperador ha por bem , que 
do 1. o de Maio proximo futuro em diante se abone a gratifi
cação de quinze mil réis mensaes ao 1. o Tenente Secretario do 
Corpo de Artilharia da Marinha José Maria Heredia, que foi 
nomeado para encarregar-se da administração c segurança dos 
presos, que devem ser transferidos da Presiganga para a For
taleza da Ilha das Cobras , na conformidade do A viso de 19 
do corrente. O que participo a V m. para sua intelligencia e 
execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 29 de Abril de 1837.- Sal
t'lador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.• 22'L-IMPERIO.-Em !>de Maio de 1837. 

Ao Vice-Prcsdente da Proyincia do Espírito Santo, esclarecendo o sentido 
da disposição do art. 8.0 da Lei de 3 de Outuhro de 1834, relativa á subs
tituição do Presidente da Província pelo membro mais votado da Assem
bléa Legislatiya Provincial. 

lllm. e Exm. Sr. -Subio ao conhecimento do Regente o offi
cio de V. Ex. de 26 de Abril ultimo, acompanhando o do Juiz 
Municipal da Capital dessa Pmvincia, Luiz da Silva Alves de 
Azambuja Suzano, que pt·etende competir a Vice-Presidencia 
della ao Membro mais votado da respectiva Assembléa Legis
lativa, por suppôr ter expirado o etreito do Decreto de 30 de 
Julho do anno passado. Em resposta manda o mesmo Uegente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 declarar, que 
deve V. Ex. manter-se e sustentar-se no exercício daquelle 
eargo, em quanto a dita Assembléa não apresentar nova lista 
de pessoas para exercê-lo, e o Governo Geral não fixar a sua 
ordem numerica; por quanto a disposição do art. 8. 0 da Lei 
de 3 de Outubro de 1834 só teve em vista acautelar a falta 
que poderia dar-se em consequencia da abolição dos Consdhos 
Presidenciaes , e não estabelecer huma regra permanente , pela 
obvia razão de que com isto a dita Lei iria annullar a acção 
que ella mesma julgou conveniente dar, tanto ás Assembléas 
l>rovinciacs, como ao Governo Gera\ em semelhante objccto. 

Deus Guat'de a V. Ex.-l'alacio do Rio dA Janeiro em 5 de 
.Maio de 1837 .-Antonio Paulino Limpo de Abreu. -Sr. Vice
Presidente da Província do Espírito Santo. 
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N. o 225.- JUSTIÇA.- Em 5 de Maio de 1837. 

Aliso ao Ministro dos Negocios Estrangeiros sobre o fuzet·cm-se sahir do 
Imperio os Estrangeiros Manoel Gassion c João Antonio Scrrasin. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao A''iso qtJe V. Ex. me 
dirigio em data de 6 do mez pmximo passado, transmitto a 
V. Ex. por copia o officio do Juiz de Direito Chefe da Policia, 
do qual constão os motivos por que vierão presos da Província 
de S. Pedro com recommendação do Presidente pnra serem mnn
dados sahir do Impcrio os Estrangeiros Manoel Gassion c João 
Antonio Serrasin: c recebi o1·dem do Regente em ~ome do 
Imperador o Senhor D'. Pedro 11 para declarar a V. Ex. 
que autorisando a Lei de suspensão de garantias naquel la 
Província a deportação para fóra della do3 CidJdiTos Brasilci~ 
ros, cuja presença fosse alli perigosa, o que já se tem realizado 
com diversos, nenhuma razão ha para serem os Estrangeiros 
mais favorecidos e isentos de huma tal medida, quando pa
rece que lhes deve clla ser applicada com preferencia no caso 
de intrometlerem-se em ncgocios que não lhes dizem respeito, 
corno acontece com os dous aqui mencionados, os quaes na refe
rida Provincia de S. Pedro erão muilo influentes propagadorcs 
da anarchia, á qual prcstayão os maiores serviços, como deelara 
a nota que os acompanhou. O Governo que tem por outras ve
zes exercido o direito de fazer sahir do lmperio hospedes tur
bulentos e perigosos, com mais razão mandou intimar a estes 
a ordem de sahida para fóra deBe, por i~so que tinhão expres
samente adherido a causa dos rebeldes da Província de S. 
),edro, concorrendo da sua parte pat"a a gueJTa civil q•1e infe
lizmente tlagella a mesma llmvincia, c que já tantos males ha 
causado aos seus habitantes c tão custosos sacrificios á Nação. 
O que participo a V. Ex. para sua intelligencia c para assim 
responder a Nota do Encarregado de Negocias da França sobre 
este objecto. 

neus Guarde a V. Ex.-Paco em 5 de l\Jaio de 1837 .-Gus
tovo Adolfo de Aguilar Pantojâ.-Sl'. Antonio Pdulino Limpo 
d-e Abreu. 

N. 22.6.-M.ARINHA.-Em 5 de Maio de 1837. 

Mandando eleyar a t!>SOOO mcnsnes a gratificação do 1.0 Enfermeiro do 
Hospital da Marinha. 

Tendo-se nesta data mandado elevar a quinze mil réis men
saes a gratificação que percebe o 1 . o :Enfnrmt'ÍI'O do Hospital 
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da 1\farinha; assim o participo a Vm. para sua intellígencía e 
governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 de Maio de 1831.-Salva
dor José Maciel. -Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 221.-FAZENDA.-Em 5 de Maio de 1837. 

lnstruc~õcs para a boa cxccu~ão do art. 9. o, ~ 4. 0 da Lei de 22 de Outu
bro de 1836. 

Manoel da Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 1 
do Thesouro Publico Nacional, para que bem se execute a dis-
posição do art. 9. o, ~ t._. o da Lei de 22 de Outubro de 18 ·w, 
ordena que se observe as seguintes Instrueçõcs. 

Art. f.o Na Côrtc do lmperio, c nas Capitaes da llaltia, Per
nambuco c Maranhão, del'ltro dos limites marcados para o lan
çamento ordinario da Decima Urbana, são sujeitos ao imposto 
de 10 °/0 do aluguel annual estabelecido pelo art. 9. 6

, § 4. o 

da Lei de 22 de Outubro de 1836: 
f. o Todas as lojas, armazens, ou sobrados em que se vender 

por grosso, atacado, ou a retalho, c varcjado qualquel' qua
lidade de fazendas, e gencros seccos, ou molhados, ferragens, 
louças, vidros, c massames. 

2. 0 Todas as outras casas ou lojas que contiverem generos 
expostos á venda poL· grosso Õu a retalho, qualquer que seja 
a sua qualidade e quantidade, comprehcndendo-se as lojas de 
todas as fabrieas e officinas, que tiverem expostos á venda 
quaesquer obras ou generos de sna manufactura, corno as de 
}:ntalhador, Escultor, Marceneiro, Penteeiro, Polieiro, Tanoeiro, 
de Pintor, Dom·ador, e Gravador, de Alfaiate, Sapateim, Col
choeiro, Selleiro, de Cutileiro, Espingardeiro, Ferreiro, e Ser
ralheiro, de Pedr·eim, Scbeiro, c outras semelhantes. 

3. o Todas as lojas do Ourives, Lapidarias, Corrcciros, Fu
nileiros, Latoeiros, Caldeireiros, Ccrieiros, Estanqueiros de ta
baco, Boticarios, e Linciros. 

4. 0 Todos os Botequins c Tabernas. 
5. o Todas a!; casas de consignação de esct·avos. 
6. o Todas as casas ou lojas em que se vender ca rnc verde 

de vaca, carneiro, ou porco. 
7. o Todas as fabricas de charutos. 
8. o Todas as cocheiras, c cavallariças que contivemm seges, 

ou cavallos de aluguel. 
9. o Todos os Escriptorios de Negociantes, Advogados, Es

crivães, Tabelliães, Corretores, c Cambistas, ou sejão em lojas 
ou em sobrados. 

Decisões 27 
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J\rt. 2.~o, Fôra do dl!itricto da Côrte, e das Capitaes da llal1ia, 
Pernambuco, e Maranhão, e nns outras Cidades e Villas do 
lmperio e seus districtos, se continuará a cubrar o imposto 
de 12~800_ réii estnbeleü\du pelo § 2. 11 do Alvará de 20 de 
Outubro de 1812; sendo porém extensivo aos novos objecto& 
de que truta o artigo antecedente. 

Art. 3.0 O lançamento dos 10 °/o do aluguel annual das 
casas, lojas, armazens, sobrados, c escriptorios enumerados 
no art. t.o; bem como o do antigo imposto dos 12:t!'800 réis, 
será feito do mesmo modo, e no mesmo tempo em que se 
faz o da ])ecima urbana, assim no Município da Côrte, como 
nas Provincias; e depois do lançamento annual e regular, farão 
os Lançadores e Collcctores os additamentos que forem precisos 
todas as vezes que crescer o numero de collectados de que ti
verem noticia. 

Art. 4. o Os 10 o f o serão deduzidos do preço do aluguel 
que se verificar, ou pelos recibos, c jurnmcntos dos Collectados, 
ou pelo arbitramento dos Lançadores e Collcctores da parte 
occupada pelas lojas, armazens, c escriptorios. 

Art. 5." O arbitramento terá lugar, quando o Collectado 
fór dono da casa em que tiver a loja, armazem, ou cscrip
torio sujeito ao imposto; ou quando occupar a casa por alu
guel sem distincção do preço da parte e1u quo estiver a loja, 
arrnazem , ou escriptorio; em ~rnbos os casos se arbitrará o 
preço do aluguel respectivo á parte da casa no pavimento ter
reo, ou do sobrado, em que estiverem as lojas, annazens c 
cscriptorios, para se fazer a deducçfío do ü:oposto. 

Art. 6. 0 Quando em parte d\l hum mesmo pavirrwnto teHeo 
ou de sobrado, o tne.sn,1o collectado. tiver conjunctamente dif
ferentes especies de n,egocio.s, ou a sua loja, ou anuazem c.om 
o escriptorío, será S\,ljcito a hum só imposto, declarando-se 
comtudo na yerba do lançamento a loja, armazem, e cs
criptorio que estiver no mesmo lugar da casa. 

Ati. 7~0 Arnbos os impostos mencionados são devi.dos por 
inteiro desde logo, em quA se faz o lançamento, (icando obri
gados os collectados ao pagamen~o delles por inteiro em qual
quer tempo do anno linanceiro, em que estabelecerem as lojas, 
armazens, ou cscriptorios, e ainda que os fechem antes de 
findar o mesmo anno. 

Art. 8. o Se os c01lectados em qualquer tempo mudarem para 
outras casas de maior ou menor aluguel as lojas, armazens, e 
escriptorios, serão obrigados a pagür a correspondente maioria, 
ou descontar-se a correspondente diminuição do imposto, fa
zendo-se para esse fim os lançamentos e declarações necessarias : 
no caso de venda ou traspasse por qualquer titulo, o no.vo üono 
da loja, armazem, e escriptorio, ficará responsavel pela co
Jecta que seu antecessor tiver deixado de pagar. 

Art. 9. G O pagamento será feito pelos coll~ctados bum rnez 
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depois do lan~amP.nto, na Cidade do Rio de Janeiro, onde i6 
fará na Recebedoria em todo o decurso do anno, ou nas res
pectivas CoHectorias no mesmo tempo que fôr designado para 
a cobrança dos outros impostos ; e quando o não fação se pro
cederá contra elles executivamente. 

Art. 10. Os collectados que tiverem de reclamar contra os 
lançamentos intentarão suas reclamações no tempo que dooorrer 
até o dia em que começar a cobrança, sob pena de não serem 
depois admittictas, e o processo dellas se limitará a huma pe
tição dirigida ao Tribunal do Thesouro na Córte, e ás Thesou
rarias nas Províncias, instruída com os dmumentos qua: os 
reclamantes julgarem a bem de seu direito, havendo recurso 
das Thesourarias para o Tribunal do Thesouro, sem comtudo 
ficar suspensa a sua arrecadação. 

Rio de Janeiro em 5 de de Maio de 1837.-ltlanoel do Nas
cimento Castro e Silva. 

N. 228.- Em 6 de Maio de i837. 

Portada á Rccededoria ácerca do lançamento da Decima Urbana na Fre
guczia de lnhaúma. 

O Sr. Administ.rador da Recebedoria do 1\lur.icipio fique na 
intelligencia, em resposta á sua informação de ~tJ de Abril, 
de que deverá mandar fazer os lançamentos da Decima Urbana 
respectiva â Freguezia de Inhaúma pela demarcação feita po1· 
ordem da Camara Municipal, e restrictamente dentro dos li
mites della ; ficando alliviados deste imposto, quanto ao passado 
c. futmto, sómente os moradores que, estando fóra da demar
cação, não estiverem cornprehendidos nos lugares notaveis de
signados pela Camara, posto que cstejão fóra da legoa além 
do limite da Cidade, pois que taes lugares estão sujeitos ao 
pagamento do referido imposto. 

Rio de Janeiro em 6 de Maio de 1837.- MEtnoel do Nasci
mento Castro e Silva. 

N.o 229.-JUSTJÇA.-Em 8 de :Maío de {837. 

Ao Viee-Prcsífiente da Provincia do Rio d6 Janeiro, ácer€a d3 exigenci'afeita 
a a,Jguns Portuguezes já residentes DO Pal-z, dos pasta<pOrMs ecna flUe 
entrárão no Imperio. 

lllm. e Exm. St.-Constando qu.e algu.ns Joiz~e& de Pa~dtssa 
Provincia a pretexto de fiscalisaEem as dirspotiçõeJ do Decreto 
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de 2 de Dezembro de 1820, tem exigido dos Portuguezes re• 
sidentcs em seus districlos os pussaportes com que entrárão neste 
Imperio; cumpre quo V. Ex. lhes faça constar que a execução 
do sobredito Decreto nesta parte só tem lugar nos portos aonde 
descmbarcão taes indivíduos, c que huma vez desembaraçados 
pelas autoridades a quem está incumbida a visita na entrada 
das embarcações, direito nenhum ha para se exigir depois dos 
mesmos aquelle titulo quo de ordinario fica depositado na Se_ 
cretaria da Policia. e 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 8 d 
Maio de 1837.- G-ustavo Adolfo de Aguz"lar Pantoja.-Sr. Pre
sidente da Pwvincia do Rio de Janeiro. 

N.o 230.- Em 9 de Maio de 1831. 

Ao Vice-Presidente da Provinda do Rio de Janeiro pedindo informaçõeB 
sobre hum réo condemnado á pena ultima, e declarando que - o estar 
em actual cativeiro tido c havido por escravo, não deve prejudicar-lhe a 
qualidade de line que tiver de direito. 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo presentes ao Regente em Nome 
do Imperador com o officio dessa Presidencia de 17 do mez 
passado os papeis que o acompanhárão relativamente ao réo 
Americo condcmnado á pena ultima pelo Jury da Cidade de 
Campos, ordena o mesmo H.egente que V. Ex. mandando pro
ceder ás necessarias averiguações informe se o sobredito réo he 
ou não homem livre, á vista do que se allcga ·na petição de Re
curso que reverte, pois que o estar em actual cativeiro tido e 
havido por escravo não deve prejudicar-lhe a qualidade de livro 
que tiver de direito. 

Deris Guarde a V .. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 9 
de Maio de 1837.- GustalJO Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. 
Vice-Presidente da Provinda do Rio de Janeiro. 

N.o 231.-IMPEIUO -Em 10 de Maio de 1837. 

Declarando ao Presidente da Província de Sergipe que ai Assembléas Le· 
gislativas Provinclaes devem dirigir-se ao Governo lrilpérial pela maneira 
marcada nos arts. 9.0 e ~o do Acto Addicional á Constituiçao do lmpe
rio, e nao por meio de Deputaçocs. 

lllm. e Exm. Sr.- Subio ao conhecimento do Regente o of .. 
ficio de 11 de Março deste anno, no qual a Assembléa Legis-
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lat!va dessa Província participa te1· nomeado htlma Deputação 
de tres de seus .Membros, para vil· expôr per·antc o Throno a 
crise, por que acabon de passai' a nH~sm•• Pl'Ovincia com todas 
as circumstancias que tem occorrido, c ohrigitrfío a dita As
sembléa a tomar h uma medida excepcional. E tendo o mesmo 
Regente meditado com a precisa madu1·cza neste assumpto: 
manda, em nome do Impcrado1· o Scnhoe D. Pedro li, com
munica&' a V. Ex. ptll'a o fazer constar á referida Asscmbléa, 
em resposta ao mencionado oficio, que como por huma parte 
o conhecimento daqucl!a medida excepcional compele á-Assern
bléa Geral .Legislativa na fórma do art. 20 do .\cto Addicionai, 
e como por outra parle o mesmo Acto Addicional tem mar
cado no citado élrtigo, c no al't. 9. 0

, que eonsidcrou subsistentes 
os arts. 83 e 8ft. da Constituição, a maneira da correspondencia 
entre o Governo Geral c as Assembléus Provineiaes, não lhe 
pal'Cce normal o meio a que recorreu a rne:-;ma Assernbléa, 
ainda que j)e!ll pci.'suadido esteja não sú du força dos motivos 
que o aconsclhárão, como igualmente da sua adhesão e lcal
dadr e:,Js princípios de ordem c de união; confiando portanto 
que eJla reconhecerá a necessidade c n conv(~nic:1cia de di
rigir-se ao Governo Geral pe~o modo estab~lecido nos indicados 
artigos, aílm de que possa torr:i.lr-sc áccrca da. meclili.a a que · 
se refere, a resoluçuo que fêr justa. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pu!acio do Rio de Janeiro em 10 
de .Maio de 1837.-Antonio Paultno Limpo de Abreu.-Sr. 
Presidente da Província de Sergipe. 

N.o 232.-JUSTIÇA.-Em 10 de Maio de 1837. 

Ao Presidente da Província do Pará, para remettcr ao Juiz de Direito res
pectivo as sentenças dadas pelo Juiz de Paz contra os Guardas da Mesa 
de Diversas Rendas. 

Illm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador manda 
reenviar a V. Ex. os papeis que acompanhárão o seu officio de 
16 de Dezembro do anno passado,· dirigido á Repartição da Fa
zenda, relativamente ás sentenças dadas pelo Juiz de Paz do 1. o 

districto dessa Cidade contra os Guardas da Mesa de Diversas 
Rendas: e Ha por bem que V. Ex. remetta os mencionados 
papeis ao Juiz de Direito da Comarca respectiva, para instruir 
os Juizes de Paz no desempenho de seus deveres em casos se
melhantes, ensinuanl:." ::-.:.es como devem proceder na formação 
da culpa, e conterem-se nos limites de sua jurisdicção, e da 
Lei a respeito dos julgamentos, para que se não rcpitão acon~ 
tecimentos iguaes; recommendando-ihe V. Ex. que lhe dê 
parte do resultado final do processo, em que os Oillciaes da 
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referida Mesa forão multados pela mesma sentença que julgou 
boas as apprehensões feitas, afim de V. Ex. a transmittir ao 
Governo.' 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 10 do 
Maio de 1837.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 0 233.-Em 12 de Maio de 1837. 

AYiso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, approyando a medida sobre os 
Marinheiros que guarnecem o cscaler do serYiço da Ilha de Santa Barbara. 

Merecendo a approvação do Governo a medida que Vm. pro
põe em seu officio de 10 do corrente de serem engajados no 
Arsenal de Marinha os Marinheiros que guarnecem n P<.;P:ller 
que se aeha empregado no serviço da Ilha de Santa .tk , .ra, 
ficando ellcs sujeitos ás mesmas penas a que se obi'igão os do 
serviço do dito Arsenal; assim o communico a V m. em resposta 
ao citado officio. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 12 de Maio de 1837.- Gus
tavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N.o 234.-MARINHA.-Em 12 de Maio de 1837. 

Mandando abonar ao 1. o Marinhe• 1 do Brigue Trcs de Maio, além da res
pectiya soldada, a gmtificaçfío mcil a! de éinco mil réis, em quanto de
sempenhar cabalmente o serviço de ca; ;:'•lteiro que faz a bordo do mesmo 
Brigue. 

O Regente em Nome do Imperador, ávista do que rcpre
sentára o Commandante do Brigue Trcs de Maio, Ha por bem, 
que <:o 1. o Marinheiro, que a bOl'do do dito Po·igue so aeha 
fazendo o serviço de Carointeiro, se abone, alétn da respecL v a 
soldada, huma gTatificação mensal de cinco mil réis, em quanto 
desempenhar cabal~ ~nte o mesmo st-!'Viç.o. O que participo 
a Vm. para sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 12 (l.~ Maio de 1837 .-Sal
vador José IJiaciel.- St". Joaquim Antonio Caminha. 
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N.o 235.-Em 12 de Maio de 183'1. 

Determinando que se abone a gratifieaç1!o mensal dr mil réis aos Apren·· 
dizes, c terceiros 1\Iarin!Jeiros das Companhias, que estiverem ctrectiva
mcnte empregados na guarniçllo dos Escalcrc5. 

Determinando o Regente em Nome do Impert:\dor, que aos 
Aprendizes, c terceiro~ 1\Iarinlwiros das Companhias, que esti
verem cffectivament0 empregados na guarnição dos Escalcrcs, 
se ubone, além do respnctivo soldo, huma gratitleaçi'í.o mensal 
<.le mil róis, cmquauto ::w <lchan~m ne:';te serviço; assim o par
ticipo a Vm. para sua intc.lligcncia c exeenção. 

Deus Gmmle a Vm.-Paro em 12 de Maio de 1837 .-Sal
vador José Maciel.- f.r. J~aqnim Antonio Caminha. 

N.o 236.--FAZENDA.- Em 12 de Maio de 1837. 

A' Dircctoria ela Assi.znatnra 0 Snh,titui~río das Notas, dando algumas pro
Yid~ncias para o troco das mesmas Notas. 

Respondo ao officio do V. S. de 11 de Março ultimo que, 
sendo tantos c Ui•> vario:; os motivos de duvida no troco das 
notas do e:dinclo Banco, e mui rlifficil, se~ não impossivel dar 
:·egras claras e preci~as, qu·~ em todos os casos occurrentes sirvão 
de governo ans trocarlores, e os ponhão ao abr:go de prejuízos, 
e compromettinwntos; V. S. lhes cle\'erá ordenar·: 1.0

, que sem 
decit;üo de V. S., ouvido o Thcsoureiro, não troquem as notag 
(jlle S(~ apresentarem sem caracter algu:n que ns faça julg:J.r 
verdadeiras, c legalmente mnittidr.s; 2. o, qu~, quando appare
Cürc ; "Otas neste estado, as façii.o assignar pelo apresentante 
( , .;a de sun escolha, quando não saibão f'''~"~wer) pas
sam!o duas 1cch1rações do mesrno thcor, das qnnes conste o 
valor da Nota retirL>, o motivo por que duvido•1 troca-la, e o espaço 
de cint~o dias uteis para sJbcr da ."1ecisão; h uma das quaes 
deverão entregar a parte, e 0utrn corn a Nota ao Thesoureiro 
do troco para a levai' a presença do V. S. pnra du 'di r ou re
con·rr ao Thesouro pilrtt a final resolução. 

Dpus Gw1ràe a V. S.- Paço em 12 d{~ .Maio de 18:17.- fifa 
nofl do Na'lcimento Castro e SiiD(í.- Sr. Director da Assigna 
tura e Substituição das Notas do novo padrüo. 
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N. 0 237.- Em 12 de Maio de 1837. 

A' Mesa de Dircrsas Rendas, designando o Tr·apiche da Or·dem para servir 
de ponto de desembarque do café, c dando outras providencias. 

Tomando o Governo em consideração as representações do 
Corpo do Commercio desta Ctn·te sobre a mudança, ou con
servação da Mesa de Diversas Rendas no edificio em que ora 
se acha; c querendo conciliar os interesses possiveis do mesmo 
Corpo do Commercio, ordeno: 1. 0

, que o Trapiche da Ordem 
fique servindo de ponto de embarque do café que alli quizerem 
levar por mar ou por terra; 2. 0 , que o café que ora he des
carregado na ponte do Consulado seja d'ora em diante des
carregado no Trapiche da Ordem: 3.0

, que além dos Guardas 
que existem no Trapiche haja mais hum que seja encarregado 
do recebimento e embarque do café. O que assim cumprit·á. 

lHo de Janeiro em 12 de Maio ele 1837.- ~lanoel do Nas· 
cimento Castro c Silt·a. 

N. 0 238.- Em 12 de lHaio de 1837. 

Circular para que na opção que fizerem os En1pregados Geraes, eleitos De· 
putados Provinciacs se eomprehcnda não só o ordenado, como a porccnta 
gem ou qnaiqucr outl'o vencimento. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em additamento a Ordem 
Circular de 21 de !:fevereiro de 1835, declara que na opção que 
fizerem os Emprcg'fldos Geraes, eleitos Deputados Provinciaes 
se comprchenda não só o nrdenado, como tambem a porcen· 
tngem ou qualquer outro vencimento que tenha pelos seus em
pregos; o que se deverá entender tanto do passado, como do 
futuro, conforme o disposto no art. 21 do Regulamento da Al
fand.ega de 22 de Junho do anno passado. O que o Sr. lns
pector da Thescararia da Provincia de . . . cumpdrá. 

Thesouro Publieo Nacional em 12 de Maio de 1837.-Jl'la
nocl do Nascimento Castro e Silva. 

N. 0 239.-Em 13 de Maio de 1837. 

Mandando suspender provisoria,.<~entc a exccuçãü do art. 196 do Regula
mento de 30 de Maio de 183G. 

Tomando em consideração o Governo as representações elos 
A0ricultores da Cidade de Campos, e dos proprietarios dos 
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barcos, ordeno ao St'. Administmdor da :Mesa do Consulado que 
suspenda provisoriamente a execução do art. 106 do Regula
mento de 30 de Maio de 183ü. 

ltio de Janeiro em 13 de Mnio de 1837 .-IJfanoel do Na$ci
mcnto Castro c Silt·a. 

N. 0 210.- Em 13 de 1\laio de 1837. 

A' Alfaudt•ga para classificar em rubrica dbtincta os 15 °/a de reex
portação e baldeaç.ão para a Costa d' At'rica. 

O St·. lnspector da Alfandcga desta COrte, fique na intel
ligencia de que d'ora em diante deve separar os 15 °/o de 
reexportação e baldcaç.ão das mercadorias para a Costa d' Africa, 
dos 15 o/o de consumo com que parece ter vindo confundidos 
indevidamente, e classit1c~-Ios em rubrica dístincta cm!l o titulo 
de -15 o;IJ dt} reexportação o baldeação-; e outro sim, 
que no mappa que rcmctter do rendimento deste corrente anno 
faça a devida distincçflo de tacs direitos; ficando igualmente na 
intelligencia de que no Thcsouro se passa a fazer o competente 
extorno á vista da relação que acompauhou o seu officio de 
17 de Abril passado. 

Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1837.- Manoel do Nasci
mento Castt·o e Silva. 

N. 2H.-l':m 13 de Maio de 1837. 

Fh:ando a intr\iigcnci.a do art. 315 do Regulamento das Alfaudegas de 22 
de Junho de 1835, 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, responde ao officio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Provincia do Rio Grande do Sul de 
22 de Março ultimo, sob r:.. o i07, que a intelligencia, e exe
cução, que dava o Inspectot· da Alfandcga de Porto Alegre ao 
art. 3·15 do Regulamento das Alfaudegas, c a que mais se con
foema com a liter·ar disposição delle, e a que se lhe deve con
tinuar a dat·, até tambem por ser ella a que mais se accommoda 
ao systcma de arrecadação; cxigindo-~c o pag<'lmento de todos 
os díreitos e muitas na occasião do despacho das mercadorias, 
devendo servir a apresentação da segunda guia unicamente 
para so fJzer a restituição do deposit0. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 13 de Maio rle 1831.- Ma· 
noel do Nascimento Castro e Silva. 

28 
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N. 242.-Em 13 de Maio de 1837. 

Ao Administrador do Consulado para exigir na conferencia dos carregamentos 
para a Costa d'Africa os numeros e mezes dos despachos de consumo 
dos generos que tiverem sido despachados. 

O Sr. Administt·ador do Consulado fique na intclJigencia de 
que na conferencia feita dos carregamentos para a Costa d' Africa 
deve exigir os nu meros e mezes dos despachos de consumo dos ge
neros que pelos respectivos manifestos, ou no acto do embarque 
constar terem sido despachados para consumo. O que cum
prirá. 

Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1837. -ftfanoel do Nasci
mento Castro e Silva. 

N. 243.-JUSTIÇA.- Em 18 de Maio de 1837. 

A viso ao Juiz de Dirrito Chefe de Policia para ordenar que o Inspcctor 
dos viveres das Cadeias do Aljube c Santa Barbara faça acompanhar 
sempre a conta das d~spezas de hum m11ppa circumstanciado por onde 
conste o numero de presos e doentes, &c. 

Reenvio a Vm. a conta dns despezas feitas pP-lo fnspector 
do fornecimento dos viveres das Cadci:ls do Alj ube e Santa 
R.1rbara, que acomp::nhou o r;eu oft1cio d'ltndo de hontem, afim 
de Vm. ordenar-lh;~ que fa:.J. acompí',nhm· sem;1re taes contas 
de hum mappa por onde conste o numero dos presos c doe f\ trs 
existentes, especificando-se as rntr;;das c S<!hidns diarias de 
hnns (c outros, o qual deverá ser confcritio w;lo Carcereiro e 
depois apvrovado pot· Vm. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Maio de 1837 .-Fran
cisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N.o 24.4.-FAZENDA.-Em 18 de Maio de 1837. 

A' Alfandega, estabelecendo a maneh·a da ayaliação ct~s generos comprehen
didos na pauta por causa de ava!'la. 

O Sr. Inspector da Alfandcga fique na intelligencia de que 
a avaliação dos generos comprehendidos na p~'Jta sujeitos a 
arbitramento por causa de avaria deve ser feita em attenção 
aqueJle valor por que tem de pagar os direitos no sea estado 
de perfeição. 

Rio de Janeiro em 18 da Maio da 1831. -Manoel Alves 
Branco. . 
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N. 245.- Em 18 de Maio do 1837. 

Sobre Sello de Loterias. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo a ordem de 16 de Fevereiro u} ... 
timo sido expedida em conformidade da Tabella annexa á Lei 
de 8 de Outubro de 1833, do art." 1.0 do Regulamento de 14 
de Novembro do mesmo anno, e do § 8. 0 do Alvará de 27 de 
Abril de 1802, não póde ser revogada pelo Governo, e por isso 
será dirigido á Assembléa Gemi Legislativa o requerimento dos 
Empresarios do Theatro dessa Cidade, que acompanhou o of
ficio de V. Ex. de 10 de Abril ultimo sob n. 0 33. Não posso 
nesta occasião deixar de fazel' sentir a V. Ex. que não deveria 
ter sido sanccionada, e executada huma Lei Provincial opposta 
á Lei Geral de 6 de Junho de 1831, que prohibio a concessão 
das Loterias, e que sómente a Assembléa Geral Legislativa póde 
revogar ou limitar quando o julgue conveniente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro em 18 
de Maio de 1837.-.Manoel Alves Branco.-Sr. Presidente da 
Provincia de S, Paulo. 

N. 246.-JUSTIÇA.-Em 19 de Maio de 1837. 

Aviso ao Chefe de Policia, para que os Juizes de Paz declarem nas suas 
partes os motivos das prisões ou as razões que tiverem para o não 
fazerem. 

Constando do extracto dos partes ::~1e Vm. me remPtteu com 
o sRu officio de hontem, que os Juizes de Paz da Lllgôa e do 
2. 0 districto de Santa Rita a não derão; e que o Juiz de Paz 
do 1.11 c: õltricto do Sacramento não de- · - · o mo ti v o da 
prisão de Antonio Alves Coutinho, cumpt'l-' ~de Ym. exija dos 
primeiros os motivos pelos quaes uão remettm'ão partes na se
mana passada, c faça saber ao ultimo, que deve declarar nas 
partes os motivos das prisões, ou as razões que tiver para o 
"-- fazer. 

us Guarde a Vm.- Paco em 19 de Maio de 1837.-Pr~n~ 
-, Ci . .;co G~ A.cayaba de Monte'zurna. 

(.4"'.#' 
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N. 21-7.- FAZENDA.- Em 19 de Maio de 1837. 

Ao Administrador do Consulado para suspender até segunda oniem a dis
posição da Ordem de 13 d(J corrente sohre a eonfcrcneia de gcncros 
despachados por <'Onsumo para a Costa d'AFriea. 

O Sr. Administrador do Consulado suspenda por ora, e até 
segunda ordem, a execução da Portaria de 13 do corrente, em 
que se determina exigisse nos despachos pal'a a Costa d'Africa 
o numero e o mez do despacho da Alfandega. 

Rio de Janeiro em 19 de Maio de 1837.- M anocl Alves 
Branco. 

N. 0 2'~8.-Em 19 de Maio de 1837. 

A' Recebedoria do Mnnicipio, decbrando quC' os Lançadores são r.omeados 
Louvados por parte da Fuzr.nda l'acioual nos casos de avaliaçües pru·a pa
gamento da taxa de uso·fl'ueto dcatro do .Muuicipio. 

O Sr. Administrador da Hecebedoria do Municipio ljquc na 
intelligencia de qué conforme pl'Opôz o Consdheim Procurado:· 
Fiscal, são nomeado3 Louvados por parte da Fazenda Nacional 
nas avaliações que se houver de fazer dentro do Município do 
uso-fructo para a percepção da reiipectiva taxa na conformidade 
das Ordens, os tres Lançadores da Decima Urbana, concorrendo 
cada hum deJles, a escolha do respectivo Juiz, com o LouvaC:o 
das partes nas mesmas avaliações. 

Rio de Janeiro em 19 de Maio de 1837. - Jfa,wcl Alves 
Branco. 

Na mesma data se fez participôção ao Juiz de Direito do Civel 
da t.• Vara. 

N. o 2!t.9.- JUSTIÇA.- Em 20 de l\!aio de 1837. 

Circular aos .;-air~'~ de Paz da Cidade, para rondarem todas as noites seu 
respectivos districtos, e darem varte diariamente dos acont::cimentos occor
ridos. 

O Regente em Nomf! do Imperador o Senhor D. Pedro li 
ordena quo Vm., acompanhado do seu meirinho, rol'de todas 
as noites o districto da sua j urisdicção, podc:1do na sua falta 
encarregar deste serviço os lnspectorcs que merecerem a sua 
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confiança, na intelligencia de que ao Commandantc Superior da 
Guarda Nacional se ha ordenado que dê as providencias neces
sarias para que dous Guardas Nacionaes coadjuvem esta dili
gencia; dando Vm. parte diariamente dos acontecimentos da 
noite antecedente. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 20 de Maio de 1837 .-Fran
cisco Gê Acayaha de JJ'lontezuma. 

N. 0 250.-GUERRA.-Em 22 de Maio de 1SS7. 

Aviso ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, mandando invalidar 
as disposi~ões do Aviso de 30 de Janeiro, e fixando em 408 mensaes a 
gratificação que deve competir aos Officiaes encarregados do recrutamento. 

lllm. e Exm. Sr.- Reconheccndo-s3 pela experiencia ser mais 
vantajoso aos intel'esses da Fazenda Nacional, e ao melhor anda .. 
mento do recrutamento, que aos Officiaes do Exercito encarre
gados delle se abone a gratificação de 40~ em lugar· da quantia 
de 4~ por cada recruta, como se detennimira em Aviso de 30 
de Janeiro do corrente anno, dirigido á Presidcncia da Pro
l'incia d9 Rio de Janeii'O: cumpre que V. Ex., mandando in
validar o disposto no citado Aviso, ponha em pratica o paga
mento da anterior gratificação. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 22 de 
Maio de 1837.- José Saturnitw da Costa Pereira.- Sr. Vice
Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 25L- FAZENDA.- Em 22 de Maio de 1837. 

Explicando a maneira de contar-se o prazo de !í nnnos da isençllo otttor
gada á Companhia do Rio Doce, para despachu lincs de direitos quaes
qucr objectos importados. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, em vista do officif) do Sr. Inspector da The .. 
souraria da Provincia do Espirito Santo de 24 do mez findo 
sob n. 0 40, npprova a resolução do dito Sr. lnspector de mandar 
despacha~· livre de direitos o barco de ferro importado por 
conta da Companhia do Rio Doce; para contar-se dessa época 
os 5 annos da isenção outorgada pelo art. 10 do Decreto de 
9 de Agosto de 1836 ; por quanto, pela letra do referido artigo, 
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com rererencia ao 6.0 da Resolução de- 17 de Setembt·o de 1835, 
deve começat o termo dos 5 annos da isenção desde a data 
do primeiro despacho livre que fizer a Companhia de quaes .. 
quer objectos importados, e não a arbítrio e vontade da mesma 
Companhia. 

Thesouro Publico Nacional mn 22 de Maio de 183'1.-Ma
noel A.lves Branco. 

N. 252.-l\IARINHA.- Em 23 de Maio 1837. 

Mandando qne, d'ora diante, fiquem de nenhum vigor quaesquer ordens 
que bajao a respeito da pratica modernamente introduzida de se apre
sentarem os Officiaes doentes no Arsenal, para serem examinados por 
huma Inspecção de Saude, subsistindo em toda a sua força o Aviso de 
6 de Fevereiro de 1833. 

Não sendo compalivel com o pondunor e brio militar do 
honrado Corpo da Marinha Brasileira a pratica modernamente 
introduzida de se apresentarem os Officiaes doentes no Arsenal 
para serem examinados por huma Inspecção de Saude, resul
tando algumas vezes, além daquelle inconveniente, notavel de
trimento aos mesmos enfermos, e convindo dar a justa consi
deração a hum Corpo, a quem a Nação tem confiado a defesa 
do seu pavilhão, das vidas e fortunas dos Cidadãos sobre os 
mares: Manda o Hegente, em Nome do Imperadot, que d1ora 
em diante fiquem de nenhum vigor quaesquer ordens que hajão 
a tal respeito nesse Quartel General; subsistindo em toda a sua 
força a disposição do A viso de 6 de Fevereiro de 1833, rela
tiva a aquelles Officiaes, que, esquecidos dos seus deveres, possão 
dar parte de doentes, quando sejão chamados para o serviço; 
não o tendo aliás feito antes da sua nomeação. O que lhe 
participo para sua intelligencia e pontual execução. 

Deus Guarde a V m .-Paço em 23 de Maio de 1837.- Tristão 
Pio dos Santos.-Sr. Francisco de Assis Cabral e Teive. 

N.o 253.-MARINIIA.-Em 23 de Maio de 183'1 . 

.Ao Presideate da Província da Bahia, communícando a reforma do Patrão 
dos ~scaleres do Arsenal da Marinha dessa Província Braz José do Sousa, 
com o jornal de 700 réis. 

Iltm. e Exm. Sr.- O Hegente em Nome do lmperader, .. a 
vtsta do que V. Ex. informára em officfo sob n." :IT de 29 
de Março ultimo ácerca do requ~riment<t do Patrü& dos Es-
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caleres do Arsenal da Marinha dessa Provincia, Braz José do 
Sousa , o - qual acha-se de avançada idàde, com quarenta 
e tres annos de serviço, Ha por bem, que a mesmo seja re
formado com o jornal de 700 réis. O que participo a V. Ex. 
para sua intelligcncia, e expedição das convenientes ordens a 
tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palado do Rio de Janeiro em 23 
de Mai.o de 1837. -1'ristào Pio dos Santos.- SI'. Presidente 
da l 1rovinoia da :Bahia. 

N.o 254.- Em 23 de Maio de 1837. 

Itesoluçilo de Consulta do Conselho Supremo Mitítar, regulando o pagamPnto 
dos vencimentos que deve01 perceber os Officiaes da Armada que fot:em 
nomeados para embarcar. 

Senhor.- Mandou V. M. I. por Portaria da Secretaria de 
Estado dos Negocias da :Marinha do 10 de Fevereiro deste 
anno, remctter ao Conselho Supremo Militar o incluso reque
rimento de Hermcnegildo Antonio Barbosa de Almeida, 2.0 

Tenente da Armada, e para que consulte com effeito o que 
parecer sobre os vc.ocimentos que elle pede de Official em
barcado. Não havendo até o presente huma fórma que re
gule os vencimentos dos Officiaes da Armada Nacional e Im
perial, que são mandados para t'mbarcarem em os Navios, que 
se achão em difi'ercntes Províncias do Imperio, e pelas infor
mações do Intendente da Marinha, e Contador, se conhece, 
que tem sido irregular a pratica seguida, c attendcndo o Con
selho , que as comedorias que se abonã.o forão calculadas ha 
mais de 40 annos, fazendo h uma tão grande differença do 
pre~~o dos generos de então ao tempo presente, que só as co
medorias dos Commandantes podem mal chegar para o de
cente passadio dos mesmos, que aliás devião ter mais meios 
para decencia, e mesmo honra nacional , á v.ista do que he 
praticado pelos estl'angeil'Os, e por isso vendo-se obrigados ou 
a não concorrerem com elles , ou a gastarem o seu soldo., 
ficando muitas vezes privados de acudirem a outros deveres: 
portanto he o mesmo Conselho d·e parecer, que todos os 
Officiaes da Armada Nacional e Imperial, que forem mandados 
pat·a Navios, que se acharem nas P J'ovincias, tenhãG, logo que 
embarcarem, os vencimentos de embarcados, podendo fazer o 
serviço compatível á sua patente, caso vão em embarcação de 
gueua, e se estes por omissão, ou outro qu.alquer motivo fi
carem em outro porto, que não seja o de seu destino, len-
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cerão sómente o soldo de terra, e deverão passai' por hum Con
selho de Guerra ; porém lSe fôL' por doentes e se recolherem ao 
Hospital, vencerão o soldo de embarcados. Aquelles Officiaes, 
que forem mandados para tomar conta do Com mando de Navios, 
igualmente vencerão como embarcados, c as comedorias de 
Commandante, só depois de tomarem conta do Commando, 
e caso não se possa realizar as ordens que recebêrão, e se 
vejão obrigados a retirar-se vencerão como embarcados até che
garem á Côrte. Todos os Officiacs da Armada, Fazenda, Saude, 
Nautica, e de Provimento, que forem mandados para servirem 
em qualquer Província, vencerão, logo que embat·quem, os 
vencimentos de embarcados, e se fôrem nomeados para emprego 
que t~nha ordenado, ou gratificaçi'O se lhes abonará CO dias 
de comedorias inherentes ao seu Posto, e ração de porão, 
gaste mais, ou menos tempo na viagem. A respeito de dous 
mezes de soldo adiantados, que pede o supplicante, he graça, 
que parece recahir bom, e mesmo porque a Fazenda Nacional 
nada póde perder, pois no caso de mm·te JlÓde sct· indem
nisada pelo 1\fente Pio. 

Rio de Janeiro em 5 de Maio de 1837. -Moreira.-Brito.
l'asconcellos.-Cunlta .Uattos.-Gonzaga.-Rodrigues. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Como parece ao Conselho. - Paço, 23 de_ Maio de t837.
Diogo A.ntom:o Feijó.-Trislilo Pio dos Santos . 

. N.o 255.- JUSTIÇA.-Em 2~ de Maio de t83'1. 

Ao Chefe de Policia a respeito da nomeac,:ão de Inspectorcs de Quarteirão 
. que pertencem ao serviço activo da Guarda Nacional. 

Vm. fará constar a todos os Juizes de Paz do Município da 
Côrte que o Regente em Nome do Imperador o Sr. D. Pedl'O 
11, tendo attenção ás suas representações: Ha por bem que 
o~ lnspectores de Quarteirão ora existentes que pertencem ao 
serviço activo da Guarda Nacional, possão continuar no exercício 
de taes lugares não obstante as ordens ultimamente expedidas, so 
por ventura ellei; Juizes não acharem outros cidadãos que, des
ligados daquelle serviço, se queirão prestar a exercer os re
feridos empregos, ficando na intelligcneia, que st•mpre que os 
acharem os deverão propôr· com preferencia. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 24. de Maio de 1837.
Francisco Gê Acayaha de Montezuma.- St·. Juiz de DireitQ 
.Chefe de Policia. 
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N. 0 256.-Em 21t. de Maio de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província das Alagôas, sobre accumulação Jo l'OSto 
de Chefe de Lcgiflo com o lugar de Juiz de Paz, julgando-se aquellc 
apenas impedido durante o exercício deste. 

lllm. e Exm. Sr. -I~m resposta ao seu officio n. 0 !5 de 3 de 
Janeiro ultimo, em que expóe o embaraço que se lhe offerecia 
respeito ao Coronel Manoel Gomes Hibeiro Josino, Chefe de 
Legião da Guarda Nacional do llcnêdo, eleito Juiz de Paz do 
segundo anno do presente quatriennio, devm· ou não exercer 
as funcções de ambos os lugares, visto ser o seu posto de no
meação do Governo c não de eleição, tenho a declarar a V. 
Ex. que o Chefe de Legião não perde o seu posto, e que só 
se deve reputar impedido durante o lmnpo em que estiver 
no exerci cio do lugar de Juiz de Paz. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 24 
de Maio de 1837.- Francisco Gê Acayaba de JJ!onte;:,uma. 

N. 0 2!57.····Em 24 de Maio de 1837. 

A viso ao Chefe de Policia, mandando adycrtir no Carcereiro do Aljubc, (]UC 

he por intermcdio do Chefe que deve rcmctter a rciacilo diaria dos mo-
vimentos alli occorridos. • 

Cumpre que Ym. advirta ao Carcereiro da Cadeia do Aljube, 
que a relação diarja que se lhe cxigio dos movimentos occor
ridos na mesma Cadeia, deve ser enviada a esta Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça por intcrmcdio de Vm. e não 
dirigida por clle dircctamente á referida Secretaria de Estado, 
como acaba de fazer. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 24. de Maio de 1837.
Francisco Gê A cayaba de !Jfontczuma. 

N.o 258.-FAZENDA .. -Em 26 de 1\Iaio de 1837. 

Declara que nos casos fortuitos, de q~c não possa resultar culpa aos Em
pregados fiseac5, não ha rcsponsabJIJdade nem para os mesmos Empre
gados, nem para a Fazenda Nacional. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publir-o Nricional, responde ao officio do Sr. InspP-ctor da The-

2!) 
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souraria da Proyf.ncia de S. Paulo de 22 de Abril ultimo sob 
n. o 32, que quando do processo, a que se deve ter procedido. 
e que se lhe recommenda faça aclivar, sobro o inccndio de sete 
fardos de fazenda, na Alfandega de Santos, não resulte culpa nos 
Empregados dcss:.~ ltcpartição, se deve reputar o incendio por 
caso fortuito, porque não tem responsabilidade nem os ditos 
Empregados, nem a Fazenda Nacional: outro sim que cumpro 
dar todas as providencias para que se não rcpitão tnes accidentcs. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Maio de 1837 .-ltfa
noel Alves Branco. 

N.u 21Y.>. -Il\IPERIO. -Em 27 de :Maio de 1837. 

Ao Directõr interino do Curso Jurídico de Olinda sobre a sub!>titniç.ão do 
Secretario pelo Official da Secretaria, c autorisação 11 este para chamar 
qm'm o coadjme. 

Tendo levado ao conhecimento do Regente em Nome do 
Imperador o Sr. D. Pedro 11 o que Vm. expende em seu 
officio do 1. o de Abril proximo findo á cerca da deliberação 
tomada pelo Padre l\Iiguel do Sacramento Lopes Gama como 
Director interino desse Curso J uridico, c sobre a necessidade 
de huma pessoa que coadjuve o Oflicial da Secretaria no 
respectivo expediente, quando estiver servindo de Secretario: 
o mesmo Regente houve por bem resolver, pelo que per
tence ao primeiro objecto, que o dito Director interino de
liberou com acerto, encancgando do exercício de Secretario 
o OlTicial da Secretaria, no impedimento do Lento mais an
tigo, que he o Secretario na conformidade do Cap. 20, art. 1. o 

dos Estatutos, e Aviso de 16 de Novembro de 1836; e quanto 
ao segundo objccto , que não se oll'erecc inconveniente em se 
permittir ao referido Oficial que empregue qualquer pessoa 
idonea no expediente da escripturação da Secretaria, sendo 
tudo por elle subscripto, e sem dispendio da Fazenda Na
cional. O que participo a Vm. para sua intelJigencia e exe
cução, e em resposta assim ao seu citado officio, como aos 
que a respeito dirigio a esta Hcpartição dos Negocias do Im
perio nas datas de 30 de .Março c 6 de Abril do corrente 
anno. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 27 de 
Maio de 1837. -Manoel Alves Branco.-Sr. Director interino 
do Curso Juridico de Olinda. 
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N v 260. -JUSTIÇA.- Em 27 de 1\Iaio de 1837. 

:\o Commandantc Geral de Municipaes Permanentes, sobre o recebimento 
c entrega das partes diarias dos Juizes de Paz da Cidade. 

Cumpre que Vm. expeça as ordens que forem convenientes 
para que hum soldado de Cavallaria do Corpo de seu Com
mando se dirija todos os dias ás casas dos Juizes de Paz dest~ 
Cidade, para receber dellcs a parte diaria que devem dirigir a 
esta Secretaria de Estado, c entrega-las nos dias de semana 
na mesma Secretaria, c nos Domingos c dias Santos na casa 
da minha rcsidencia. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 27 de Maio de 1837.
Franci.~co Ge Acayaba de 1lfontezurna.- Sr. Com mandante 
Geral do Corpo de 1\funicipaCB Permanentes. 

N :' 26.1.- Em 29 de l\Iaio de 1837. 

Aüso ao Presiucnte interino da Relação da Côrte, para remetter ao Promotor 
Publico huma relaç;1o de todos os processos em gráo de appellaçllo em 
que c !I c deva intenir; c bem assim que todos os processos findos sejão 
enviados immediatamcnte pelos respectivos Escrivães ao Juiw das exe
cuçõC's. 

O Regente em Nome do Imperador o Sr. D. rcdro li or
dena que Vm. dê as providencias nccessarias para que ao 
Promotor Publico dcsle Município se remctta huma relação de 
todos os processos em gráo de appellação em que clle deva 
intervir, que tiverem já sido apresentados á llelação desta Ci
dade, c o forem para o futuro, c dos que vierem das diffe
renles Provincias; c bem assim para que todos os processos 
findos S<'jão immediatamcntc enviados pelos respectivos Es
crívãcs ao Juizo das execuções, corno muito convêm á boa ad
ministração da Justiça c ao interesse das partes. 

Doos Guarde a Vm.-Paço em 29 de Maio de 1837.--Fran
cisco Gd A.cayaba de Montezuma. 

N. o 262.- Em 29 de l\1aio de 183'1. 

Ayiso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, para fazer ronstar aos Juizes de 
Paz que devem communicar·lhe todas as occurrencias que houver. 

Tendo em vista os dous officios que o Juiz de Paz do t.u 
dis.tri(l)to da :Freguczia de S. José dirigio a Vm. em ~7 do cor-
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rente e que Vm. mo transmíttio com o seu, data'do de hoje, 
sobre as occurrencias que tiverão lugar na noite do dia ante
cedente, cumpre-me ordenar a Vm., para o fazer saber aos 
Juizes de Paz, que em casos semelhantes não se devem limitar 
em communicar sómcnte ao Commandante Superior da Guarda 
Nacional, mais sim devem dirigir-se tambcm a Vm. com toda 
a promptidão, afim de o habilitar a informar-me de taes occur
rencias, como o exige n gravidade dcllas. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 29 de Maio de 1837.
Francisco {lê Acayaba de ]}fontczuma. 

N. 0 263. -Em 29 de l\Iaio de 1837. 

Aviso ao Juiz de Paz do 1. 0 distrido de Santa Anna, declarando que dcveri<io 
ser incluídos no alistamento da Guarda Nacional os quatro cidadãos ju
ramentados para senirem de Juizes de Paz. 

O Regente em Nome Imperador o Sr. D. Pedro li manda 
declarar a V. S. em resposta ao seu ofiicio com a data do t.o 
de Mat'ço ultimo que não procede a duvida que V. S. ncUe 
propõe, c quo devcrião ser incluídos no alistamento da Guarda 
Nacional os quatro cidadãos juramentados para servirem do 
Juizes de Paz nessn Freguezia. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 29 de Maio de 1837. -
Franâseo Gd Acayaúa de !rlo;.l.lezuma. -Sr. Antonio Corrêa 
Picanço. 

N.o 2ô~.-MAIUNHA.-Em 29 de .Maio de 1837. 

Determinando qne, quando o Quartel General da Marinha receber ordem 
áccrca da sahtda de alguma Embarcação, que lhe seja sujeita, dê imme
diamente, sem depcndencia de ordem da Secretaria de Estado, as provi
dencias que forem necessarias para serem prenchidas as faltas que accusar 
o Commandante; dando todavia parte do que houver praticado. 

Expeça Vm. a conveniente ordem, não só para que a bordo 
do Paquete Brasília, que tem de sahi·r impreterivelmente deste 
Porto no dia 6 do proxirno futuro mez de Junho, se dê pas
sagem para a Bahia ao Piloto José Basilio Sonrcs, mas ainda 
para que o dito H aquele seja quanto antes preenchido das faltas 
que o respectivo Commandanle accusa; ficando Vm. na intel
ligencia de que, quando para o futuro receber ordens ácerca 
da sabida de alguma embarcação sujeita a este Quartel Gtmeral, 



-229-

deverá promptamente, a vista da parte do estado da mesma, 
dar as providencias que lhe incumbe, sem csperm· que cllas 
sPjüo determinadus; devendo todavia dirigir a esta Secretaria 
de Estado a nccessaria participação do que houver praticado. 

Dcns Guarde a Vm.- Jla~·o em 2U de Maio de 1S37.
Tristilo Pio do.'i Santos. -Sr. Francisco (]c Assis Cabral c 
Teive. 

N.o 2G5.-JUSTIÇA.-Em 31 de Maio de 1837. 

Aúso 110 Juiz de Direito Chefe tlc Polieia, para praticar com os pl'esos re
weltirlos da ProYineia de S. Pedro o mesmo que se praticou com Joaquim 
Gomes Vianna, quando em iguaes c1rcumstancias. 

O Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor D. l)edro If, 
manda declarar a Vm., em resposta ao seu oficio de 29 do 
corrente rncz, que deve continuar a praticar com os presos re
mettidos da Provincia de S. Pedro, que se acharem em iguaes 
cireumstancias de Joaquim Gomes Vianna, o mesmo que com 
este pralicon, fazendo com que assignem termo na Secretaria 
da Policia de não sahirem desta Côrte para aquella l)rovincia 
em quanto nella durar a guerra civil, o que V m. fará constar 
ao Ofllcial encarregado da visita (]a Policia , logo que isso se 
verifique com qualquer de tacs presos, afim de oppôr-sc á sua 
sal! ida. 

Deus Guarde a Vrn.-Paço em 31 de Maio de 1831.-Fran
cisco Gê ~4cayaba de ~fonte.zuma. 

N.o 26G.-:FAZENDA.-Em 31 de Maio de 1837. 

Ao Consulado, mandando snspcnrJer 11 2.a parte da Ordem de 1'2 do corrente 
sobre o desembarque do café no Trapiche da Ordem. 

O Sr. Administrador do Consulado suspenda, por ora, a exe
cução da 2.a parte da Ordem de 12 do corrente sobre o de
sembarque do café no Trapiche da Ordem , até ultima reso
lução do Governo. 

lHo de Janeiro em 31 de Maio de 1837.- Manoel Alves 
Branco. 

~ 
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N. 6 267.-IMPERIO.-Em o 1.0 de Junho de 1837. 

Declarando ao Presidente da Província das Alagôas que ha incompatibilidade 
na accumulaçfio do cargo de Juiz de Direito com o de Vereador de al
guma das Camaras .Municipaes da respectiva Comarea. 

Illm. c Etm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento do Regente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H o oillcio de 
V. l~x. de 29 de Março ultimo, communicando as razões em 
que fundou a resposta que deu ao nacharel José Candiüo de 
}lontes Visgueiro, quando foi pm clle consultado, se o lugar 
de Juiz de Direilo hc compativcl com o de Presidente de al
guma das Camaras 1\Junicipacs da respectiva Comnrca: ma!pda 
o Mesmo Hegente declarar a V. Ex. que o Juiz de Direito não 
póde accumolar o emprego de Vereador, c que, nomeado, 
deve escusar-se pela incompatibilidade das obrigaç.õcs de hum 
c outro cargo; por quanto he assaz manifesto que , se o Juiz 
de Direito accurnular o lugar de V creador, ficaria inhibido 
em muitos casos de desempenhar as attribuiçôes que lhe com
petem pelas disposições do Codigo do Processo Criminal, arts. 
24 e seguintes, arts. 46, 235, 236, 316, 318 e 319, c das 
J)isposições Provisorias, art. 9; e no caso de tal incompatibi
lidade he sempre inadmissível a accumulação. 

Deus Gunrde a V. Ex.-Palucio do Rio de Janeiro em o t.o 
de Junho de 1831.-Manoel Alves Branco.-Sr. Prcsidcntcd a 
llrovincia das Alagôas. 

N. 0 268.-JUSTIÇA.-Em o 1. 0 de Junho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Paz da Frrguczia da Lagoa, declarando que w1o he de 
obrigação que o seu Escrivuo o acompanhe no seniço das rondas. 

Em resposta ao seu officio datado de 26 do mcz anlece-· 
dente tenho a dizer-lhe que não he de obrigação que o Es
ct·ivão do seu Juizo o acompanhe no serviço das rondas de 
que foi encarregado pelo A viso de 20 daquclle mez. 

Dcui Guarde a Vm.- Paço em o 1.0 de Junho de 1831.
J?rancisco Gê Acayaba de .Vontezuma. 

N.o 269.-FAZENDA.-Em o 1.0 de Junho de 1837. 
Ao Inspector da A lfandega, approvando a sua dicisti.o a respeito do despacho 

de 16 espingardas de dous canos, da qual recorrêi·ão Tavel e Ziese, e 
mandando proceder da mesma maneira em casos semelhantes. 

O St·. Inspector interino da Alfandega fique na intelligencia, 
em 'Vista de sua informação de 27 de 1\laio sobre requerimento 
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de Tavel e Ziesc a respeito do despacho das 16 espingardas 
de dous canos por peças, que os supplieantcs não farão aUcndidos 
em seu recurso, por se achar perempto na conformidade do 
mt. 33 § 4. o do Hegulamenlo, pela razão de ter sido inter
I}Osto drpois de passado o mcz concedido para sua interpo
sição; e mesmo quando em tempo o tivesse sido, se não atten
deria, c seria sustentado o despacho do Sr. Inspcctor da AI~ 
fandega, como hum meio de obstar a fraude dos supplicantes 
no caso presente, c faze-los desistir da continuação, cumprindo 
que o mesmo Sr. Inspector interino proceda da mesmn ma
neira nos casos semelhantes, como propõe na sobredita in
formação. 

Rio de Janeiro em o 1.0 de Junho de 1831.-lJlanoel Alves 
Branco. 

N. 0 270.-JUSTIÇA.-Em 3 de Junho de 1837. 

Portaria á Commissilo Inspectora das Obras da Casa de Corrccçlio, sobre 
a maneira de fornecer agua ás Estações Publicas. 

Convindo que o fornecimento de ngua ás Estações Publicas, 
que até aqui era feito pelos libambos do calabouço, o seja· 
d"ora em diante pela administração das Obms da Casa de Cor
reeção: ordena o R~gente em Nome do Imperador pela Se
cretaria de Estado dos .Negocias da Justiça, que a Commissão 
lnspectora das referidas obras expeça as ordens que forem no
cessarias, para que huma carroça com huma pipa, conduzida 
por hum boi se empregue diariamente naquclle serviç~o, que 
será encarregado a hum preto, devendo este ser acompanhado 
por hum soldado que o vigie e inspeccione. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de 1831.-Fran
cisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N.o 271.-Em 5 de Junho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, para fazer constar aos Juizes de 
Paz, que para o S<'rviço das rondas se lhes manda mais hum· Cabo dli\ 
Guarda ~acionai, ficando dispensados deste serviço os Meirinhos. ' 

V.m. fará constar a todos os Juizes de Paz do Município da 
Côrte que hoje se tem expedido ordem ao Commandqptt> Su-

- I f 
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pcrior das Guardas Nacionaes, para qur, além dos dons Guardas 
que em virtude do Aviso de ~O do mez passado se mandárão 
pôr <is suas ordens, para auxilinrcm as rondas de que cslão 
encarregados, lhes mandasse mais hum Cabo, ficando dispen
sados deste serviço os Meirinhos que tamhcm os ncompnnhavão. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 de Junho de 1837.-Fran
cisco Gê Acayaba de JJ1ontezwna. 

N. 0 272.--Em 5 de Junho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Pnz do 2. 0 Districto de Snnta Rita, que deYc pôt· ú dis
, posiçlio da autoridade competente, sem dcpcndencia de ordem, qualquer 

sentenciado que seja preso. 

Em resposta ao seu oficio datado de hontem cumpre-me uc
clarar-lhc que deve pôt· o sentenciado a galés por toda a vida 
:Manoel da Hocha, que estando fugido fôra agora preso, a· dis
posição da autoridade compoten~e,~ o que Vm. praticará 
sempre que isto occorra, sem depe~rdc~âa de ordem destti 
Secretaria de Estado dos Ncgocios da:· .. 'Justiça. 

Deus Guarde a Vm.-Paço c~ de Junho de 1837.-Fran-
ClSCO G~ Acayaba de Montezuma: ,.. . 1 

N.o 273.-FAZENDA.-Em 5 de Junho de 1837. 

Os· processos de habilitacão para a cobrança de meio soldo não carecem 
de appcllação cx-officio, para produzirem seu ctTeito. · , 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Publico Nacional, responde ao officio do. Sr. lnspcctor da Thc
Souraria de S~ Paulo de 14 de- Dezembro ultimo, sob n. o 11, 
que a pratica que se tem seguido na .dita l1 rovincia nos pro
cessos das habilitações, a quem compete o meio soldo, na 
fórma da Lei de 6 d0 Novembro de 1827 , he a mesma que 
se tem seguido, e se segue nesta Côrte, c a que se conforma com 
a disposição do Decreto de 6 de Junho de 18~H, não obstante 
o que dispõe o art. no da Lei de 4 de Outubro de 1831 , 
por ser só relativo as justificações , que d'antes se fazião no 
extincto Tribunal do Conselho da Fazenda; c que portanto deve 
!'ontinuar, bastando appresenhr-se na Thesouraria a sentença 
(lo Juiz da Primeira lnstancia. 

Thcsouro Pubiico Nacional em 5 de Junho de 1831.·-Manoel 
Alves Branco. 
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N. 0 274.-JUSTIÇA.-Em 6 de Junho de 1837. 

A viso ao Juiz de Paz do 1. 0 districto da Frcguezia de Santa Rita. Dá pro
Yidcncias sobre as visilas e exames a bordo das embarcações vindas da 
Costa de Le:otc, c que a ellas assistão o Consul Portugucz , c o Guarda 
l\lór d 'Alfaudega. 

Convindo adoptar novas providencias sobre as visitas e exames 
que se praticfio a bordo das embarca~~ões vindas da Cnsta de 
Leste, nf1m de que não sejão illudidas as ordens do Governo 
sobre o fiel c exacto cumprimento da Lei de 7 de Novembro 
de 1831, tendo-se determinado ao Chefe de Policia que logo 
que aqui chegue alguma das respectivas embarcações a faça 
reter por trcs dias e o communique a Vm.; ordena o He
gcnte em Nome do Imperadot• o Senhor D. PC'dro 11 que Vm, 
logo que receba aquella particípação, officic ao Consul Geral 
de Portugal, para quo nu segundo dia de detenção e á hora 
que lhe houvee dé indicat· compareça a bordo da embarcação 
que tiver chegado, afim de proceder aos e~ames que segundo 
ás teis ultimas do seu Paiz lhe cumpre fazer, e que dirigin
do-se Vm. nessa mesma occasião, acompanhado dos peritos, 
que deverá requisitar do Inspector do Arsenal de Marinha, e 
officiando ao (iuarda Mó r d' Alfandega com antcccdcncia para 
achar-se tambem presente á mesma hora, proceda aos con
venientes ('Xames, fazendo lavrar de tudo termo em que deverá 
assignar além dos Peritos o sobredito Gunrda .l\Iór. O Governo 
espera que V m. procurará mui escrupulosamente descobrir 
todos os indicias que possão provar o transporte de Afl'icanos 
em contravenção á citada Lei, afim de que não continue o 
abuso que com o maior cscandalo se observa da continuação 
de tão dcshumano trafico. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Junho de 1831.-Fran
cisco Ge Acayaba de Montezu,ma. 

N. o 275.-Em 6 de Junho de 1837. 

Aviso ao Ministro da Marinha, para prestar os dous Peritos para os exames 
das Embarcações vindas da Costa de Leste. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo-se prcscripto ao Juiz de raz de 
Santa Rita a maneira por que d'ora em diante deverá pro
ceder aos convenientes exames a bordo das Embarcações da 
Costa de Leste quo entrarem neste Porto, vou rogar a V. Ex. 
queira dar as providencias necessarias para que o luspector do 
Arsenal de Marinha, logo que aquelle Juiz lhe houver de re-

30 
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quisitar os dous Peritos que o devem acompanhar nesta dili
gencia, lhe preste aquelles que V. Ex. para esse fim houver 
de nomear. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 6 de Junho de 1837.
Francisco Gê Acayaha de Montezuma.- Sr. Tristão Pio dos 
Santos. 

N: 0 276.-Em 6 de Junho de 1837. 

Aviso no Juiz de Direito Chefe de Policia. Ordena que as embarcnçlíei vindas 
da Costa d' Africa sejão detidas por tres dias, para o Juiz de Paz rcspecth o 
proceder no segundo dia aos competentes exames. 

Para melhor fiscalisação das visitas e exames a bordo das 
embarcações que da Costa d' Africa entrarem neste porto, 
cumpre que V m. dê as providencias necessarias para q uc 
todas ellas sejão detidas pot· espaço de tres dias, communi
cando immediatamente ao respectivo Juiz de Paz, para que 
eJle na conformidade das ordens que lhe são agora expedidas 
proceda aos competentes exames no segundo dia da detenção. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Junho de 1837.
Francisco G~ Acayaha de Montezuma. 

N. o 277.- Em 7 de Junho de 1837. 

Aviso ao Guarda Mór, da Alfandega para ser presente aos exames que hou
verem de fazer-se a bordo das embarcaçoes vindas da Costa d' A f rica. 

Participo a Vm. para sua intelligencia que ao Juiz de Paz 
do t,o districto de Santa Rita se expedio ordem para que, 
assim que lhe fôr communicado pelo Chefe da Policia de se 
achar retida qualquer embarcação "Vinda da Costa de Leste, 
officie immediatamente a Vm., para que no dia e hora por 
elle indicada Yrn. haja de comparecer, para ser presente aos 
exames que se devem proceder a bordo de taes embarcações. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 7 de Junho de 183~.-
Francisco G~ A.cayaba de 1Jiontezuma. -



-235-

N.o 278.-Em 7 de Junho de 1837. 

Portaria ao Supremo Tribunal de Justiça1 para dar pt·ompto cumprimento 
ao art. 19 da Lei de 18 de Setembro de 1828. 

Determinando o art. 19 da Lei de 18 de Setembro de 1828 
que o Tribunal Supremo de Justiça enviará todos os annos ao 
Governo huma relação das causas que forão revistas indican
do os pontos sobre que a experiencia tiver mostrado vicio, 
insufficiencia da Legislação, as suas lacunas c incoherencias, 
para o Governo propôr ao Corpo Legislativo, afim de se tornar 
a resolução que fôr conveniente: manda o 1\egente em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro 11 pela Secretaria de Es
tado dos Negocios da Justiça que o referido Tribunal dê prornpto 
cumprimento áquelle importantíssimo artigo da citada Lei. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Junho de 1837 .-Fran
cisco G~ A.cayaba de Montozuma. 

N.o 279.-IMPERIO.-Em 8 de Junho de 1837. 

~....._ Declarando no Presidente de Goyaz que os Presidentes de Pt·ovincia nao 
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podem ser eleitos Membros das Asscmbléas Legislativas das Provindas 
que administrem. 

111m. e Exm. Sr. -~I anda o Regente em Nome do Impera
dor o Senhor D. Pedro 11 declarar a V. Ex., em resposta 
ao seu officio de 15 de Abril ultimo, que o Presidente da 
Província não póde ser nomeado Membro da Assembléa Le
gislativa Provincial, pelu incompatibilidade que necessaria
mente se segue, para desempenhar o que lhe incumbe o Acto. 
Addiccional nos arts. 8. o, 13, 14 e 24. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pc.1lacio do Rio de Janeim em 8 
de Junho de 1837. -JJfanoel Alves Branco. -SI'. Presidente 
da Provincia de Goyaz. 

N.o 280.-JUSTIÇA.-Em 8 de Junho de 1837. 

Portaria á Camara Municipal. Prohihc a venda de fogos de artificio dentro 
da Cidade. 

Constando por officio do Juiz de Direito Chefe de Policia 
que- em muitas partes da Cidade existe á venda grande porção 
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de fogo de artificio com licença da Carnara Municipal, posto 
que r·~slringida a fogo miudo: manda o Hegente em Nome 
do Imperador o Senltor D. Pedro 11 pela Secretaria de Es
tado dos Ne-gocios da Justiça commnnicar á mesma Camara 
que, achando-se taes licenç~as em perfeita contradieção com 
o § 7. 0 do Tit. 2. 0 de suas Posturas, tem-se expedido ordem 
;w Chefe de Policia não só para se prohibir a continuação 
de semelhante abuso, como para mandar proceder contra todas 
as pessoas que, a prdcxto da licença referida, pretendâo con
tinuar na venda de taes fogos com irnminentc perigo dos habi
tantes da Cidade, c rccomrncndar-lhe tambcm que de accordo 
com as disposições das suas mesmas Postur·as de as mais cm
cazcs providencias pura que cllas sejão restrictamcntc obscr• 
vadas. 

Palacio do Hio de Janeiro em 8 de Junho de 1837. -
Francisco Gê Acayaba de Montezuma. 

Aviso ao Chefe da Policia nesta conformidade c data. 

N. 0 281.-Em 8 de Junho de 1837. 

Aviso ao Juiz dos Orphãos interino para nomear tutor Brasileiro aos fi!hos 
do fallccido Francez J ollo Baptista Dclpech. 

Constando pelo seu officio de 3 do corrente que para tutor 
dos menores herdeiros do fallecido Franccz João Baptista Del
pcch fôra nomeado Já como Hombo, Ita1iano de 11açüo: o 
Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, attcn
dendo a ser· estrangeiro este individuo c Brasileiros os seus 
pupillos, ha por bem que Vm., exonerando ao sobredito l\ornbo 
desta· tutoria, tomando-lhe contas do ternpo que a exerceu, 
nomêe hum novo tutor Brasileiro, chão e abonado, na fórma 
das Leis, dando disso· parte a esta Secretaria de Estado dos 
Ne~·ocias da Justiça, anm de se f;uer tambem constar á Uc
partição dos Negocios l~strangei r os_,_ 

I)cus Guarde a Vm.--Paço em 8 de Junho de 1837.
J~'rancisco Gê Acayaba de .Montezuma. 

N. o 282 .-Em 8 de Junho de J837. 

Aviso ao Presidente interino da Heiação da. Côrtc, declarando qnc havrn~ 
do dous ou mais recursos de revista di'YC se observar a respeito de cada 
hum dclles o determinado no art. 10 da Lei de~8 de Setembro de 18::18. 

Tendo-se mandado ouNil' ao Conselheiro Procurador da Coróa 
'J Soberania Nacional, sobre a informação que V m. dera pelo 
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stm ollicio de 12 do mcz ;mtPcedente <ÍC('rca do requerimeuto 
de José Antonio da Costa (]ui rnarãns, e confonnando-se o Hc
g·cntc em Nome do l111perador o Senhor D. Pedro ll com 
o parecer do reftwido Procurador da Corôa, manda decla.rar 
a Vrn., qu,,, sendo ::-. prelent;i"io do supplieauln conforme com a 
lilteral c obvia intelligeneia das disposi~·ões da Lei de 28 de 
Setembro de 1828, pois que havendo, como no CiJSO prP~entf~, 
dons ou mais recursos de revista, justo hc que a resp<'ito de 
cada hum se observe o determinado no art. 10 da referida 
l.ei, dando-3e aos recorrentes e reconidos os t<'l'mos lcgaes para 
<HTaZO(II"CHI, está o supplicante just()menle comprdwndido lH'sta 
disposiç.ão para sct· deferido como tem requerido, para cujo nm 
manda reenviar a Vm. o ineluso requerimento e aeer<'scentar 
que nesta conformidade se deverá sempre praticar para o fu
turo em casos iguaes sem tkpendeneia de dcelant~·ão alguma 
por ser mui explicito a tal respeito o citado artigo. 

Dtms Guardo a Vm.-Paco em 8 de Junho de 1837.-
Francisco Gê A.cayaba de JU~ntezuma. 

N. 0 283.-Em 8 de Junho de 1837. 

Aviso ao Promotor Puhlico, para procr.der contra D. Anna Umbclina pelos 
castigos com que tem maltratado huma sua escrava. 

Tendo o 'Jniz de ])ireito Chefe da Policia representado por 
offic\os de 27 de Maio passado e 8 do corrente contra D. Anna 
Umbclina moradora á rua dos Arcos pelos castigos com que 
tem maltratado a huma sua escrava, a qual como miscravel 
se acha na hypothcse da art. 73 do Cod. do llroe. C rim.: 
ordena oJ\('gentc em Nome do Imperador o· Senhor D. redro 11, 
que V m. proceda contra a referida senhora r:a fónua da Lei. 

Deus Guarde a Vrn .-Paço em 8 de Junho de 18:.37.
Francisco Gê Acayaba de .ll1 ontczuma. 

N. 0 284.-Em 10 de Junho de 1837. 

Aviso ao Chefe de Policia, ordenando que não se mande açoutar escra
vo algum licm ser pdmeiro processado com audicucia de seu senhor. 

C1.1mprindo evitar () abuso com que alguns Juizes de Paz 
mandão dar açoates, sem haver primeiro procedido ao compe~ 
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tente processo, ouvido o senhor do escravo, como seu defensor 
natural; manda o Regente em Nome do Imperador que Vm. 
faça constar a todos os Juizes de Paz que não devem mandar 
açoutat· csct·avo algum, sem que primeiro os tenhào devida
mente processado e sentenciado eom audicncia de seu senhor; 
expedindo ordem ao Administrador do Calabouço para não 
mandar dar açoutcs senão ávista de documento que prove o 
que fica referido. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 10 de Junho do 1837.
Francisc(l Gê Acayaba de blontezuma. 

N. 0 285.-Em 10 de Junho de 1837. 

A viso ao Presidente da Proviocin da Bahia. Dá pro,idcncills para evitar 
que os libertos sejllo Jlrcsos como e&cra,·os. 

lllm. c Exm. Sr.-Convindo adoptar h urna medida policial 
que evite os inconvenientes que rcsultão de apparecercm pt·esos, 
corno escravos, individuo~ libertos, ordena o 1\egente em Nome 
do Imperador que V. Ex. mande que os Juizes de Paz fação 
constar por edilaes nos seus respectivos distríctos, que todos 
os libertos que sahirem para fóra da Província onde residirem, 
ou nella viajarem, tragão comsigo suas cartas de alforria, fa
zendo dellas menção nos passaportes, o que convém seja exi
gido pelos Juizes de Paz, quando houverem de dar cumpri
mento ao disposto na parte 2.a, Tit. 3.0

, Cap. t.o do Codigo 
do Processo Criminal . 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro em 10 
de Junho de 1837. -Francisco G~ Acayaba de Montezuma.
Sr. Presidente da Província da Bahia.. 

Na mesma conformidade aos mais Presidentes de Provincia. 

N.0 286.-Em 10 de Junho de 1.837. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe de Policin, sobre as passagens dos deportndos. 

Ávista do que Vm. expõe no seu oficio de 22 de ~laio 
passado sobre os Copitãcs de embarcações não quererem con
duzir os deportados para fóra do lmperio, talvez pela pouca 
vantagem dos preços que se lhes otrerecem ; tenho a declarar-
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Jhe que póde fazer com elles os ajustes possiveis, communi
cando o resultado por esta Secretaria de Estado dos Negocios 
da Justiça antes de os ultimar. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 10 de Junho de 1837.
Francisco G~ Act~yaba de Montezuma. 

N.o 287.-Em 10de Junlio de 1837. 

A viso ao Juir: de Direito Chefe da Policia, sobre a ordem dada aos Presi
dentes das Provincias, para remettcrcm para a Córte os deportados da de 
S. Pedro, excepto os que preferirem ficar nas mesmas Provindas. 

Tendo-se ordenado pelo A viso circular da copia inclusa aos 
Presidentes das Províncias que todos os indivíduos que tiverem 
sido deportados pelo Presidente da de S. Pedm do H. i o G1·ande 
do Sul para alguns dos portos dellas, SPjão enviados para esta 
Côrte, á excepção daqut>lles que pt·efirão ficar nas mesmas 
Pmvincias, cumpre que V m. observe a respeito de todos elles 
o mesmo que se tiver praticado com os que pam esta Côrte 
teem sido enviados sem processo, ficando porém na intelligencia 
de que não só lhes fará assignat· termo de não voltarem ao 
Rio Gr·ande durante a luta actual, como mesmo os obrigará 
a apresentarem-se todos os oito dius na Policia para verificação 
da sua residencia nesta, e dando todas as mais providencias 
que julgar opportunas, afim de que taes medidas não sejão 
illudidas, como já aconteceu. Remetto lambem a Vm. o in
cluso requerimento de João da Silva, mestre do Brigue-Escuna 
União, para que ácerca dos cinco presos nelle mencionados, 
huma vez que não venhão acompanhados de processos, observe 
o mesmo que fica já referido. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 10 de Junho de 1837. -
Francisco G~ A.cayaba de M ontezuma. 

N .0 288.- Em t2 de Junho de 1837. 

Aviso ao Presidente da Proviocia da Bahia, pttra que os requerimentos diri 
gidos á Repartição da Justiça lenh:io sempre por iotermedio do Presidente 
da Provinda. 

111m. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11 ha por bem que V. Ex. faça constar 
a todos O$ Desembargadores, Juizes de Direito e mais Empre~ 
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gados sujeitos a esta Sccrctaria de Estado dos Negocios da 
Justiça, que quando tiverem de dirigir representações ao Go
\'crno, c especialmente requerimentos para concessão de licenças, 
deverão sempre fazê-lo pelo intcrmedio de V. Ex., justificando 
com documentos lcgaes as causas que possão ter para tnes li
~encas. 

Deus Guarde a V. Rx.-Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Junho de 1837 .-Francisco Gê Acayaba de Montezuma.
Sr. Presidente da Pmviacia da Bahia. 

Na mesma conformidade a todos os Presidentes. 

N. o 289.- Em 12 de Junho de 1837. 

A viso ao Presidente da Provincia da Bahia, sobre as Yisitas c exames a bordo 
das Embarcações da Costa de Leste. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo-se ordenado para melhor flsca
lisação das visitas c exames que se praticâo a bordo das em
barcações vindas da Costa de Leste, que o Chefe da Policia 
logo que chegue alguma, a faça reter p(\1' espaço de tres dias, 
c dê parte ao Juiz de Paz respectivo, afim de que este offidando 
ao Consul ou Vice-Consul de Portugal, para que ao segundo 
dia da detenção c á hora que lhe houver de indicar, compa
reça a bordo da embarcação detida, afim de proc~der aos exa
mes que segundo as Leis ultimas de seu Paiz lhe cumpre 
fazer, dirija-se igualmente elle Juiz nessa mesma occasião, 
acompanhado dos perilos que deverá requisitar do Arsenal 
da Marinha, c que, oficiando tambem ao Guarda- Mó1· da Al
fandega para ser presente, proceda com todo o rigor aos exames 
necessarios, do que se lavrará termo em que assignará além 
dos peritos o Guarda-1\lór referido: ordena o H.egenle em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 que V. Ex. expeça 
as ordens que forem convenientes para que nesta conformidade 
se proceda tambem nessa Província, dando V. Ex. as provi
dencias que julgar convenientes para que ao Juiz de Jlaz se 
prestem os peritos que o devem acompanhar. 

neus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Junho de 1837 .-Francisco Gê Acayaba de lJfontezuma.
Sr. llresidcnte da Província da Bahia. 

Do mesmo modo aos mais Presidentes das Provinciôs marí
timas a cxcepção da do Rio de Janeiro. 
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N.o 290.- Em 14. de Junho de 1837. 

Ao Pl'esidente da Província do Piauhy, sobre a remessa annual do orçamento 
da dcspeza da Guarda Nacional da Província. 

111m. c Exm. Sr. - Accuso o recebimento do officio de 
V. Ex. datado de 29 de Março deste anno, c de ordem do Re
gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, tenho 
a declarar-lhe que todos os annos, e no tempo proprio, deve 
enviar a esta Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça o 
respectivo orçamento da despeza que convem fazer-se com a 
instrucção da Guarda Nacional dessa Província, por ser despeza 
geral, afim de o Governo achar-se habilitado para poder infor
mar a Assembléa Geral Legislativa sobre este objccto quando 
fór mister. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 14 
de Junho de 1837. -Francisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N.o 291.-- Em 14 de Junho de 1837. 

A viso ao Juiz de Paz do 2. o districto de Santa Rita sobre o requerimento 
da Directoria do Theatrinho da rua Nova do Livramento. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
em resposta ao seu officio de 25 do rnez antecedente, servindo 
de informação ao requerimento dos membros da Directoria do 
Theatrínho particular da rua Nova do Livramento, manda 
declarar que, supposto V m. tenha. direito a exigir daquella Di
r~ctot·ia quo lhe communique as peças que tiverem de ser repre
sentadas com antecedencia do dia em que o deverão ser, afim 
de proceder na conformidade das ordens a tal respeito, visto ser 
a casa em que se fazem taes representações destinada só para 
hum fim em que deve interessar a moral e tranquillidadc pu
blica; conduzindo-·sc porém a tal respeito com toda moderação, 
o que não praticou na occasião da ultima representação, como 
se qucixárã0 os supplicantes, não pôde deixar de estranhar o 
haver-se Vm. recusado a mandar dar por certidão a ordem in
timada á Directoria, prohibindo a representação de huma peça 
que ia entrar em scena, segundo allegão os supplicantes, de-· 
vendo Vm. fazer constar á mesma Directoria o que acima fica 
expcndido, para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Junho de 1837.-Fran
cisco G~ Acayaba de Montezuma. 

Decisões 31. 
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N.o 292.-MARINHA. -Em f4 de Junho de 1837. 

Determi-nando que se estabeleça 88 Arsenal h uma officina propria de construir 
escaleres. 

A vista do que V. S r informára no seu officio de 12 deste 
mez, determina o Regente em Nome do Imperador, que se 
compre no mercado, no caso de haver, a embarcação de que pre~ 
cisa o Brigue-Barca-Vinte Nove de Agosto-~ e oulrosim que 
V. S. estabeleça huma officina propria de construir escaleres, c 
outras embarcações menores para o serviço da Armada; afim de 
evitar-se que para o futuro se repita a necessidade, como agora,. 
(em descredito desse Arsenal) de procurar- se pelos estaleiro~ 
particulares hum escaler de quatro remos, que he mister dar
se áquelle Brigue-Barca. O que participo a V. S. para sml 
intelligencia c execução. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 14 de Junho de 183'1.
Tristão P·io dos Santos.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. 0 293.-FAZENDA.-Em 14 de Junho de 1837. 

Ao Administrador da Recebedoria, mandando que os lançamento~de t:n11 
de escravos, e impos~os sobre lojas t}ll Freguczi& do Engenho Velho, sc-
j'ão feitos directamentc pela mesma Repartição. 

O Sr. Administrador da Recebcdoria do Município fiqu~ na 
intelligencia de que o lançamento c cobrança de taxa sobr·e os 
escravos e impostos sobre l~jas da Freguezia do Engenho Velho 
deve ficar immediatamentc a cargo da Recebedoria, como já s~ 
ctcha o da Deeima Urbana, c conforme propôz em sua repre
sentação de 9 do corrente. 

Rio de Janeiro en1 14 de Junho de 1837. -Manoel Alves 
Branco. 

N. 0 294.-Em 14 de Junho de 1837. 

Circular declarando a intelligencia uo art. 18 ua Lei ue ::\1 de Outubro de 
1835, que isenta dos direitos de ancoragem os navios que trouxerem mais 
de 10() colonos brancos. 

Manoel Alves Branco~ Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsouraria da 
Provincia de, •• , •..•.. para que em conformidade expeça as 
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convenientes ordens, que a isenção de direitos de ancoragem 
concedida pelo art. 18 da Lei de 31 de Outubro de 1835, aos 
navios que trouxerem mais de 100 colonos brancos para se es
tabelecerem no Imperio., deve ter lugar em qualquer porto, 
onde entrar o navio, embora os desembarque, ou siga para outro 
porto com todos ou parte deUes; mas, como póde ·dar-se o caso 
de que o navio que sahiT de hum porto onde gozou do favor da. 
Lei siga com os colonos para portos estrangeiros, deverá de
positar a importancia tia armazenagem até apresentar documento 
authentico que prove terem clles etrectivamcnte desembarcado 
no porto do seu destino. 

Thesouro Publico Nacional em H. de Junho de 1837. -
Manoe.l Â lves Branco. 

N. 293.-Em 15 de Junho de 1837. 

Ao lnspector da Alrandega, para observar nas apprehensões feitas pelos Vigia!!, 
os arts. 28! e seguintes do Regulamento, que estabelecem a fórma do 
processo das apprehens<)es ; de"t'endo conhecer e decidir a respeito CCi)mo 
.achar de justiça. 

O Sr. lnspect.or interino da Alfand.ega, em vista da sua infor
maclio sobre o requerim~>nto -~e Benedicto Letero, a respeito da 
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apprehena.io ae hu111 l..diAVle, fCntt pu1 UUU::'! f leltl::'! Ud ~111UUU'-'60' 
fique na intelligemcia de que não se devo alterar neste e em seme
lhantes casos a ~·dem do J•f.ocesso estabelecida nos arts. 284 e 
segui'ltes do Regulamento de 22 de Junho do anno passado, que 
indevidamente se tem sobstado, cumprindo que o mesmo Sr. Jns
pector conheça e decida do caso, como achar de justiça, deixando 
.ás partes os recursos legaes na fórma do dito Regulamento. 

llio de Janeiro em 15 de Junho d.e 1-837. -Manoel Alves Branco. 

N. 296.--.JUSTIÇA.-Em 16 de Junho de 1837. 

Aviso ao Chefe de Policia. Declara que a disposição do Aviso de 10 só se 
entende a respeito dos Juizes de Paz e nllo da Policia. 

Em resposta ao s-eu A visa de 12 do corrente, tenho a declarar 
a Vm. que a disposição do Aviso de 10, a que Vm. se refere, só 
'Sa entende a respeito dos Juizes de Paz e não da Policia, que deve 
continuar a proceder na fôrma das ordens existentes. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de Junho de 1831.~Fran
cisco Gê Acayaba de Montczuma. 

t~-
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N. 297.-Em 16 de Junho de 1837. 

Aviso ao Ministro da 'farinha, para qnr s~jfio Offieiars dr Mariuha, os prritos 
para os exames a twruo. 

lllm. e. Exm. Sr.-Vou rogar a V. Ex. para que se sirvJ e"t
pedir suas ordens, afim de qn(~ os peritos qw~ devem fm:er o~t 
exames a bordo dn.s embarcações da Costa d' Afriea S('jão Officiaes 
de Marinhll. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 1o de Junho de 1837.
Francisco G~ Acayaba de Montezuma. - Sr. Tristão Pio dos 
Santos. 

N. 298. -Em 19 de Junho de 1837. 

Aviso ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para que nn relllçilo 
que foi exigida se indiquem as lacunas e incohercncias da legislaça.o. 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente em nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, a quem fiz presente o officio de V. Ex. 
datado de 16 do corrente, expondo que a relação exigida pelo 
Aviso de 1 deste mesmo mez havia sido já enviada a esta Secre
taria de Estudo, manda respondP.r a V. Ex., para o fazer nre-

sentê ao ~li premo triiití'íui't-Üüv:.:astiçil~~qu.v· ordenando o art: 19 
da Lei de 18 de Setembro de 1828 que o mesmo Tribunal além 
daquella relação indique tambem os pontos sobre que a experi
encia tiver mostrado vicio, insufficiencia da legislação, as suas 
lacunas e incohcrencias, para o Governo propór ao Corpo l.egis
lativo, afim de se tomarem as resoluções que forem conve
nientes, tendo-se recebido a relação das causas revistas, sem as 
declarações apentadas, cumpre que o referido Tribunal S<ltisfaça 
plenamente o preceito da Lei neste ponto. 

Dtms Guarde a V. Ex.- Paço om 1~ de Junho de 1831.
Francisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N. 299. -Em 19 de Junho de 1237. 

Aviso ao Juiz de Paz do 1.0 districto de Santa Rita sobre a assistencia 
do Guarda-Mór nos exames das embarcações. 

Ordena o Ucgentc em nome Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
em addil amcnto ao Aviso de 6 do correnlc que Vm., nos exames 
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que tem de fazer a bordo das embarcac:õt's que chegarem da 
Costa d'Africa, deve considerar e ouvir ao Guarda-Mór da Alfan
dega como perito em lodo~ os actos que se pratiearcm. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 19 de Junho de 1837.-Fran
cisco Gé Acayt~ba de Montezuma. 

N. 300.- Em 19 de Junho do 1837. 

Aviso ao Commandante Geral do Corpo de Permancntrs, para que nllo se 
apresentem á Secretaria de Estado requerimentos sem a sua iutern~nçJo 
e ínformnç.1\o. 

Vrn. infot·mará quanto se lhe otTerecer sobl'C o requerimento 
incluso de Franci~tco Antunes, soldauo da 1.a Companhia do 
Corpo do seu com mando, que pede escusa do seniço antes de 
findar o tempo por que se ajustou, em razão de suas molestias; 
providenciando ao mesmo tempo por Ordem do Dia para que 
jamais se apresentem nesta Secretaria de Estado requerimentos 
sem a sua intervenção e já competentemente informados. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 19 de Junho de 1837.-Fran
cisco Gt! Acayaba de Jfonlezttma.-Sr. Commandante Geral do 
Corpo de 1\Iunicipaes Permanentes. 

N. 301.-:Em 19 de Junho de 1837. 

Portaria á Mesa da Santa Casa da l\fisericordia, sobre o excrcicio de seus 
actos de caridade para com os padecentes da pena ultima, e permittiudo 
mesmo a entt·ada no quadrado em frente do patibulo. 

Foi presente ao Regente em nome do Imperador o Senhor 
O. Pedro 11, a representação da Mesa da Santa Casa da Miseri
eordia desta Côrte, em a qual procura saber do Governo Impe
rial se, na occasião de ir qualquer réo soffrer pena capital, lhe 
he permittido usar para com elle de todos os actos de caridade 
que lhe incumbe o seu Compromisso? E manda o mesmo Re
gente pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça declarar 
á referida Mesa da Santa Casa da Misericordia, que lhe fica sendo 
livre pôr em pratica todos os deveres que sobre este objecto lhe 
são marcados no respectivo Compromisso, até mesmo o ingresso 
no quadrado que se fórma em frente ao patibulo; com tanto 
porém que as pessoas que por parte da sobredita Mesa acom
panharem o padcccntc, se portem com todo o comodimento sem 
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jámais se intrometterem com a acção da Justiça, afim do evitar
se a repetição dos procedimentos que occofl'êrão na ullima exe
cução que teve lugat· nosta Côt·te. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Juuho de 1837.- Fran
cisco Gé Acayaba de Montezwna. 

Aviso ao Juiz Municipal nesta conformidade o data. 

N. 30~.-GUERRA.-Em 19 de Junho de 1837. 

Mandando continuar a antiga pratica de serem os réos militares julgados 
no lugar do crime, ou do seu domicilio; revogada a disposição do A viso 
de ~ de Janeiro do corrente anno, que o contral'io dispunha. 

111m. e Exm. Sr.- O Regente em nome do Imperador, to
mando em consideração as razões expostas no officio de V. Ex. 
n.• 39, relativamente aos inconvenientes que devem resultar da 
pratica mandada observar por Aviso de 2 de Janeiro do corrente 
anno, com os réos militares; o confor·mando-se com o parecet· 
do Procurador da Con~a, Soberania e Fazenda Nacional, ha pm· 
bem determinar que fique 5ern efft~ito o disposto no citado Aviso, ,• 
continuando-se a anterior t·ratica de serem tnrs réos julgados no 
lugat· do crime, ou do seu domicilio, como he fundado no Direito 
Criminal, c nos arts. tele 257 do Codigo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Ui o de Janeiro em 19 do 
Junho de 1837.-José Saturnino da Costa Pereira.-íjyr. Prrsi
dcnte da Provincia do Rio Grande do Norte. 

N. 303.-JUSTIÇ:\..- Em 20 de Junho de 1837. 

Portaria á Commissiio Inspcctora das Obras da Cnsa de Correcção, para que 
neJias se empreguem os Ciganos condemnados pelo Juiz de Paz de Santa 
Anna, que para isso forem enviados. 

Manda o Regente em nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, que a 
Commissào lnspectora das Obras da Casa de Corrc-cção, expeça 
as ordens convenientes ao Administrador das mesmas obras, para 
que nellas haja de empregar todos os Ciganos que, depois de 
condemnados pelo Juiz de Paz do 2.0 districto da Frcguezia de 
Santa Anna, lhe forem para esse fim enviados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Junho de 1837.-- Fran
cisco Gé A.cayaba de Mo~te:zttma. 
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N. 304.-Em 20 de Junho de 1837. 

Ayiso ao Presidente da Pro-víncia da Bahia, sobre enrcicios do cargo de 
Juiz de Paz por hum Tabclliao. 

lllm. e Exm. Sr'.-Levando ao conhecimento do Regente em 
nome do Imperador o s~nhor D . .Pedro 11, o oficio de V. Ex. de 
27 de Abril passado, que acompanhou o do Secretario da Assem· 
bléa Legislativa dessa Província, communicando-lhe que a mes
ma Assembléa havia resolvido que o TabeJJião João Daptbta 
Pereira Guimarães podia entrar a exercer as funcções de Juiz de 
Paz, para que fóra eleito, huma vez que sirva o dito officio de 
Tabellião duranta o mesmo exercicio o serventuario que otferecia 
ou qualquer outm competentemente approvado i e no qual V. 
Ex. pondera que, indo esta deliberação de encontro ao A viso de 
H. de Março deste anno, que a este respeito lhe fOra dirigido, 
achava-se vacilante sobre a marcha segura que deveria seguir : 
manda o mesmo Regente declarar a V. Ex. que, competindo 
á Assembléa Legislativa Provincial tomar conhecimento deste 
objecto por ser relativo a empregos provinciaes, e resolver sobre 
elle, comtudo taes resoluções só poderão ter o seu cumprimento 
por acto Legislativo da mesma Assembléa na conformidade da 
Lei de 12 de Agosto de 1834, e nunca por huma ~imples parti
cipação do Secl'etario delta, sendo pot· isso inattendivel e inexe· 
quivel a referida decisão assim tomada. 

Hcus Guarde a V. Ex -Patacio do Rio de Janeiro em 20 
de Junho de 1837.- Francisco Ge Acayaba de Montezuma.-Sr. 
Presidente da Provincia da Bahia. 

N. 305.- Em 21 de Jnnho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Paz do ~.0 distl'icto de Santa Rita sobre hum engajamento 
de duas colonas: de<'! ara que ba~>ta nllo apresentar-se contracto p6r es
cripto, pam n.'lo <'Starem sujeitas ao disposto na Lei de 13 de Setembro 
de 1830. 

Em resposta ao oficio que Vm. me dirigio em a data de 10 
do corrente mez sobre a idéa em que está de acharem-se 1\laria 
Rita e sua filha sujeitas ao disposto na Lei de 13 de Setembro do 
1830, pelo facto de consentirem no engajamento que dellas faz 
o Conde de Valença, como colonas, quando tinhão para aqui 
vindo das Ilhas dos Açôres na qualidade de criadas de Francisco 
Coelho Pinto, que chegando a esta Côrte desfez o trato celebrado 
entm elle e o Capitão do navio sobre o importe da passagem de 
tacs criadas, das quaes exige agont o referido Capitão aqueUe 
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importe: o Regente em nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, manda declarar a Vm. que basta não apresentar-se cl3ntracto 
por escripto, pelo qual se obrigassem as supraditas a prestar os 
seus serviços, para não estarem sujeitas ao disposto na dita Lei 
de 13 de Setembro de 1830, circumstancia que segundo o art. 1. 0 

da citada Lei se exige, como base fundamental de todas as dis
posições dos artigos seguintes. 

Deus Guarde a Vm.-llaço em 21 dv Junho de 1837. -Fran
cisco Gé Acayaba de Monte:r.uma. 

N. 0 306.-MARINHA.-Em 21 de Junho de 1837. 

Marcando o tempo e o estado em que hão de ser empregadas as madei
ras nas construcç.ões navaes. 

Illm. c Exm. Sr.--Tendo do empr('go das madeiras verdes 
nas construcções navaes resultado gravíssimos damnos á Fazenda 
Nacional: determina o Uegente, em Nome do Imperador, que 
j;ímais se lance mão dellas naquelle estado, e que se actjve o 
C(Íl'te das mesmas com tal antecedencia, que nem um só páo 
sr~ja em pregado uas referidas construcções, antes de passar-se 
um anno, depois de recolhido nos competentes Arsenaes. O 
qm~ participo a V. Ex. para seu conhecimento, e· expedição das 
convenientes ordens a este respeito. 

Deus Guard•~ a V. Ex.-Palacio do 1\io de Janeiro em 21 de 
Junho de 1~37. -Tristão Pio dos Santos.- Sr. Francisco de 
Souza Paraizo. 

Do mesmo modo se oficiou aos Presidentes de Pernambuco, 
Maranhão, c Pará. 

N. 0 307 .-Em 21 de Junho de 1837. 

Prohibindo que os operarios das Officinas do Arsenal, cada um por si, re~ 
queirão augmento de jornal, por bayer Lei que marca um prazo. 

:Marcando a Lei um prazo certo em cada anuo, dentro do 
qual V. S. deve dirigir á esta Secretaria de Estado a proposta 
do augmento de jornal, que convém dar-se aos operarios das 
differentes officinas desse Arsenal; cumpre que V. S. faça constar 
aos mesmos operarios não ser admissivel que cada um de per 
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sf esteja requerendo, salvo no caso, em que por notoria injus
t.iça não tenhão sido contemplados na mencionada proposta. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 2l de Junho de 1837.
Tristào Pio dos Santos.-Sr·. Luiz da Cunha Moreira. 

N.o 308.-JUSTIÇA.-Em 22 de Junho de 1837. 

A\'iso ai> Juiz de Direito da 2.a Vara Cível, para que conste ao Consul dos 
Estados-Unidos a protecçií:Q compativel com as Leis., sobre a substituição 
de URl Capitão para o Brigue Americano PilrtheDn. 

O Regente em Nome do Imperador o Srnh(')r Dom Pedro 
11 manda remetter a Vm. a traducção inclusa da Nota do 
Encarregado de Negocios dos Estados-Unidos da America, e o re
querimento do Consul da mesma nação, que acompanhou aqnella 
nota, versandõ tudo sobre a nomeação de outro Capitfio para o 
Rrigll'e Americano Partheon em lnp.ar de John Adams, afim de 
que Vm. a tal respeito obre na fórma das Leis mercantis das 
nações civilisad<,s, dando toda a protccção ao sobredito Consul, 
que f<'k compativcl e em conf\}l'midade com as nossas l.eis. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Junho de 1837.-Fran
cisco Gê Acayaba de JJfontezuma. 

N.o 309.--:MARINHA.-Em 22 de Junho de 1837. 

Fazendo extensiva a todos os Praticantes extranumernrios da Contadoria da 
Marinha a disposição do A\iso de 6 de .Julho de 183&. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que Vm. ex
puzera no seu officio de hontem, acompanhado do que lhe di
rigira o Contador da Marinha, ha por bem que a disposição 
do Aviso de 6 de Julho de 1835 se faça extensiva a todos os 
Praticantes extranumerarios da Contadoria da .Marinha. O que 
participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Junho de 1837.-Tristão 
Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

Decisões 32 
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N.o 310.-IMPEIUO.-Em 23 de Junho de 1837. 

fommunicando ao l\liuisterio da .Tnstiç;l a (}(~Jibera,:ão (fHe· tomou a CanJar<.: 
:\-lunir:ipal da Ci\rtP, para que os Ollieiaes de Justit:a dos Juizos de l'az 
pereehão metade liquida das mullas que á rli!igcucias dos mesmos Juizo~ 
forem cobradas. 

Jllm. c Exm. Sr.-Tendo a Camara Municipal desta cidade 
respondido, a respeito do objecto da rnprcsentu,~ão de 7 d(~ 
Abril ultimo do Juiz de Paz do Lo distrido da freguezia do 
Sacramento, que em sessão de f) do corrente mez delibcrára 
que os Officiaes dos Juizos de Paz percebessem, depois de esgo
tados todos os recursos) metade liquida das multas que se re
colhessem ao cofre da referida Camara pelos autos de ín!'raeção 
de Postura que lavrassem, ficando sujeitos ás mesmas obrigações 
t~stabelecidas nas Posturas aos Guardas Municipaes: assim o 
communieo a V. Ex. em resposta aos seus Avisos áquelle res
peito, datados de 12 do citado mcz de Abril e de 20 de Maio 
proximo passado. 

Deus GuardP a V. I~x. -Paço em 23 de Junho de 1837.
Manoel Alves Branco. -Sr. Ji..,nmcisco Ge Acayaba de Monte
zumn. 

N. 0 311.-JUSTJÇA.-Em 23 de Junho de 1837. 

Aviso ao .Juiz de Paz do 2. 0 distrieto da Canddaria, indicando a observancia do 
art. 46, § !1. 0 do Codigo do Processo Criminal. 

Em resposta ao seu offieio datado de hoje, relativo á queixa 
de John Adams contra o Chancellcr do Consulado dos Estados
Unidos da America, só tenho a dizer-lhe que Vm. deve regu
lar-se pelo art. 46, ~ 9. o do Codigo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a Vrn. Paeo em 23 de Junho de 1831.-Fran
cisco Gê Acayaba de M01Ítezuma. 

N.o 312.-l;'AZENDA.--Em 23 de Junho de 1837. 

Sobre a expedi~ão dos títulos dos terrenos de marinha, c por quem deye ser 
ratC;lda a despeza dcllcs. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do 'fhesouro 
Publico Nacional, n•spondcndo ao officio do Sr. Inspector da 
Thesouraria da provincia do Maranhão de 31. de ·Março ultimo 
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:-.oh li. v H, pelo qual dú conta do (~Stado da medição C demar· 
4~:t~:;io dos terrenos de marinha, c pede approvação da nomcaçiio 
fc~ita de hum individuo para medidor dos ditos terrenos com 
-a grati!icação de ;j 1=!1\000 rncnsacs : 1. o, que se proceda a me
di~·fío e demnrcaçfío sómcntc dnquellcs terrenos que estiverem 
pn~suidos, ou forem pedidos de novo; c imrnediatamcnte sr~ 
('X.peção os compdentes titu\os dos aforamentos, á proporção 
que tacs terrenos estiverem medidos, d(~rnarcados c avaliados; 
2. o, que sem demora se dôcm os títulos dos aforamentos dos ter
renos que jú se achão medidos, c demarcados até o presente, 
devendo os foreiros pagar o foro, desde a data da medição c 
demarcação, c pagar a parte que lhe tocar em rateio da des
pt~za feita ; assi!n como se ha de praticar com os mais a quem 
se fon~m dando os aforamentos; 3. 0

, que se haja das Camaras 
J\lunicipacs l'í.)spectivas a quota da dcspeza que fôr relativa ás 
porçcies dos terrenos de marinha qnc se medirem c demarcarem 
para logrndouros publieos; 4. 0

, que se observem cxactamente 
-<ls Instrucçõcs de 14 de Novembro de 1832, c as ordens circu
~ares que sn tem ex pedido a este respeito em 2:> de Agosto 
de 1835 c 30 de Janeiro de 1836. escolhendo-se pessoa idonca 
para a medição e demarcação na falta dos Engenheiros, com 
gratificaçfío razoavel no tempo sómcntc em que tür empregado. 
O que assim cumprirá. 

Thcsouro I>ublico Nacional em 23 de Junho de 1837.-Ma
nocl Alves Branco. 

N. 0 313.-Em 23 de Junho de 1837. 

Sobre pagamento de direitos de rxpcdicntc nas Alfaudcgas do Hio Grande 
do Sul. 

Illm. c Exm. Sr.-Respondo ao oillcio dessa Presidcncia de 
10 de Dezembro de 1836, sob n.o 37, qnc, á vista do art. 9!J 
elo 1\egulamento de 22 de Junho do dito anno, não púdc ler 
lugar n isenção, que se pretende, do pagamento do expediente 
das mercadorü.s estrangeiras na Alli.tndPga de Porto Alegre, ainda 
que já o tenha pago na do lHo Grande-; c se nos outros porlos 
dessa província se não cobra a dita renda, como se allcga no 
oficio, que veio incluso, do commerciantc inglez .Tarncs Lavv, 
he talvez por não haver ucllcs ainda as Mesas que o Cap. 19 do 
mesmo regulamento mandou estabelecer em todos os portos do 
Irnpcrio, c cuja prompta execução muito reeommcndo a V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio dn Hio de Janeiro em ~:3 (ÍI' 
Junho de ts:n.-Manocl Alves Branco.--Sr. Presidente da Pro 
viudcl do lHo Grand(' d'J Sul. 
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N. 0 314.-JIJSTIÇA.-Em 26 de Junho de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província de Minas Geracs, providenciando a respeito 
dos embaraços encontrados na execução da Portaria qne trata da escolha 
que devem fazer os cidadãos eleitos ao mesmo tempo Olficiaes da Guarda 
Nacional e Juizes de Paz. 

lllm. e Exm. S1·.-Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador· o Senhor Dom Pedro li o officio de V. Ex. 
datado de 14 de li'evereiro proximo findo, bem como os que a 
V. Ex. dirigírão as Carnaras Muuicipaes das Vi lias da Crun
panha, de Lavras, e de Itabira, ponderando os embaraços que 
tem encontrado na execução da Portaria expedida á Camara 
Municipal da \'illa de lguassú em 4 de Agosto de 1834 sobre 
deverem os cidadãos eleitos Officines da Guarda Nacional e ao 
mesmo tempo Juizes de Paz escolher um dos dous cargos, por 
não ser adaüssivel servir ambos conjundamentc: e o nwsmo 
Regente me ordenou que respondesse a V. Ex. qu(~, não tendo 
a Lei de 18 de Agosto de 1831 mencionado a opção, mas só
mente estabelecido a incompatibilidade no exercício destes cargos 
pelo mesmo cidadão, póde V. Ex. nesta conformidade deli
berar para aquelles lugares, onde as respectivas Camaras Mu
nicipaes representarem contra a letra da citada Portaria no que 
diz respeito a este obj e c to. 

·Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 26 de 
1unho de 1837.-Francisco Gê A.cayaba de Montezuma.-Sr. 
Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 0 311>.-Ern 26 de Junho de 1837. 

Aviso ao Presidente da Dahia, drelarando anc o cargo de Promotor Publico 
he pot· trcs aunos, qualquer que seja a r[Joca de sua nomeação. 

Illrn. c Exm. Sr.--Havendo o Promotol' Publico do municipi(l 
dessa Cidade, o Bacharel José Vieira Hodrignes de Carvalho e Silva, 
solicitado do Governo Imperial huma declaração sobre o tempo 
do seu exerci~io uaquelle lugar, pois que, tendo sido para ellc 
nomeado o anno passado, precedendo proposta da respectiva 
Camara Municipal, em consequcncia da nomeação do Bacharel 
que o exercia para Juiz de Direito da Comarca da Jacobina, 
podia comtudo entrar-se em duvida, se lhe competia servir 
os tres annos que a lei marca, contados da data de sua no
meação, ou sórncnle o espaço que faltava ao sr_u antecessor 
para completar aquello poriodo: o Hegente em Nome do Jm
pcrador o Senhor Dom Pedro li manda declarar a V. Ex. 
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para sua inteltigencia,. e para o fazer constar ao mencionado 
Promotor· Publico, que o cidadão que fôr nomeado para este 
lugar, segundo o disposto no art. 36 do Codigo do Processo 
Criminal, e no al't. 16 das lnstruccões de 13 d<> Dezembro de 
1832, deve servi-lo por tempo de tres annos, qualquer que seja 
a época em que a norncac;ão se w~rmque. 

Jleus Guarde a V. Ex.-l)i.llacio do Rio de Janeiro em 26 de 
Junho de 1837 .-F·rancisco Gê J!cayaba d'e Montez.uma.-Sr .. 
I)residenlc da Provinda da Bahia. 

N. 0 316.-Em 27 de Junho de f837. 

Avis6' ao Chefe de Policia, sobre os termos que devem assigna:r 0S deportados 
da Prt.~vincia. de S. Pedro.. 

O Regente em nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
manda declarar a Vm.~ que as ordens expedidas por esta Secre
tar·ia de Estado dos Negociu.s da J us.tiça á cerca dos termos que 
devem assigna r os deportados da Provincia de S. Pedro do Rio 
Gr·ande do Sul, só se devem entendet· com aquelles que, depm·
tados pelo Presidente daqudla P·mvincia ou por ordem sua, 
vierem acompanhados de processo ou officio. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Junho de 1837.-Fran
cisco Ge Acayaba de Montezuma. 

N ~o 317.-Em 27 de Junho de 1837. 

Aviso ao Director dos Telcgraphos. Antorisa-o a demittir os empregados que 
não cumprirem suas obl'igações. 

Accuso. a r.et~pção do seu officio datado de hoje, c em rcs
pmta se me offerece declar·a•·-lhe, de ordem do Regente em 
Nome do In.tperador- o. Senho.r Dom Pedro 11, que fica Vm. 
autorisado para de-mittk do servh;o do-s Telegraphos aqueltés 
empregados que deixarem de cumprir com os deveres que lhes 
são inhet'entPs, dando porêm Vm. conta por esta Repartição da 
Justiça, quando asS-im proceder, bem como de qualquet· alte
ração q tm fizet· no seniço. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2'1 de J:Jnho de 1837.-Frw'
eisco Gê Acay,aba de Monte:r.uma. 
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N.o at8.-FAZE~B.\.-Em 27 de Junho de 1837. 

Declarando quacs as justilica(õcs c hahilitaçõcs que exigem confirmação d;t 
Hcla~ão do Districto. 

Mnnoel Alves Dranco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, em conformidade de delibcra1;fío tomada em 
sessão do Tribunal, sobre oflicio do Sr. lnspPctor da Thf'snn
l'aria da Provinda do Pará, de 3 de Março ullimo, sob n. 0 7, 
pelo qual p1•de qnc se lhe dPclarc qua1~s são as .itJstillençõns 
e habilitações que exigem confirmação da Relação do llistricto, 
ou se todas indislindamí'nle dependem della para sua validade; 
responde ao mesmo Sr. lnspector que a appellaçào cx-otneio se 
deve interpor, na conformidade do art. no da Lt~i de 4. de Outu
bro de 1831, de todas as sentenças que se proferirem a favor 
das partes nos autos das habilita<;Õt~s c justificações de qu1~ 
trata o mesmo art. 90, e o art. 6. 0

, § 9. 0
; porque todas ellas 

siio das que d'antcs se fazião no Tribunal do Conselho da Fa
zenda, c por isso inclniclas na rrgr·a gPral ; sendo excrptuadas 
pela razão contraria as habilitaçõt~s dás viuvas c filhos dos ()f. 
ficiaes Militari~s, para haverem o meio soldo, pois que nPm a 
l .. ei de 6 de Novcrnbro de 1827, nem a l{rsoln<;.ão de 6 de Junho 
de 1831 as rnandúrão fazer perante o Conselho da Fazenda, e 
sujeitárão a appcllação <~x-oficio. 

Tlwsouro Publico Nucionul em 27 de Junho de 1837.-ll/anoel _.:... 
Alves Branco. 

N.o 319.-JUSTIÇA.-l~m 30 de Junho de 1837. 

Portaria á Commissão Inspectora das obras da Cnsa de Corrccção, para que 
se cclcurc J\lissa nos Domingos c Dias Santos. 

Convindo facilitar aos presos c mais empregados nas obras 
da Casa de Corrccção todos os meios de poderem cumprir o 
preceito do Santo Sacrificio da Missa nos Domingos c Dias Santos, 
tem o Hcgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 
H resolvido que para esse fim a Commissão Inspectora das 
mesmas obras faça apromptnr o Altar que existe na casa em 
que reside o Administrador, com a nccessaria decencia para nelle 
celebrar Missa, nos dias rcf'<~ridos, hum Capellão que se houver 
de nomear, solicitando a indispensavel licença do Vigario Ca
pitular, c dando p~1rtc prla Srcrctaria de Estado dos Negocios 
da .Jusli~·a lo;.ro que <•:;tivPr tudo prornplo para o indicado íim. 

Pala1~io do Hio de .Jnnciro e111 30 de Junho de lS:J7.·--Fum
ciscv GJ Aeava/;a de 1Uontc:wna. 
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N.u 320 -IMPERIO.-I~m 3 de Julho de 18:37. 

Declarando ao Dircctor interino do Curso Jurídico de Olinda que não deve 
han'r duvida em passar-se a JotHJUim José Gonçahes HiiJeiro segunda carta 
dP Baeharcl Formado, huma vez que scjão oiJscrvadas as formalidades e cau
telas que se iudil:úo. 

Ern resposta ao oillcio que V m. me clirigio na data ele 12 
de Abril ultimo, e•r1 que parti-cipa a duvida de passar-se a Joaquim 
José Gonçalv(~S Hibdro segunda carta de Bacharel fonnado, que 
rnprescntou ser-lhe indispensavel, por haver perdido a primeira 
qlH~ se lhe havia passado: o H.egente em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pt~dro H manda declarar a Vm. que não deve havnr 
duvida em se passar ao dito Bachat·el a segunda carta que req1wr, 
huma vez que nclla se ponha a expressa declaração de ser datl:.1 
pot· se ter perdido a primeira, e que o pretL.,tHlente, provando 
concludentemente a perda, t~lle mesmo a jure, bem corno assigne 
termo de apresentar a segunda para ser cassada no caso de ainda 
apparecer a primeira. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 3 de .Tnlho 
dn 1837 .-Jlfanoel Alves Brunco.-Sr. Hirector interino do Curso 
J uridico de O linda. 

N. o 3:21.-JUSTIÇA.-Em 3 de Julho de 1837. 

Ao Commaodante Superior das Guardas Nacionaes, para que estes usem d'~ 
terçados nas rondas. 

lllrn c Exrn. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedrn 11 manda rernetter a V. Ex. o officio incluso do 
Juiz de 1\tz do 2. 0 distrieto da freguezia de Santa Anna, apon
tando os inconvenientes que resultão de rondarem os guardas 
nacionaes armados c0m baioneta, afim de que, á vista do que 
expõe, dê as suas ordens para que usem de terçados todas as 
vezes que acompanharem os Juizes de Paz ou aos lnspectores 
nas ditas rondas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 3 de Julho de 1.831.-Fran
cisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N.o 322.-MARINHA.-Em 3 de Julho de 1837. 

Equiparando os vencimentos dos operarios de 1 .a e 2.a classe da officina de 
calafates aos de carpinteiros de machado do Arsenal. 

O Regente em Nome do Imperador, attendendo ao que repre
sentárão os opera rios de 1. a e 2. a classe da officina de calafatcs 
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desse Arsenal, ha por bem que Piles scjl'to ·equiparados em ven
cimentos aos carpinteiros de machado <lo mesmo Arsenal. O 
que participo a V. S. pa•·a sua intelligencia e govN·no. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 3de Julho de 1831.-Tristão 
Pio dos Santos.-Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. o 323.-JUSTIÇA-.-Em 4 de Julho de 1837. 

Ao Juit da a.a Vara CiveJ e interino de Orphiios, para fazer entrar para o 
Thesouro as quantias provenientes dos servi~~s dos Africanos livres .. 

Constando da informação do respectivo Escrivão, a qual acom
panhou o offi-cio que Vm. me dirigio com a data de 30 do mez 
antecedente, existir em cofre a quantia de 15:417~~02 proveniente 
da arrematação dos serviços dos Africanos livl'es importad(ls 
depoisdaLeide7 Novembrodt~183t, cbem assim ade6:ft.J3~940 
em poder do negociante José Fernandes de Oliveira Penna, re
sultado da arrematação dos serviços dos pretos Minas e Moçam
biques importados depois do Alvará de 26 de Janeiro de 1818, 
de que he Thesoureiro o dito Penna; ordena u Regente em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 que Vm. faça 
com que aquellas quantias sejão immediatamente recolhidas 
ao Thesouro Publico Nacional, e que no fim de cada anno finan
ceiro os respectivos Th.esom·eiros entrem para o mesmo Tri
bunal com as sommas que existirem em cofre, acompanhadas 
das tabellas demonstrativas da receita e despeza que até então 
tiver havido, recebendo a conveniente quitação para sna des
carga; ficando Vm. na inteJiigcncia de que se communica ao 
Sr. Ministro da Fazenda esta deliberação. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 4 Julho de 1837.-Francisco 
Gê .Acayaba de M ontezuma. 

N.o 324.-FAZENDA.-Em 4 de Julho de 1837. 

Tratando da incorporação nos Proprios Nacionaes de hmna capella vaga, e 
explicando o processo a seguir-se em taes casos. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, em vista dos documentos que acompanhão o reque
rimento de Antonio Felix Moniz Barreto, ordena ao S1·. Jns
pector da Thesouraria da Província da Bahia, quP façn promover 
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a incorporação nos Proprios ~~acianaes da Cape11a instituída 
pot· Diogo da Costa CniT!lno em huma morada de casas sita 
na rua do Tijolo, nos termos do Alvará de 14 de Janeiro de 
1807, para se seguir o que determinão os §§ 2. o, 4. o c ::>.o 
delle, e o art. 68, § 2. o da Lei de 15 de Novembro de 1827 ~ 
não podendo tel' lugar o conceder~ se a administração c ren
dimentos della ao sobredito Barreto, como requer, não sú 
porque lhe obsta a disposição do § 8. 0 do citado Alvará, mas 
tambem porque deu a denuncia na qualidade de Agente da 
Fazenda Nacional, c por isso em hcnel1cio delta. 

Thesouro Publico Nacional em ·4 de Julho de 1837 .-}}Ia
noel Alves Branco. 

• 
.~ 

N.o 325.·-Em 4 de Julho de 1837. 

Ao Administrador da Mesa do Consulado, altemndo as disposições da Por· 
taria de 12 de Maio pro'limo passado, em que se designou o Trapiche 
da Ordem para ponto de desembarque do café. 

Tendo em vista a representação dos commercianlcs c cor
re5pondentcs de lauadores de café, a respeito do desembarqlle 
deste gcnero no Trapiche da Ordem, determinado pot· Por
taria de 12 de 1\faio, o requerimento do .Administrador do 
mesmo Trapiche, c a informação do do ConsUltado; ordeno que 
o desembarque do café se continue a fazer na Ponte do Con
sulado, e tambem se possa fazet· no referido Trapiche, porém 
sómente a arbitrio e livre escolha dos possuipores, proceden
do-se neste caso na fórma do que ultHnamente se come
cionou com o Administrador do Trapiehe, e consta do termo 
lavrado em 3 do corrente, incluso por copia. O que o Sr. 
Administrador do Consulado ctlmprirá, mandando-o publicar 
para conhecimento dos interessados. · 

ltio de . Janeiro em 4 de Julho de 1837.-_ilfanoel Alves 
Branc(). 

N.o 326.-JUSTIÇA.-Em 5 de Julho de 1837. 

Aviso ao Commandante Geral do Corpo de l\funicipacs Permanentes, para 
continuarem a empregar-se no acompanhamento dos presos as Praças 
addidas. 

Representando o Juiz de Direito Chefe de Policia os incon
venientes que tem occorrido pela retirada das Praças <hididas 

Decisões 33 
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presos e fazer outros serviçes, cumpre que Vrn. dê as provi
dencias precisas para que continue a emp·regar-sc naqucne 
·serviço o mesmo numero de soldados que costumavão faze-lo; 
ficando V m. na inteltigencia de que a redn-cção ordenada por 
A viso de 23 do mez antecedente, deve ser unieamente no rc:. 
forç.o que vai todas as noites para a cadêa. 

neus Guarde a Vm.-l>aço em 5 de Julho de 1831.-Fran
·cisco Gê Acayaba de lllontezuma.--Sr. Commandantc Geral 
do Corpo de .Municipaes PePmnncntes" 

N. 0 32'7._;_~1ARl~HA.-Em 5 de Jul!w de 1837 . 

.Hewgaudo as disposições do Ayiso de 2 do corrente, pelo qual se det-er
minára a nomeação de dous Offíciaes de Fazcuda para &crem encarregados 
:1a ProYincia de S. Pedi'o da urrccadação de todos es generos c nwis. 
objectos pertencentes aos Navios da Armada. 

~fendo-se pot· Avis0 de 29 df~ 1\farço ultimo, mandndo cn
{'i.Ui(•gar ao i. o Tenente da Armada João da Silva Lisboa, dos 
annazens da l\larinha existentes na Provincia de S. Pedro 
do lHo Grande do Sul, eom as mesmas attribuições que pelo 
Cap. 1. o, TiL 3.0 do Regulamento, approvado por Decreto de 
13 de Janeiro de 183ft., competem nos lnspcdorcs dos arma
zens do Pará e Pernambuto : ha o Uegente em Nome do 
imperador poi' bem que fique sem ctl'eito o disposto no Aviso 
.::le 2 do mcudonado mez, pelo qual se detcrminára fossem 
Ilc•meados dons Oí!iciaes de Fazenda do Numero, para irem 
~;L'Hir naqoella Provineia, o 1. o de encarregado de todos os 
:-;cn~ro_s e mais obj~etos- pertencentes aos navios da Armada, 
ü outro de Escrivão-; visto haverem cessado os motivos que 
<.lerão lugar a semelhante determinaçiio, c deverem taes (lbjectos 
\ st:: por venlum já tiverem sido entregues aos sobPt•ditos Offi
dars de Fazenda) ser postos a cargo do Almoxarife, na con
í{n·widade do art. 58, Capitulo unico, Tit. 4. 0 do citado Hegula
:neuto. O que partjcipo a Vm. para sua intelligencia c exeeução 
J ~ J parte que lhe toca. 

Dt'(rs Guarde a Vm.-Paço em 5 de Julho de 1837.-Tristãv 
P: dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha 
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N.c- 318.-Em 6 de Julho de 18J1. 

A\lso ao Prcsi(f\'ntc da Proyinr.ia de 1\Iatto Grosso, rccommcndando a coas" 
trucção das Canhoneiras dcstina(las para completar a Força Naval da 
ProYincia, indicando o apparrlho e velame com qne devem sei' armadas. 
para manobrar com facilidade c navegar a sirgo, n~nndando estabelecer 
huma prqurna cordoaria para o fallrieo de cahos tle bitolas con;-enicntes 
-fts mrsmas lkm:as, e dando outras pro;-idenr.ias úccrca da exploração e
nawgaçiío dos rios desde Cuyabú au! a Fortaleza de Coimbra. 

lllm. c Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, {t quem foi prcs~ntc o officio quo V. Ex. 
dirigira á esta Repartição em data de 30 de Setembro do anno 
proximo findo, resolve que V. Ex. faça aclivar a construcção 
das qnatro Barcas Canhoneiras, que fáHão para completar o 
numero de seis, determinado a essa Presidencia, que o appa
l'clho e velame dr.stas con"ltc súmcnte de hum mastro curto 
com huma vela latina, para com facilidade armar ilO conve:z, 
tomar os remos c navegnr á sirga, visto que em alguns dos 
rios sinuosos, c parngens pouco largas, por onde tem de tran
.o;;itar, o uso das velas vem a se-r accidental: que, sendo muito 
custoso o transporlc pnra essa Província dos objectos com
prehcndidos na denominaçüo de Trem Naval, haja V. Ex. de 
promover ahi, com a maior soiidtnne, a cultura e prepa ·~ 
ração do linho, estabelecendo na Província huma pequena cor
doaria para fabricar cabos das bitolas convenientes ás ditas 
Barcns, servindo-se entretanto para o seu apparelho dos cab0s 
de couro, o de cmbé, ou outros v~:gctacs que o paiz produza, 
proprios para espias, c em lugar de breu, de resina de algumas 
nrvorcs das nossas mnttns: que, nchando-sc o Arsenal de Ma
rinha àcssa Provincia construido á beira do lHo Cuyabú, lugar 
que parece ao Governo muito proprio e conveniente ao ser
viço naval, nuo hc comludo mais do que hum tclhciro aberto 
dos lados, o qual não resguarda das chuvas as duas Canho
neiras nellc recolhidas, corno V. Ex. pondera, mande V. Ex. 
não só fecha-lo pelos lados, mas tambcm constma clous outros 
para as quatro barcas noYas, c lmm armazcrn para servir de 
deposito dils madeiras de construcção, sendo o córtc destas 
feito com tal •wtcccdcncia, que nem hum só pno seja empre-
gado antes de passar-se hum anno depois de recolhido : que 
finalm;·~•tc, attendcndo o Go~cmo <i proposta de V. Ex. em seu 
supracitado officio, tem nomeado para commandar as harc<:1s, 
(~ inspcccionar o Arsenal ao t.o Tenente da Armada Augus\o 
l~cvcrger, a quem igualmente V. Ex. encarregará a exploraçuo 
dos rios Cuyabá, S. Lourenço e Paragnay, por onde devem 
transitar ns mesmas barcas, desde a Cidade de Cuyabá até a 
Fortaleza de Coimbra, notando com a possível exactid11o. a 
contlgnraçiio dos rio~, c todas as circumslancias, que podem 
interessar iÍ nnvega~ão dos mesmos, e a d.c!'<>za daquelln pnl'f(' 
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da fronteira, remetlendo-se copia das suas observações á esta 
Secretaria de Estado. O Mesmo Hegcnte espera que V. Ex. 
empregue todo o seu zelo c intclligcncia na execução destas 
}Wovidencias, que, além de necessarias á segurança publica, 
podem tambem concorrer para a prosperidade dessa Província. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do IUo de Janeiro em 6 
de Julho de 1837 .-Tristào J>io das Santos.-Sr. Presidente 
da Província de Matto Grosso. 

N. 329.-FAZENDA.-Em 6 de Julho de 1837. 

Jlara se adiantar algumas quantias aos Agentes da Fazenda Nacional, para 
occorrercm ás despczas ncccssarias na cxpediçllo das execuçces da mesma 
Fazenda. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, attendendo a que actualmente não ha ·Es
crivães, e Officiaes de Justiça com vencimento de ordenado, 
e que violencia seria em tal caso faze-los esperar pela ultima 
decisão das causas, para haverem a satisfução de seus salarios, 
ou perde-los no caso de não terem os executados com que 
pagar; autorisa ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província de S. Paulo em resposta ao seu Officio de 5 de Junho 
ultimo sob n. o 41, para mandar adiantar algumas quantias aos 
Agentes da Fazenda Nacional para as despczas necessarias na 
expedição das execuções da mesma Fazenda; advertindo porém 
que no adiantamento dos salnrios c emolumentos se não deve 
entender os dos respectivos Juizes de Direito, que tem orde
nado, c obrigação de servir grntuitamente nas causas da Fa
zenda Nacional, bem como de dar prompta expedição ás 
suas causas ; c que deve haver toda a diligcncia em fazer 
cobrar dos executados a importancia das custas, cujo paga
mento se adiantar. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Julho de 1831.-Manoel 
A lus Branco. 

N. 330.-~IAIUNHA.-Em 7 de Julho de 1837. 

Augmcntando o jornal dos Cont1·a-mestres c Mandadores de Carpinteiros 
de machado. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que infor
Fnára o !nspcctor do Arsenal de Marinha em otncio de 31 
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do l\Iaio ultimo, scbrc o requerimento dos Contra-mestres, e 
.l\Iandadorcs da Officina de Carpinteiros de machado do mesmo 
Arsenal, ha por hem, que o jornal que os supplicanles ora 
percebem seja augmentado com mais quatrocentos réis apon
tados. O que participo a Ym. para sua intelligcncia c exe
cução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 7 de Julho de 1837.-Tris(ão 
Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 331.-JUSTIÇA.-Em 8 de Julho de 1837. 

Ao Chefe de Policia, sobre inspecção das representações theatracs. 

Cumpre que Vm. faça constar a todos os Juizes do Paz 
desta Cidade que, c0m pctindo-lhcs inspcccionar as casas que 
em seus respectivos districtos possão ser destinadas á repre
sentações theatraes, embora os concurrentcs nada paguem para 
assistirem ás representações, a mesma inspecção se deverá li
mitar tão sómente a exigir dos Directores de tacs theatros 
que com antccedcncia lhes cornmuniquem a noite destinada 
para tal fim, c o titulo da peça que tenha de ir á scena. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 8 de Julho de 1837. -Fran
cisco G~ Acayaba de lJI1 ontezuma. 

• 

N. 332.-Em 8 de Julho de 1837. 

Aviso ao Presidente da Provincia da Bahia, mandando proceder no Fôro 
Commum contra hum Rcligivso accusado de roubo de alfaias do Conyento. 

lllm. c Ex. Sr.-Transrnitto a V. Ex. o requerimento in
eluso de lj'rei Francisco da Encarnação Freire, Heligioso Car
melila Calçado dessa Provincin: e ha por bem o llegcntc, 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li, que V. Ex. 
mande proceder contra o Supplicnntc na fôrma do Codigo 
Criminal pelo crime de roubo de algumas alfaias do Convento, 
que se lhe imputa, por isso que, sendo este crime meramente 
civil, deve o Supplicante defender-se delle perante o Fôro 
Comrnum. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro em 8 
de Julho de 1837.-Franásco Gê Acayaba de Jlfonte;mma.
Sr. Presidente da Provinda da Bahia. 
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N. 333.-Em 8 de Julho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Dire:to do Civel da 3.a Vat·a, sobre os dinheiros prove"" 
nicnt~s dos serviços de Africano5 livres. 

Tendo levado ao conhecimento do Regente em Nome do 
Imperador o officio de 6 do coJTente, em que Vm. expõe as 
duvidas que lhe oecorrcm á cerca da execução do A viso datado 
de 4, recebi ordem do mesmo Uegenle para responder-lhe 
que o determinar o art. 9. 0 das Instrucçõcs que baixárão com 
o Decreto de 19 de Novembro de 1835, que o dinheiro pro
veniente das arrematações dos serviços dos Africanos livres 
srja applicado para a reexportação destes, ou em seu beneficio, 
não obsta a que se dê execução ao citado A viso que ordenou 
fosse recolhido ao Thesouro Nacional a importancia existe.ntc 
em Corre, visto que por ahi nenhuma duvida havení em se 
fazer elfectiva a applicaçi'ío ord1mada naqnelle artigo, c tanto 
mais que, sendo creado o cofre para a arrecadação de tacs. 
dinheiros pe!as lnstru0ções que açompanhár:io o Aviso de 7 
de 1\larço do anno passado no art. 3. 0 dellas, dctcnninan
do-sc que delle quantia nenhuma saia sem ordem do respectivo 
Juiz, se excepluão as que emanarem do Ministerio da Justiça. 
Que <i respeito dos embaraços que se cx;;crimentão na cobranç_a 
de taes salarios, não só pela omissfío dos arrematantes, como 
mesmo peJa falta de OIIiciaes de Justiça que fação as com potentes 
intimações, nenhuma providencia cumpre dar-se, porque, do
terminando o art. 7.0 do Decreto de 19 d1~ Novembro de 183:1 
que aos arrematantes nos Termos que assignarem se sujei
tarão a entregar os Africanos logo qne o Governo determine, 
c o ri. o 4 do art. 8.", que a referida entrega se verificará 
tambem quando o preço da arrematação não tenha sido p3go 
hum mcz depois do prazo devido, huma vez que o Curador dê 
cxacto cumprimento <is disposições referidas, publicando os 
nomes dos omissos logo que se tenha findado o prazo, ne
nhuma dependencia haverá de in ti mações repelidas. E, final
mente, quo se dcverâ. verificar a cnlref!a no Thesouro de toda 
a quantia que se achar arrccadadu, assim em llum como crn 
outro cofre, praticando-se da mesma maneira no principio 
dos annos, como Vm. propôz. 

Deus Guarde a Vm.-Pnço em 8 de Julho do 1837.-Fran
cisco Gê Acayaba de M onte.zwna. 
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N.o 334.-GUERR.\..-Em 10 de Julho de 1837. 

AP ~residente da Pr~yincia de Goyaz, dec1arando sem effeito a disposiçJfJ 
<!u AYiso de 2 de Janeiro, e mandando que se proceda na Provincia aos
~~~·.(;~ssarios Conselhos de Guerra, sen indo de AUí.iitor hum Capitão de i .a 
~, .... lU. 

!Hm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador, a 
vista do que V. Ex. representou no seu ofllcio n. 0 22, sobre os 
inconvenientes que resullão do disposto no A viso de 2 de Ja. 
neiro, relativo a marcha que se deva seguir para o julgamento 
dos réos Militares, e bem assim ácerca da necessidade de ser 
V. Ex. autorisndo a commutar em algum castigo correccional 
a pena que houver de caber aos soldados já classificados de:
::;ertores; manda declarar a V. Ex., conformando-se com o 
parecer do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, 
qu<~ flcão sem effeito as disposições do eitado A"iso, e que se 
proc(·da nessa Provinda aos necessarios Conselhos de Guerra, 
nos quaes· servirá de Auditor hum Capitão de t.a Linha; não 
podendo porém tet· lugar a uutorisação pedida para a commu
L•~.:ão, por isso que não cabe nas aUribuiçõcs do Governo o 
tiuer t:.!l concessão que se não compadece com a manutenção 
lb boa ordem, que principalmente depende da exacta obser
Yancia das Leis . 

. Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do IUo de Janeiro em 10 
de Julho' de 1837.-José Saturnino da Costa Pereira.-Sr
Prcsidente da J>rovincia de Goyaz. 

N.o 325.-JUSTIÇA.-Em 10 de Julho de 1837 . 

.-\o Commandante Geral do Corpo de Permanentes, declarando que a yista 
da Resolução de 13 do Outubro de 1833 tem caducado o art. 13 do He
~uhmento do Corpo na parte em que manda demittir o soldado depois 
de cumprida a sentença. 

Lerei no conhecimento do Regente em Nome do lmpm·ador 
o Seuhor Dom Pedro II o officio de Vm. com a data de 26 do 
mez antecedente, servindo de informação ao requerimento de 
Eugenio José da Silva, soldadq da 5.a Companhia do Corpo 
do seu commando, em o qual"'·J>ede perdão da pena de tres 
mezcs de prisão em que foi condemnado segundo o art. 13 do 
Hegulamento do ditQ Corpo : e o mesmo Regente manda dc
cl;lr<H' a Vm. para sua intelligencia, e em resposta ao seu citado 
o!Iido, que á vista da Resolução de 13 de Outubro de 1833 
tem caducado aquclle art. 13 do Regulamento na parte em que 
manda dcmittir o soldado depois de cumprida a scnlcn~a ,, 
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por isso que está obrigado a preencher o tempo do engaja
mento que houver contraclado em virtude da sobredita Hcso
lução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 10 de Julho de 1837.-Fran
cisco Ge Acayaba de Montezuma.-Sr. Commandante Geral do 
Corpo de l\Iunicipaes Permanentes. 

N. 0 336.-Em 11 de Julho de 1837. 

A viso ao Chefe de Policia, communieando que no corpo da guarda tla Caixa 
da Amortização se não receberão mais presos sem ser acompanhados das 
partes ; c dando outras providencias. 

Em resposta ao seu officio de 8 do corrente, tenho a com
municar-lhe que hoje se expedem as competentes ordens ao 
Commandante Superiot' da Guarda Nacional para que no corpo 
da guarda da· Caixa da Amortização se não recebüo mais 
presos á ordem de qualquer autoridtJde sem que vão acom
panhados da respectiva parte, e que, se dentro em doze horas 
taes presos não tiverem destino, remettão-se á Cadêa do Al
jube, o que Vm. fará sabet· a todos os Juizes, ordenando-lhes 
que quanto antes fação remover os que alli estão. 

Deus Guarde a Vm.--Paço em 11 de Julho de 1837.-Fran
ciseo Gê Acayaba de JJfontezuma. 

Aviso nesta conformidade c data ao Commandante Superior 
da Guarda Nacional. 

N.o 337.-MAlUNHA.-Em 12 de Julho de 1837. 

Nomeando Secretario das Companhias fixas de .Marinha com o yencimcnto 
de 15~000 mensaes, que percebia neste exercício, a lnnocencio José Bap
tista. 

Tendo lnnocencio José Baptista sido hoje nomeado Secreta· 
rio das Companhias fixas de Marinha, com o vencimento de 
quinze mil réis mensaes que prr~cbia neste mesmo exercício; 
assim o participo a Vm. rnra sua intelligencia c governo. 

Ucus Guarde a Vm. --Paço em 12 de Julho de 1831.
Tristão Pio dos Santos.- St·. Jonquim Antonio Caminha. 
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N." 333.-:\L\HL'HL\.-Em 1:3 de Julho de 1837. 

llesolução de Consulta do Conselho Supremo Militar, fixando a intclligrneiit 
·do Plano do respectivo Monte Pio sobre a quota que se deve dc.dnzir 11(> 
soldo dos Officiac~ Graduados. 

Scnhor.-)Iandou V. l\1. I., po1· Portaria da Secretal'ia Ui~ 
Estado dos Negocios da Marinha de 3 de Junho deste armo, 
remettet' ao Conselho Supremo ~Iilital', com o requerimento em 
que o Major reformado de Artilhal'ia da l\Ial'inha, Hicardo 
Tom pson, pede se lhe faça o desconto para o l\J,onte Pio ua 
razão do soldo desta patente, não obstante pcrcebet· unica
mente o de Capitão, as informações dadas pelo Intend~nte, e 
Contador da Marinha, para que consulte com c!Tcito o que 
parecer a tal respeito. Os Plunos do lUontc Pio do Exercito 
tem as mesmas e idcnticas dispos1ções que se achuo no da 
:Marinha, ácerca dos O!Iiciaes reformados; c todavia nunca s1~ 
praticou no Exercito, nem na Armada, o que pretende o sup
plicante. Esse artigo dos Pianos de .Monte Pio sempre se cn
tendêrão dos vencimentos dos Officiacs :refol'mados com a terca 
parte, c metade do s-oldo, e nunca se concedeu aos Officia(~s 
Graduados o soldo dd. Graduação; pois que o art. 12 do P'tano 
do da Annada tem em vista a disposição do art. t.o, c não se 
mostrando hum só exemplo á ravOI', deve continuar o qne se 
pratica ha m:tis de t,.o armos, que lw bastante tempo para est~l
belecet· Lei consuetudinaria. Hio de Janeiro em 13 de .Julho U'-' 
1837.- Brito.-Vaseonce!los.- Cunha Y\Inttos.- Gonzag:1.
Hodrigues. 

O Hegente em Non:c do !wpt•rn{10l'. 

Como parece ao Conselho. --I> aço em11 dn Julhn dt~ 18:]'[.
Diogo Antonil) Feljn. -Tristfío Pio dos Santo:;, 

N. 0 3:39.-J~m :1:~ de Julho th~ 18:37. 

Dctel'miuando, que na falta de Pratie:mtc.o da Contadoria da Marinha sej'lo 
encarregados á Praticautt':> d~ Piloto o~ objecto;; da Fazenda Naci~ 1{,;!' a 
~ordo das Escunns, Paquete;; c Tr:.tnsp:)rtcs, com o ycueimeuto c "Tati-
llcaçõcs do cstylo. o 

O Regente em . Nomo dn Imperaúor ~ á vista do que Vm~ 
expu.zera em offic10 de hontem, deternuna que, não havendo 
Pr~t1cantcs n~ Contadoria da l\Jarinha, S(•jão encarregados os 
úhJectos. d_a E nzcnda NJclotHd a bordo cbs Escunas, P.:1quote.s 

/Jeeu;oe3 3~ 
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r, Transportes (Í Praticanlrs de Piloto com o vencimento que 
compete a tacs Prnçns, c a grntifieação do estylo; o que par
ticipo a Vm. para sua intclligencia c execução. 

Deus Gnarde a Vm.-Paço em 13 de Jnlho de 1837 .-Tristão 
Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.o 3'~0.-FAZE~DA.-l~r:-J 13 uu J~11ho do 1837. 

Approyantlo a inteli:gencia dada do art. ~05 do Regulamento da Alfandcga, 
que trata das impugnações. 

1\Ianocl Alves Branco, Presidente do Tribnnal do Thcsouro 
Publico Nacional, em vista da representação do Feitor e Con
ferente da AHnndrga da Provincia da llahia, Antonio Gonçal
ves Gravalií, e do parecer do lnspcctoL· da Tllesom\lria de 20 
rle A hril ultimo n. o G2, á cerca da intclligencia do art. 205, do 
Hegulamento de 22 de Junho do anno p<1Ssado; resolveu em 
Sessão do tnesmo Tribunal declarar, quo bcrn entendeu o dito 
Inspector interino o referido nrtigo, qunndo decidio que sómentc 
se podem impugnar as mercadorias qu0 se pretenderem des
pachar no caso do Feitor a quem fôr comrncltido o seu exame 
não as achar conforme ú qualií1cação dada na nota <lo despnchc. 

Thesouro Publico Nacioual crn 13 de Julho de 1837. -Ma
noel Alves Branco. 

N.o 3lí.1.-MARI~~IL\,-Em 14 de Julho do 1837. 

Mandando restabelecer a Cordouria Nacional no seu antigo pé, c dando 
oulras providencias a bem da me~ma. 

O B.egentc em Nome do l:nperador o Senhor Dom l'cdro 
H, inteirado do estado decadente, ü que t;·m chegado a Cor
doaria Nacional, actualmente drsl.ituidn de V'nres o de outtas 
mae!~inns da Run laboraçiio, ·. <de peio que respeita aos ope
r~•~·:;.;s, Hndiülia ao diminuto numero de trcs pretos, e hum 
velho Marinheiro branco, afora o J\lestre e Contra-mestre, que 
alli se conservão: instruido ao mesmo tempo dos tropeços c 
obstaculos qne, como acinte, se tem opposto <i manutenção 
c melhoramento da mesma Fabrica, sendo o ultimo a sua 
mudança do edificio espaçoso, em que se aéhava collocada, 
para hum armazem da primcim secção na Ilha das Cobr~:s, 
em que apenas se lho drixou hum estreito corredor, sem ca-
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pacidade se quer, para accommodação dns nuH.:hínas a3 mais 
ordinarias, e seus competentes utensílios; nwdida esta, que 
não podia ser melhormentc concebida pura acabar com tão 
util cstabeleeimento, acce1erando d(~st' arlc o seu total aban
dono c rui na: querendo promover eficazmente o progressivo 
augmento daquella fabrica, que, sendo creada no anno de 
1808, fornecera desde o seu prineipio os annazens de linlw 
branca e nlcatroada, de flos de vela, RITa bem~ c cabos de 
pequena bitola, c outros artigos de semelhante naturezn, c 
ainda de panno de algodão alli tecidos, com grunde proveito, 
e economia da Fazenda Publica, c que mesmo apczar dos in
tlicados obstaculos que precederão áquella infeliz medida, c 
arbítrio da mudança para a Ilha das Cobras, oifercceu sempre 
alguma vantagem, segundo denotão os saldos constantes dos 
respectivos mtlppas, apn'sentados ú Secretaria de Estado dos 
Negocios da Marinha até o unno de 1831. E desejando ou- • 
tro sim extirpar os differentes abusos que se tem introduzido 
na Herartição da Intcndencia da ·Marinha, entre clles os das 
multiplicadas vendas de cabo velho, c mesmo em bom uso, 
de que resulta largarcnt-sc a particulares os grossos lucros, 
que poderião ficar para a Fabrica, hnma vez que se desman
chassem, c reduzissem taes cabos á menor bitola, que süo os 
de maior consumo no serviço marítimo; poupando-se por este 
modo á Naçfío as enormes sommas que continuadamcnte des-
pcndc neste gcnero para fornecimento das emharcnções do Es-
tado, e Arscnaes; no que accresce vê1·-se a Intendcncia, como 
de ordinnrio acontece, na dura alternativa, ou de aceitar o 
preç,o imposto pelo vendedor, muitas vezes superior ao cor-
rente, quando tem de comprar cubos delgados de que fre
quentemente precisa; ou de encher os Annazcns de cordoalha 
dcsnecessaria, compmndo por utacado cabos de todas as bi-
tolas em facturas, que os vendedores não querem dcssortir: 
manda portanto o mesmo Hegentn em Nome do Imperador: 
1.0

, que a mencionada Fabrica de Cordoaria passe, quanlo 
antes, a ser collocada no vasto cdilieio da Armação, que oe-
cupava anteriormente ao anno de 1835, repondo-se e resta
beleeendo-sc no seu antigo pé; 2. 0

, que em quanto a orcur-
rcncia de linhos no mercado, ou St'jão estrangeiros, ou Na
cionaes, cuja cultura o Governo manda promover, nuo pcr-
mittc maior engrandecimento, para em tal caso, se falCr o 
conveniente uso das machinas, que com tanto dispPndio se 
mandarão vir da Inglaterra, c se achão entregues a hum total 
desprezo, se empregue a dita Fabrka nos mesmos trabalhos, 
em que se occcupava antes do rer~~rido anno de 1883; 3 o, e 
finalmente, que, ficando desde já expressamente prohibídas 
as vendas de quaesquer cabos, a titulo de velhos, feitas pela 
Jntcndeneia da Marinha, sejão estes postos á disposi<;ào do Di-
redor da dita Fabrica, tanto para o desmancho, e rcdue~ãu 
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dos que se possão aproveitnr para cabos de pequena Litnia ~ 
~:orno pflra se converter em cstôpa o que se julgar inutil a 
outro fim, evitando-se por semelhante modo, n compra da
qucllc genero, qHe a lntPndencia tem feito nos ultimes tempos 
.::om gmvc detrimento da Fazenda Publica. O que lhe participo 
para sua intelligcncia c exccuçfín. · 

Deus guarde a Vm.-Pnço em 14 de .Julho de 1837.-T'ristã& 
Pio dos Santos.~ Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.o ~H-2.- I'AZEt,DA.- Ern 1G de Jnlho de 1837 • 

J:cdarnudo sem dl'cito l11:m conlrr.cto de <:rrcn(:t:llcufo de imm proprio 
Nnciunal, por não ter o contractantc, antes da cclc!Jração do mesmo, ob
tido dcmissáo do seu emprego. 

:Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Publico Nacional, r1·sponde ao officio do Sr. Inspl'clor da Thc
sonraria du Provinci:-. de Mato Grosso de 15 de Abril ultimo, 
sob n. o G8, que, posto pnrrça vanlnjoso o contracto do arren
damento da .Fazenda da Poeira proposto por Salvndor Pcdroso 
J)uartc, em attcnç~o aos que constão fios documentos que 
~ierão inclusos no dito offieio, não podendo comtudo subsistit' 
pelo termo de 4 do dito mcz de Abril, por isso que foi feito 
antes de ter o contractantc conseguido a demissão de seu em
prego, sendo sem duvida que em quanto era Ollicial Maior da 
Secretaria da dita Thrsouraria não podia contractar com a Fa
zenda Nacional; dcclnra sem etfcilo o dito contracto: c ordena 
que o arrendamento se faça em praça publica onde rúde con
correr o mesmo supplicante, por ter sido concedida a sna de
missão por Decreto ·de 12 elo corrente : o que o dito Sr. I ns-
pcclor cumprirá. 

Thcsouro Publico Naciomll em 1G de Julho de 1837.-JJ.la
nocl A lvcs Bronco. 

N.() 3/t-3.- FAZENDA.- Em 1G de Julho de 1837. 

Ordem clcvolvr:ndo fJ. Thcsouraria da Província (;c :Mato Grosso ''arias ins~ 
nipções de divida, por terem sido la'nadas c subscriptas pelo mesmo Em
pregado. 

'lvianocl Alves Branco, l 1rcsidenfe do Tribunal do Thesouro 
Nacior~al, não considerando rsgulnres ns inscripçõcs constantrs 
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díJs copins, que acomp:mldrfío os oficios do Sr. Inspcctor d<' 
Thesouraria da l)rovincin de Mato Grosso, de 15 de Abril 
ultimo, Sílb 11. 08 67 c 71, por vet' que ncllas a mesma 
pessoa Manoel José de Araujo as subscreveu como Oficial que 
ns lavrou, ou devia lavrar, conforme a Ordem de 27 de Abril 
de 1832, c as assignou como contador, ordena que o dito Sr. 
lnspcctor mande pô1· ns referidas inscripções em ordem re
gular para poderem ser Jançadns no grande Livro. 

Thcsouro Publico Nacional em 1G de Julho de 1831.-lffa
noel Alt'es Branco. 

N.o 3!,.4.-l\IARINHA.-Em 17 de Julho de 1837. 

Ordenando que os criados dos Officincs não srjfio attcnclidos nns lotações das 
cmiJarcnçõcs da Armada, c sim no estado completo. 

Nilo devendo os criados dos Officiacs srr incluidos na lotação 
das cmbarcaçõe..; da Armada, ou SPjão llaquetcs, Trnnsportes, 
ou Navios de Guerra, c sim no cstndo completo, previno disto 
n Vm. pam sua intclligencia, c execução; bem como de quo 
deve declarm· a esta Secretaria de Estado o dia em que de In
glatt~rra entrou neste porto a barca de vapor-Urania-e os 
que trouxe de viagem. 

Deus Guarde a Vm.-PRço em 17 de Julho de 1837.-Tristão 
Pio dos Santos.-Sr. Francisco de Assis Cabral c Tcive. 

N.o 345.-IMPElUO-Em 18 de Julho de 1837. 

Deciarando ao Ministerio da Guerra que o Hospital dos Laznros está debaixo 
da dirccção do Ministcdo da Justiça. 

111m. c Exm. Sr.-Parlicipo a V. Ex. p.ara sna intclligcncia, 
e em resposta ao seu A viso de 7 do corrente, que o Estabe
lecimento dos Lazaros está debaixo da dirccção da Secretaria 
do Estado dos Negocios da Justiça, em conformidade da l .. ci 
de 22 de Outubro de 183G. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 18 de Julho de 1837.
Jlfanor:l Alves JJranco.--Sr. José Saturnino da Costa Pereira. 
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N o 34.6.-JUSTIÇA.-Em 18 de Julho de 1837.-

Aviso ao Chefe de Policia, sobre as participaçües de fallecimcnto de quaJquct· 
Otlicial cfi'cctiyo ou reformado do Exercito. 

Exigindo o Sr. l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Guerra que, para evitar-se incompetentes pngamcntos de 
soldos, apenas falleça qualquer OlllciaL eiTectivo ou reformado 
do Exercito em algum dos districtos deste município, o Juiz 
de Paz respectivo assim o comrnunique a Vm. para o fazer 
constar immediatamcntc ao Com mandante das Armas da Côrtc; 
cumpre que Vm., inteit·ado do referido, expeça as ordens no
cessarias para que taes participações lhe S!'juo dirigidas, alim 
de as poder tambem transmittir ao Quartel General, como se 
exige. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Julho do 1837.-Frmz .. 
cisco Gê Acayaba de JJ1ontezuma. 

N. o 3~7.-Em 18 de Julho de 1837. 

AYiso ao luspector da Alfandcga, para considerar em deposito huma embar 
cação abandonada pela tripolação. 

Achando-se impedida pelos indicios que apn·scntou de ter 
conduzido Africanos o Bergantim Portuguez- S. Domingos 
Enéas-,e tendo elle sido abandonado pela tripolação respectiva, 
manda o Ht>gr.ntc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
que Vm. considere o dito Bergantim como em deposito, pnra 
ser entregue a final a quem nelle direito tiver. 

Deus Guarde a Ym.-Paeo em 18 ele Julho de '1831.-Fran
cisco Gê A .. cayaba de JJ1onÍezwna. 

N. o 3ls.8.-I~m t8 de Julho de 183'7. 

AYiso ao Chefe de Policia, UJlprovando a tabella noymncnte organisada para 
o sustento dos presos, menos no augmcnto do arroz. 

O Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
houve por bem approvar a tabella novamente organisada pelo 
Careereiro do Aljube para o sustento dos presos, menos no 
augmento do arroz, por ser sufficirntc a porçiio que se distri-
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bue, á vista do quo Vm. pondéra em seu officio de 7 do cor
rente mcz, que veio cobrindo a dita tabella, a qual envio inclusa 
a Vm., assignada pelo Conselheiro Oillcial-Maior desta Secre
taria de E., ta do dos Ncgocios da Justiça, para faze-la observar. 

Deus Guarde a Vm.-P;Jço em 18 de Julho de -1831.-Fran
cisco Gê A.cayaba de lJJontc.zuma. 

Tabelha po-a- ontlle t~eve re~u!ar-se d'ora ein 
4Un.nteo f:Oa•nechneuto elos v~ve3•es ao!iJ Jlresos 
das p1•isõe.~ do A~.jnbe e ISba de Santn. Ba•·
iuu•a, c a que se refere o i\. "·iso achna. 

AI~~wço. 

Arroz ............ , ................ . 
'foucinho ......................... . 

JANTAR. 

1 libra para 5. 
1 libra para 25. 

Carne ........ o o ..•.. o . o •.•.. o •. o . o • 1 libra para !,.. 
Toucinho .• o .• o o. o ••• o •••.•.••••.• o. 1 libra para 16. 
Feijão o •••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 alqueire para 2'J.0. 
Farinha... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dito para 80. 
Lenha ......... o o. o •. o, •. o •..•• o. o. 1 feixe para 25. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça em 18 de Julho 
de i 837. -J oào Carneiro de Campos. 

N.o 349o-MARINHA.--Em 18 de Julho de 1837. 

Sohendo duvidas áccrca do AYiso de 14 do concntc, que mandou restabc~ 
lccer c collocar uo cdificio da Armação a Conloaria Nacional. 

Em solução ao que Vm. expôz no seu officio de 15 deste 
mez sobre a execução do disposto no Aviso de 1!1- do mesmo, 
tenho de significar-lhe que a Cordoaria, ora mandada collocar 
no vasto cdificio da Armação, deve repor-se e restabelecer-se 
( qnanto ao material, c pessoal) no pé em que se achava 
no nnno de 1831, visto que então clla ofTerecia alguma van
tagem, como constou dos mappas apresentados naquelle tempo 
á esta Secrctnria de Estado. 

Dens Guarde a Vm.-Paço em 18 de Julho de 1831.
Tristão Pio elos Santos .-Sr. Joaquim Antonio Caminhn. 
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No 3~0.-FAZENDA.-Em 18 do Julho de 183i. 

Hepl'Ovando hum contracto de cessão e de tomada em pagamento, celebrado 
pelo Contador da Thcsouraria da Proviuria de Goyaz. 

Manoel Alves nranco, Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Publico Nacional, responde ao oficio do Sr. lnspeetor da The
som·aria da Província de noyaz, de 2.0 de Abril ultimo, sob 
n. o 33, que, apesar de 511 não acharem mseridas explicitamente 
no Codigo Criminal, c Lei de 4 de Outubro de 1831, as dis
posições dos Capitulos 219 c 231 do Ueg-imento de Fazenda, 
e da Urd. Liv. q .. o, Tit. 1!., que prohibirão comprar e vender, 
trocar e tomar em pagamento, de~cmbargos, tenças, c assen
tamentos, niío pódc com tudo se r approvado o contracto de 
cessão c de tomada em pagamento, que celebrou o Contador 
da dita Thesouraria Antonio Luiz Brandão com D. Belisaria 
Esmeria Xavier por escriptura de 2l de Novembro de 1835. 

Thcsouro Publico Nacional em 18 de Julho de 1837.-Manoel 
Alves Branco. 

N.{) 351.-JUSTIÇA.-Em 19 de Julho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, sobre o destino dos yadios que 
se prenderem. 

Cumpre que Vm. faça declarar aos Juizes de Paz, que nem 
só remettão para o recrutamento os vadi% que forem aptos 
para esse fim, ou para o Arsenal da. .Marinha na conformi
dade das ordens unteriores, como que nas partes diarias de
clarem os destinos que derão aos mesmos vadios que houverem 
de prender. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 19 de Julho de 1837 .-F;an
cisco Gê Acavaba, de M on.tczmna. 

N.o 352.-MARINHA.-Em 19 de Julho de 1837. 

Mandando considerar desligadas das quatro Companhias de :Marinheiros todas 
as que possão existir a bordo de navio" que sirvão de deposito ; c re
putadas (~omo de alumnos da Escola de l\larinheiros, com praca de 2.os 
Grumetcs, fardados a sua custa. 

Em solu~ão <Í duvida otferecida pelo Contador da Marinha 
no officio que acompanhou o seu de 11 deste mez, tenho de 
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significar a Vm., que só deve contemplar as quatro Compa
nhias fixas de Marinheiros; e que todas as mais, que possão 
existir a bordo da Fragata--1m pera triz-ou em qualquer outro 
vaso, que igualmente sirva de deposito, serão reputadas, como 
alumnos da Escola de Marinheiros, sendo a sua praça de 
segundos Grumetes, c vestidos á sua custa, como até agora 
se tem praticado. 

Deus Guardo a Vm.--Paço em 19 de Julho de 1837.
Tristão Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.o 353.-FAZENDA.-Em 19 de Julho de 1837. 

Circular aos Presidentes das Províncias pat·a marcarem o pl'azo para a 
conclusno do troco do cobre. 

lllm. e Exm. Sr.-Convindo muito aos interesses nacionaes 
ultimar quanto antes o troco da moeda de cobre, na fórma 
da l.ci de 6 de Outubro de 1835: recommendo a V. Ex. haja 
de dar todas as providencias que forem ncccssarias para activar 
esta operação, c marcar, na fórma do Regulamento de !m. de 
Novembro do dito anno, o prazo, em que ella deve concluir
se; participando-me V. Ex. o que a respeito dderminar. 

Deus Gunrdc a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 19 
de Julho de 1831.-Manoel Alves Branco.--Sr. Presidente da 
Província de .... 

N. 0 354 .. -Em 20 de Julho de 1837. 

Approvando a creação por ensaio de Mesas de Rendas na Província do 
Espírito Santo. 

lllm. e Exm. Sr.--Em vista dos motivos expendidos no uffi
cio de V. Ex. de 21 do mez findo n.o 78, approvo a creação 
por ensaio das Mesns de Rendas e Agencias constaNte do so
bredito officio, cumprindo porém que, tlndos os tres primeiros 
mezcs de exercieio, informe circumstanciadamcnto o que tiver 
occorrido a tal respeito, para então approvar-sc definitiva
mente, ou deliberar-se o que fôr conveniente. 

Deus Guarde a V. I~x.-Palacio do Rio de Janeiro em 20 
de Julho de 1837.-Manoel Alve1 Branco.-Sr. Presidente da 
Provincia do Espirito Santo. 

Decisões 3Õ 
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N.o 355.-IMPERIO.-Em 21 de Julho do 1837. 

Declarando que a Assembléa Legislativa da Província de Santa Catharina 
exorbitou de sllas attribuiçúes, quando concedeu o tratamento de senh6lri~ 
ao Provedor da Fazenda, bem como quando dispóz de terrenos dcvolutos 
para estabelecimentos de colonias. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo presente ao Regente em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro 11, com o officio de V. F.x. 
de 30 de Maio ultimo, os vinte c sete Actos Legislativos da 
Assembléa dessa Província de n. 0

' 53 a 79, promulgados na 
sessão do corrente anno: o mesmo Regente, ficando inteirado 
dos seus objectos, manda ponderar a V. Ex., pelo que..: per
tence ao acto n. 0 !56, que pelo art. 7. 0 desse acto se con
cede o tratamento de senhoria ao Provedor da Fazenda, isto 
he, huma honra, cuja concessão, sendo da privativa attribuição 
do Poder executivo pela disr,osição do art. 102, § 11, a res
peito deste mesmo se acha suspensa pelo art. 19 da Lei de 
14 de Junho de 1831, e não he dos objectos comprehendidos 
nos arts. iO e 11 da Lei de 12 de Agosto de 1834, sobre quo 
podem legislar <li Assemblét~s Provinciacs. E quanto ao acto 
n. 0 79 com refercncia aos de n.c• 11 de 1835 e 49 de 1836, 
que, legislando ácerca de terrenos nacionaes, e dispondo delles 
para o estabelecimento de colonias, está fóra das attribuiçõcs 
da Assembléa Provincial, e vai conLra o art. J 5, § 15 da Cons
tituição, emquanto se não designarem os bens provinciaes, e não 
forem comprehendidos no numero delies os terrenos devolutas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio do Janeiro em 21 de 
Julho de 1831.-lWánoel Alves Branco.-Sr Presidente da Pro
vincia de Santa Catharina. 

N.o 356.-JUSTIÇA.-Em 21 de Julho de 1837. 

Aviso ao Presidente da Provinda da Bnhia, recommendando o esplendor do 
Culto Divino, c o provimento das Igrejas em pessoas dignas. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo a Heligião a fonte principal da 
moral publica, e por consequencia da tranquillidade e felici
dade do Estado, cumpre promover por todos os meios a pro
pagação e sustentação de todos os princípios sublimes em que 
se ella funda, removendo ao mesmo tempo quaesquer emba
raços que se opponhão ao explendor do Culto Divino, a edificação 
dos Fieis 1 e ensino das doutrinas da Igreja; a que certamente 
se não poderá jámais conseguir, hum a vez que IÍ tcstd das 
Parochias se não achem collocados Sacerdotes de reconhecida 
illustraçâo o virtudes, os quaes se tornem mui dignos do tão 
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importante missão, não só por possuircm as qualidades men
cionadas, mas ainda porque, certos da continuação e estabilidade 
do seu honroso ministerio, possão ganhar aquella força moral 
tão necessaria ao desempenho de seus deveres, como adquirir 
a cxperiencia, c devido conhecimento das necrssidades do re
bunho que Deus lhes confiára: portanto, chegando ao conhe
cimento do Governo Imperial que diversas Freguezias dessa 
Província se a chão confiadas a Parochos Encommendados, c 
outrosim que pelo seu estado de pobreza estão algum<1s em 
total abandono e ruina, outras começando a cahir em a mesma 
dccadencin, o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, ha por bem que V. Ex., tomando este ohjecto sob 
sua immediata consideração c protecção, empregue todo o seu 
zelo, religião, e patriotismo, ufim de evitar males tão incal
culaveis; determinando na for~a dos Canones e dentro do prazo 
nelles mar~ado, e debaixo das penas alli fulminada:;, que as 
Igrejas dessa Província não continuem por muis tempo twste 
estado de mui prejudicial viuvez, sendo postas devidamente a 
concurso, afim de serem pmvidas de Parochos Collndos, como 
he doutrina expressa dos Canones geralmente sanccionada nos 
Concílios que de tal objccto se tern occupado. Esperando o 
mesmo Hegente que V. Ex. terá o maior cuidado e circumspecção 
na escolha dos Parochos, fazendo recahir a nomeação, sempre 
que sobre clla possa influir, em Sacerdotes que tenhão dado 
provas não equivocas das suas Inzes n virtudes, unicas quali
dades que deve procurar, desprezando aqncllas que os partidos, 
quacsqucr que elles sejão, possão apregoar ou eondemnar. 

He desta fórma que o Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Prdro H confia a V Ex. a mais importante parte 
da publica administração, isto hc, aqm~lla que toda se dirige 
á moralisação publica, sem o qne nem poderemos go?.ar de paz 
e tranquillidade, nem merecer o conceito de nar:ão dvilisada. 

Deus Guarde ~ Y. Ex.- Pa!aeio do Jbo de Janeiro em 2t 
de Julho de 1837.-- Francisco Gê Acayaba de Jflontczuma.-
Sr. Presidente da Província dn Bahia. 

Na mesma conformidade a todos os Pl'csidentcs de Pro
víncias. 

N.o 357.-MAlUNHA.-Em 21 de Julho do 1837. 

Applicando os rendimentos da Barca d'agua, Barcas de cavallos, &c. para 
n compra do material para as obras da Casa Forte. 

Convindo que os rendinwntos da Barca d'agua, Barcas de 
cavallos, querenas, cabreas, e pedreira da Ilha das Cobras 
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sejão empregados na compra do material para as obras da Casa 
Forte, até a sua conclusão final; assim o participo a V m. 
para sua inteHigencia e pontual execução. 

Deus Guarde a Vm,-llaço em 21 de Julho de 1837.-~l'ris
tão p~·o dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

No 358. -FAZENDA. -Em 21 de Julho de 1837. 

Ordem á Thcsouraria do Espírito Santo sobre o despacho de hum barco 
de ferro mumlado vir pela Companhia do 1\io Doce. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Publico Nacional, responde ao officio do Sr. Inspector da The
som·aria da Província do Espirito Santo de 20 de Junho deste 
anuo. que cumpra a ordem de 22 de Maio ultimo, a qual bem 
claramente termina a duvida proposta no seu officio de 24 de 
Abril, por quanto, nem faltou á exactidão aquella ordem, quando 
declarou que approvava a deliberação da 'fhesouraria de mandar 
despachar livl'e de direitos o barco de ferro importado pela 
Companhia do Rio Doce, pot· isso qu~ do sobredito officio de 
2! .. de Abril consta não só que houve tal resolução pelo accordo 
dos membros da Thesouraría, como tambem que o despacho 
se fez com effcito livre de direito3 , posto que se prestasse fiança 
ao seu pagamento no caso de decisão contraria do Tribunal do 
Thesouro; nem, ainda que menos exacta fosse nessa parte, lhe 
faltava a nece=-saria clareza, no que continha de positiva a de
liberação para o caso; c se por ventura ainda não tivesse havido 
a ratificação final do contracto com a Companhia. e essa cir
cumstancia deve~sc prejudicat' a deliberação do Tribunal , do 
Thesouro, ú mesma Companhia cornpeteria a reclamação, c 
não á Thesouraria da Província. 

Thesouro Publico Nacional em 21 de Julho de 1837 _,-Ma
noel Alves Branco. 

N.o 359.-MARINHA.-Em 22 de Julho de 1837. 

Ao Cirurgião-mór da Armada, mandando que sejão recebidos a qualquer 
hora os doentes que s~ apresentarem, ministrando-se-lhes logo os soc
corros necessarios. 

Determina o Uegente em Nome do Imperador que Vm. expeça 
a conveniente ordem, para que, cessando de huma vez a abu-
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siva pratica, que existe nesse Hospital, de sómcnte entrarem 
nelle os doentes a huma hora certa c marcada, sejão os mesmos 
recebidos no momento em que se apresentarem e lhes minis
trem logo os soccorros nccessarios. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 22 de Julho de 1831.-Tristão 
Pio dos Santos.- Sr. Francisco Julio Xavier. 

N. 0 360.- Em 22 de Julho de 1837. 

Mandando abonar aos escravos da nação a gratificação de oitenta réis, 
que ainda nao a tiverem. 

O H.egente em Nome do Imperador, ha pot• bem, que seja 
abonada a gratificação de oitenta réis aos escravos da na
ção, empregados no Arsenal da Marinha, que ainda não a 
tiverem. O que participo a Ym. para sua intellígencía e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 22 de Julho de 1837.-Tristão 
Pio dos Santos.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.o 361.- Em 22 de Julho de 1837. 

Remcttendo a tabella dos fardamentos que devem perceber as praças das 
Companhias fixas de Marinheiros. 

Devendo as praças das Companhias fixas de Marinheiros con
tinuar a perceber, como até agora, c nas épocas determina~ 
das, á excepção da japôna, o fardamento constante do incluso 
ma1,pa, assignado pelo Com mandante Gemi das referidas Compa
nhias; assim o participo a Vm. pam sua intclligcncia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Julho de 1837.-Tristão 
Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N .0 362.-Em 22 de Julho de 1837. 

Circnl!J.r aos Presidentes. das Proyíncias, ~ecornmendando a expedição das con
vcmentes ordens, afim de que os Commandantcs das embarcações <te 
guerra, estacionadas nas ~esp_e<:tivas Províncias ou q_u~ á ellas aportarem, 
não rccebão a seu bordo mdtvtduo algum, sem postttva autorisaç<lo sua. 

lllm. e Exm. Sr.-O Uegente em Nome do lmperndor de
termina que V. Ex. expeça as convenientes ordens, afim de 

211 
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que os Commandantes das embarcações de guerra, estacio
nadas nessa Província, ou que á ella aportarrm, não rccebão 
a seu bordo indivíduos, que lhes forem remettidos, sem a po
sitiva autorisação de V. Ex., a bem de evitar os abusos, que 
a tal respeito se tem praticado, eomo ultimamente representou 
o Presidente das Alagoas: o que participo a V. Ex. para seu 
conhecimento e execução. 

Deus Guardo a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em :22 
de Julho de 1831.-Tristão Pio dos Santos.-Sr. Presidente 
da Província da . Bahia. 

ldentica ás Províncias maritimas. 

N.• 363.- JUSTIÇA.- Em 24 de Julho de 1837. 

A viso ao Juiz de Direito Chefe de Policia. Deelarando que a medida de fazer 
sahir do Imperio á sua custa os individu~1s suspeitos hc extensiva a todos. 

Em resposta ao seu oillcio de 3 do corrente tenho a de
clarar-lhe que a medida de fazer sa h ir do Imperio á sua pro
pria custa aos indivíduos que se tornarem suspeitos, se deve 
entender extensh'« a todos sobre quem se adapte tal medida. 

Deus Guarde a Vm.-Pnço em 24 de Julho de 1H37.-Fran
cisco Gê A cayaba de Montezuma. 

N. 0 364.-Em 24 do Julho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito Che!e de Policia, para instruir ao Juiz de Paz da 
Freguezia de Santa Anua sobre as declaraçOei que pedio. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedt'o 11, 
Manda remetter a Vm. o incluso officio do Juiz de Paz do se
gundo districto da Freguczia de Santa A una , afim de V m. , na 
conformida~e do art. 46 § 3. • do Codigo do Processo, instruir 
ao mesmo Juiz sobre as declarações que pede áccrca do objecto 
do mesmo officio. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 24 de Julho de 1831.--Fran
cisco Gê Acayaba de Montc.zuma. 
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N.• 365.-IMPElUO.-Em 27 de Julho do 1837. 

Declarando ao Presidente das Alagõas, que nao póde ser confirmada hnma. 
llesmaria, nllo só porque está suspenso o e'<pediente das sesmarias, como 
tambem porque a mediçllo c demarcação daquella se apartárão dos termos 
da concessllo. 

111m. c Exm. Sr.-Devolvendo a V. Ex. o requerimento que 
acompanhou o officio dirigido por V. Ex. ao Ministcrio da Ji~a
zenda em 29 de Maio proximo passado, no qual João Evangelista 
do Rego pede a confirmação de h uma data de sesmaria: de or .. 
dcm do Rcgento em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
communico a V. Ex. , para sua intelligencia, que o suppli
cante não pó de ser dererido, não só por estar suspenso o ex .. 
pedi ente das sesmarias, até que a Assembléa Get·al Legislativa 
delibere h uma medida geral a tal respeito, mas tambem porque, 
independentemente de tal suspensão, não mereceria appl'Ovação 
o acto illegnl de h uma medição e demarcação, que arbitraria
mente se apartou dos termo• da concessão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio delHo de Janeiro em 27 
de Julho ds 1837. __. Manoel A.lçtW Branco.- Sr. Presidente 
da P roTincia das Alagóai. 

N.o 366.-MARINHA.-Em 27 de Julho de 1837. 

Autorisando o Presidente da Provinda do Rio de Janeiro a mandar para 
o Arsenal da .Marinha da Côrte todos os meninos orphil.os e desampa
rados que houver na dita Província, para nelle aprenderem os officios e 
artes a que suas inclinaçoes os chamarem. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex., sob 
n. 0 20, datado de 22 deste mez, tenho de significar-lhe que 
pôde remetter para o Arsenal da Marinha desta Côrte, todos 
os meninos orphãos e desamparados, que houver nessa Pro
víncia, afim de aprenderem nellc otlicios e artes, a que as 
suas inclinações os chamarem, conforme V. Ex. mui judicio
samente propõe no citado officio ; prevenindo-o de que ao 
lnspector do referido Arsenal se expede a conveniente ordem 
a este respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 27 
de Julho de 1831.-Tristão Pio dos Santoi.-Sr. Presidente 
da Província do Rio de Janeiro. 
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N.~ 367.-FAZENDA.-Em 21 de Julho de 1837. 

Declarando quaes os livros das Camaras Municipaes sujeitos ao pagamento 
da taxa do sello. 

Manuel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, responde ao officio do Sr. !nspector da Thc
som·aria da Província de Santa Catharina de 26 de Junho ul
timo, sob n.o 83, que devem ser sujeitos ao pagamento da 
taxa do sello não só os livros das Camaras Mnnicipaes e~pe
cificados nos arts. 49 e !50 da Lei do 1. o de Outubro de 1828, 
m3s tambem todos os mais, que ncllas forem precisos para 
o expediente dc1 sua escripturação e contabilidade; pois que 
as Leis não tem feito excepção a respeito de alguns delles. O 
que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 27 de Julho de 1837.-Ma
noel Alves Branco. 

N.o 368.-JUSTIÇA.-Em 29 do Julho de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe de Policin, para que os Juizes de Paz, por 
fóra das partes diarias, declarem que o são. 

Faça Vm. saber aos Juizes de Paz desta Cidade que, nas 
partes que diariamente enviarem a esta Hepartição da Justiça 
sobrP os acontecimentos da. noite antecedente, devem declarar, 
por lOl'a que o são, para distinguirem-se dos mais objectos 
de serviço sobre os quacs tiverem de officiar ao Governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Julho de 1837.--Fran
cisco Gê Acayaba de Monte~uma. 

N.• 369.-Em 31 de Julho de 1637. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, mandando que a quantia rece
bida das comedorias pagas pelos senhores dos escravos seja entregue ao 
Thesoureiro das Obras da Correcção, em conta separada. 

O Regente em Nome do Imperador, a quem foi presente o 
officio do Administrador das Obras da Casa de Correcção, que 
acompanhou o de Ym. com a data de 4 deste mez, houve 
por bem resolver que a quantia de 40~000, que o dito Admi
nistrador recebeu do das prisões do Calabouço, proveniente 



-~c,~-.. ~ .•. -. -~---- .... 

:A...-· 

2t"l 

-281-

do~ 100 rs. que pagão de comedorias 0s senhores que lem 
alli escravos, seja entregue ao Thesoureiro das obras da sobre
dita casn, que a deverá lançar em conta separada até que o 
Governo adopte huma medida sobre o destino que lhe deve 
clal'. O quo participo a Vm. para sua intelligencia e para 
o fdzer constar ao mencionado Ad minist•·adm'. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 3L de Julho de ·1837.-Fran
ci!Õco c;ê Acayaba de J)'fontczmna. 

N." 370.-:\lAHINrtA.-Em ~H de Julho de 1837. 

i :ir~ular aos Presidentes de ProYinóa, para evitar as enormes despezas com 
o transporte de recrnt.1s e Indios para esta Curte, que sejão clles depo
sitados a bordo de algum navio da Armada ahi estacionado, até que se 
o!I'ercça occasião de os cuyiar para aqui. 

111m. c Exrn. S1·.-Convindo evita e ns enormes despczas com 
o transporte dos recrutas c lndios para esta Côrte nas embar
cações mercantes; determina o Rcgent<~ em Nome do Impe
rador, que V. Ex. cxpe~a as ordens necessarias., para que 
ellcs sejão depositados a bordo de algum navio da Armada 
fJUO se achal' estacionado nessa Pmvincia, até que appareça 
<Jccasião opportuna de o:; enviar para aqui. 

Deus Guarde a V. Ex.-Polacio do Rio de Janeiro em 31 
de .Julho de 18:31.-Tn:stlio Pio dm; Santos.-Sr. Prrsidente 
da Província do Pará. 

ldrntirn iÍS demais Provindas. 

N. 0 371.-JUSTIÇA.-I~m o t.o de Agosto de 1837. 

Ao Presidente da PrJvineia de Goyaz, solvendo duvidas do Juiz Municipal 
interino da cidade sobre a marcha a seguir nos embargos oppostos ás 
sentenças definitivas, c áeerca das sentenças interlocutoria~ com força de 
definitivas. 

111m. e Exm. Sr.~Accuso a recepção do officio de V. Ex:. da~ 
tado do t.o de Junho proximo passado, em o qual V. Ex., 
depois de referir em resumo o que expõe o Juiz Municipal 
interino dessa Cidade no officio que V. Ex. transmittio in
cluso, relativamente ao que occorrcu em huma acção de li-
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beBo intentada pcio Capitão }i'rancisco Manoel Yiei1·a, na qun
Jidnde de testamcntcil'O c herdeiro de seu irmão José Joaquim 
Vieira contra o Coronel Irancisco Pereira Caldas, pede escla
recimentos ao Governo central <1cerca dos sPguintcs quesitos: 
1.o, se os embargos de nullidade oppostos ás sentenças ddi
nítlvas, depois de contestados peio embargado, dcvom subir 
do Juizo Municipal para o de Direito, afim de serem recebidos 
ou desprezados in li mine'! 2. o, se compctr ao .1 uiz l'llunicipal 
receber quaesquer embargos, que o direito permittc oppo
rem-se ás sentenças definitir::~s, sendo a sua materia re
levante, c despreza-los quando contiverem matcria velha, já 
dbcutida c desprrzGdn, c condcmnnr ao embargnntc ou em
bargado nas custas? 3. 0

, se compete ao .Juiz .Municipal dar 
aqucllas scnten<:as intrrlocutorins qnr, na fórmn das leis c de 
direito, tem o vigor de sentPnças delinitivas '! E levando este 
negocio ao conhecimPnto do Hrgcnte em Nome do Imperador, 
manda declarar a V. Ex., em resposta aos sobreditos quesitos, 
e para fazer assim observar nessa P!'ovincia, que nos .Juizes 
:Municipaes não r.ompcte proferir sentenças, quer st>jão defini
tivas, quer interlocutorias com força definitiva; c que nos casos 
de cmbnrgos oppostos ás sentenças definitivas, ou seja nos pro
prios autos, ou seja na chancellarin, ou nas cxecuçõt>s, devem 
sórnente preparar os processos até o ponto de se poder pro
nunciar sobre o sen recebimento ou rejeição; devendo então 
m<mdar rerneHê-los nos respectivos Juizes de .Direito, d'onde 
voltarão com as sentenças para a sua devida execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em o 
1. 0 de Agosto de 1837 -Francisco Gr! Acayaba de .Montezwna. 

N. 0 372.-Em o 1,0 de Agosto de 1837. 

Aviso ao Prrsidrnte da rrmh inria da Bahia, sohrc a applicacilo a todas as 
Provincins, dn disposiçiio do A riso de 21 de Novembro de 183[.. dirigido 
á Proyinria de Sauta Catharina. 

111m. e Exm. Sr.- HnY(~ndo o Promotor Publico do Muni
cípio dessa Capital rcqnf'rido no (ioverno Imperial, que se 
fizesse extensiva a essa Provincia a disposição do Aviso de 2-1 
de Novembro de1835 (o qunl envio por copia a V. Ex.), o 
Regente em Nome do Imperador manda communicar a V. Ex., 
para fazer constar ao mesmo Promotor, que não era necessaria.a 
declaração por ellc rcquet·ida, para que o referido Aviso, apezar 
de ter sido dh·igido á Província de Santa Catharina, seja obser
vado em todo o Imperio, visto ~ue ncllc se dão instrucções 
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pura a boa intel!igeucia c execução de huma Lei geral, que por 
isso deve ser uniforme em todas as Províncias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro em o Lo 
de Agosto de 1831.-Francisco Gê Acayaóa de lJlontezuma.
Sr. Presidente da Provincia da Bahia. 

N.o 373.-FAZENDA.-Em 2 de "\gosto de 1837. 

DPHI:Jrando qun IH· conforme tom a Jittcral disrJO;;L:ão do art. 19 do HPgu
la!llcuto de :2:2 de .1 uH h o de 1 83G, perecocn~m os cwpregados das Alfan
drg:as ord!·nados P rwrccutagem quando as suas faltas forém occasionudas 
rwr motiYos justiHcaycis. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Naeional, rcspond~ no olficio do Sr. Inspcetor da Thesou
raria da Provincia de S. Paulo d(~ 10 de Julho ultimo, sob 
n. 0 M-, que hc conforme com a littcral disposição do art. 19 
do Hcgulamenlo de 22 de Junho de 1836, perceberem os 
mnpreg:Jdos das Alfandcgas todos os seus vencimentos, isto hc, 
ordenados, c porcentugem, quando as suas faltas forem occasio,.. 
nadas por algum dos motivos justificados, que se cxpccificão 
no mesmo artigo, 

Thcsouro Publico Nacional em 2 de Agosto de 1837.- bfanoel 
Alves Branco. 

N.o 37ls.. -JUSTIÇA.- Em ':. de Agosto de 1837. 

Aviso ao Presidente da P;ovincia de Sergipe, sob1·r~ o proceJimcnto a seguir 
com hum Juiz de Direito que excedeu a licença. 

Illm. c Exm. S1·.- Em solução á pergunta que V. Ex. faz 
no oficio datado do 1.0 do mcz antecedente, se o Juiz de Di
reito que exceder o tempo das licenças que obtiver, ha pcr
.dido seu lugar, ou se se lhe deve ainda marcar hum prazo 
para comparecer, c se findo este, sem que se tenha apresentado, 
deve então ter lugar a formação do processo pelo abandono'! 
O Hcgente em Nome do Imperado!" manda declarar a V. Ex., 
que só pelo facto de ter o Juiz excedido o tempo das licencas, 
deve V. Ex. mandar formar o respectivo processo de responsa
bilidade, afim de ser julgado competentemente. O que participo 
a V. Ex. para sua i ntelligcncia e execução. 

Deus Gual'dc a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeim em .f de 
Agosto de 1837.- Francisco Gd Licayaba de Montezuma. 
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N. 0 375.-Em 4 de Agosto de 1831. 

A viso ao Dírech.1r dos Telegrahos para nos dias feriados mandar as partes 
ao Quartel de Perrn:mentes. 

Em resposta ao scú Aviso de 6 do mez passado tenlw a 
declarar-lhe que nos dias feriados pôde mandar as partes do 
Tclegrapho ao Quartel de Permanentes para dalli me serem 
enviadas. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em !,. de Agosto de 1837.
FranciscQ Gê Acayaba de Montezuma. 

N.t> 376.-Em 4. de Agosto de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe da Policia, para que os yadios qn•~ forem 
julgados aptos para o recrutamento sejão emiados á competente estação. 

Constando pela parte do Juiz de Paz do primeiro districlo 
da Freguezia de Santa Rita, datada de 2 do presente mez, que 
na noite antecedente fôra preso naquelle districto l\1anoel Josf 
Pereira Madeira por suspeito de vadio; cumpre qne V m. faça 
~onsfar ao referido Juiz de Paz, bem como a todos os mais,. 
que quando os vadios sejão julgados aptos para o recrutamento 
devem sm· enviados á competente estação. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 4 de Agosto de 1S:J1.
Francisco Gê Acayaba de JJfonte.zuma. 

N.o 377.-Em 5 de Agosto de 1837. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional da Côrte, para que as guarda& 
feitas pelos Guardas Nacionaes rondem os seus repectilos districtos. 

111m. e Exm. Sr.- De ordem do Regente em Nome do Impe
rador o Senbor D. Ped.ro 11, tenho de recommendar a V. Ex . .que 
expeça as convenientes ordens afim de que as guardas feitas pelos 
Guardas Nacionaes rondem os seus respectivos districtos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 5 de Agosto de 1837.
Francisco Gê Acayaba de Monlet'u.ma.- Sr. Manoel Joaquim 
Pereira da Silva. 
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N.o 378. --Em 5 de Agosto d(a! 1837. 

Ao Juiz de Direito Chefe da Policia, approvando a despeza de lOSOOO meusaes 
par~l o serviço da limpeza da Cadeia. 

O Regente em Nome do Imperador, conformando-se com o 
que Vm. deliberou ácerca da desp(•za necessaria com a lim
peza da Cadeia; Houve por bem approvar a quantia de 1 ü~OOO 
mcnsaes para o aluguel de hum preto que dc\e alli fazer todo o 
s~rviço preciso. O que participo a Ym. para sua intelligencia 
e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 de Agosto de 1807.- Fran
cisco Ge Acayt:ba de .~fontezwna. 

N .'' 379.- .Em 1S de Agosto de H;:J7. 

A \Ísu ao Juiz de Direi lo Chefe da Polida, para que se diligenrie a prisão 
dos réos pronunciados. 

Aceusando a recepção do seu officio de 3 deste mez , que 
ncompanhou o do Juiz de Paz do segundo districto de Santa 
Anna, cumpre que Vm. faça ao, mesmo constar, que deve 
pôr todos os meios para que os réos pronuneiados sejão presos 
quando o devão ser, c não dcscançar nas diligencias que bem 
quizerem fazer os ofliciaes que forem della encarregados. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 5 de Agosto de 1837.
Francisco Gé A cayaÍa de JJ ontezuma. 

N .o 380.-l\IARINHA.- l~m 5 de Agosto de 183'7 • 

.Ao Presidente da Provincia da Bahia, commuuícando a reforma de differeutel'i 
empregados nas otlicinas e Arsenal de Marinha da dita Provincia. 

lllm. c Exm. Sr.- O Regente, em Nome do Imperador, 
attendendo não só ao que representárão Francisco José do 
Nascimento, mestre correeiro; ]lento Pedro Ferreira, mestre 
carpinteiro, e Manoel Pereira das Neves, Cabo da Ponte, todos 
do Arsenal da Marinha dessa Provincia, mas ainda ao que 
ácerca da avançada idade, longos annos de serviços, e moles
tias dos supplicantes V. Ex. informára em os ofticios sob n.os 51, 
52, e 53, com dat~ts· de 5 do mez proximo prctcrito, ha por 
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bem que ellcs SPJUO reformados com o vencimento, que ora 
percebem. O que participo a V. Ex. pura sua intelligcncia, 
e expedição das convenientes ordens a tal respeito. 

Deus (iuarde u V. Ex.- Palacio do ltio de Janeiro em 5 
de Agosto de 1837.- Tristiio Pw du:; Santos.- Sr. Prasidcntc 
da Provinda da Bahia. 

N. 0 381. -Em 5 de Agosto de '18:37. 

Commuuicaudo ao Presidente da l'nniilda da Bahia, que pelo Decreto da 
ropia junta fui igualado o orJenado do Eseri\ <lu da Iutendeucia da 
l\Iarinha desstJ. ProYincia, L.O que percebe hum dos dous Escrh àes da da 
Côrte. 

lllm. e Exm. St·.- O Regente em Nome do Imperador, 
ettendendo no que representou João Manoel de Souzu Coutinho, 
Escrivão da lntcndencia da Marinha dessa Provinciil, c ao que 
sobre o mesmo V. Ex. informára em seu ollicio de 30 de .1 unho 
ultimo, houve por bem determinar pelo Dt~creto da copia junta, 
que o ordenado do supplicantc f()SSe igualado ao que percebe 
hum dos dous Escrivães da lntendencia dal\Iarinha desta Côrtc. 
O que parlicipo a V. Ex. para seu devido conhecimento c go
verno, e em resposta ttn mt'nciunado oficio. 

Deus Guarde a V. E~.- Palacio do Rio de Janeiro em 5 
de Agosto de 1831.-l'ristãu Pio dos Santos.- Sr. Presidente 
da Província da Bahia. 

N.o 382.-JUSTIÇA.- Em 7 de Agosto de 1837. 

Ao Juiz Municipal, mandando instaurar o Jnry de rcrista, c providenciando 
sobre a:s attest:~çõcs. 

O Hegcnte em Nome do ImpcradM o Senhoe D. Pedro li 
Ol'dena que V. S, faça instau1·ar quanto antes o Jury de revista, 
afim de se ultimarem üs negocios que delle dependem, rccom
mendando-lhe muito toda a cautela na admissão das attestacões 
que lhe fot·cm presentes, as quacs devem Sf~I· dos Facultativos 
dos Corpos da Guarda Nacional, c na falta destes dos Ptofessore3 
mais entendidos c acrt~ditados. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 7 de Agosto de 1837.
Francisco Gê Acayaba de Montezuma.- Sr. Jonquim Antonio 
Pereira da Cunha. 
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N .0 383.- Em H de de Agosto de 1837. 

A' i~o ao I'n'sidrn!r da FroYinl'ia dns Alnp!as, ~~obre suspcnsfio de .JnÍí'('S 
de l'az, Juizes I~l;mieipae:~, c Promotores, obsrrvnndo-sc o art. 52 do 
Codigo do Processo. 

Illm c Exm. Sr- Levei no eonhccirncnío do Regente em 
Nome do Imperador o oficio de \'. J;x, de 1ft- de Abril do 
corrente nnno, (~m o qual V. Ex. pede que se lllc declare, se 
npezar de V·r algum Promotor J>nblico perdido por qualquer 
motivo a confiança do Governo, deverá servir ató que se conclúão 
os tres mmos marcndos no art. 3G do Codigo do ProcPsso, ou 
se poderá ser suspenso, ou mesmo dcmittido, c mandar-se 
proceder a nova non1eaçfio: c o mesmo Hcgrntc manda res
ponder n V. Ex., que aclwndo-se estabelecido no nrt. 52 do 
referido Codigo do Processo que os Jniws de Paz, Juizes 1\Iuni
cipaes, Promotores, c os mesmos .J uizcs de Direito sirvão po1· 
todo o tempo que lhes está marcado, não comettendo crime 
por que pereí"io os lngarPs, pódc V. Ex. !'Uspcnder aquellcs de 
taes empregados que tenhão faltado ao cumprimento dos seus 
deveres, e mandar-lhes formar o competente processo de res
ponsabilidade nos casos em qun a Lei o permitte. O qne par
ticipo a V. Ex. para sua intelligcncia c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeío do Bio <k .JanPiro em 8 de 
Agosto de 1837 .-Francisco Gê AcoyrdJa d? 1JJ ontezuma. 

N. o :_38;i-.-Ern 8 de Agosto (]c 1837. 

Ao Juiz d~ Direito Chefe de Poliria, exigindo 11 rrmrssa do auto de ahan· 
flono do Rrigue S. Domin~o~ En(·as; e recommendando que jnntc ao seu 
parecer as iui'ormaçucs que sobre os olljreVJs derem as outras autoridads. 

Communicando-me Vm. Pm scn officio de hontem que o Juiz 
d{' Paz do t.o dbtrieto de Santa Hita fUra á bordo do Brigue
S. Domingos l~néas-e alli procedêra a auto de abandono, or
dena o Ht?gerte Pm Nome do lmperador que Ym. envie a esta 
Secret<.~ria de Es!ado dos Negocios da J ustiçn, quanto ante.-;, aqueilc 
auto, informando minuciosamente. Havendo Vm. adoptado 
a p1·atica quando se lhe exigem informações a respeito de objectos, 
sobre os qnnes Vm. manda ouvir a outras autoridades, de en
viar simplesmcntt~ as informações dr;stas, cumpre-me rccom
mendar-lhe por esta occasião a bem do serviço publico, que 
deve acompanhar com informação sua aquellns que tiver obtido 
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de taes autoridades, para que o Governo Impct·ial tenha lambem 
orn vista a sua opinião quando houver de dnliherar iÍcrrra do 
negocio. O que participo a Vm. para sua intPiligcnria f' de
vida obscrvancia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Ag·osto cl(' 18~1.----Fran
risco Gê Acayaba de M rmtezuma. 

N.o 38:5.-l\IAHINIIA.-Em 8 de Agosto de 1837. 

Ao Presidente da Proyincia de Pcrnamhneo, partiripantlo qtw ft'11·a rlevado 
a mil duzentos e oitenta réis diarios o yeneimento do CIH'arrrgado do Pharol 
da nana da mesma Proyincia. 

111m. c Exm. S1·.-0 Hegcnlc rm !\omc do Imperador, at
tendendo ao que V. Ex. informilra em otneio sob n. o 28, datado 
de 27 de Junho ultimo, ilccrca do requerimento de Jo3Ú Alves 
de Souza Hangcl, encarregado do Phurol da llarra dessa Cidade, 
ha por bem que o vencimento do supplicaute sPja elevado 
a mil duzentos c oitenta réis diarios. O que participo a V. 
Ex. par.1 sua intclligencia, c expedição das convenientes ordnns 
a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 8 de 
Agosto de 1837.- Tristào Pio dos Santos. -Sr. PrPsidente da 
Província de Pcrnamuneo. 

N. o 386.-J<'AZEND.\.--Em 8 de Agosto de 1837. 

Approvando a t·•~solução da Thcsouraria da Provincia do ~[aranhllo, que nãd 
jul'!ou procedente a appreheusão de algumas fazendas transportadas no 
Brigue Inglez-Robert Scrufield-por diversos fundamentos, e por não ser 
possível ao Capitão da embarcação responder pela exactidao das decla
r;JçOes do manifesto) relath·amente á quantidade c qualidade das merca
dorias. 

Manoel Alves Branco, P1·esidente do Tribunal do Thesouro Pu· 
bJico Nacional, tendo presente o officio do Sr. lnspector da 
Thesouraria da Provincia do Maranhão de 12 de Abril deste 
anno, sob n. 0 44., relativamente a npprehensão feita em algumas 
fazendas transportadas para a dita Provincia no Brigue lnglez
Robert Scrufield-, e que o dito Sr. Inspector julgou não pro
cedente : 1. (•, porque as mercadorias em questão no acto da 
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descarga havião conferido com o manifesto, e por isso não podia 
ter lugar a multa do Commandante, como determina o art. 
93 do Regulamento de 20 de Setembro de 1834.; e 2. o, por
que as mt-n-cadorias havião combinado com a nota no acto do 
despacho, art. 188, e por isso não podia tambem ter lugar a dis
posição dos arts. 132, 133 e 134, e, finalmente, por não encontrar 
no Hegulamento disposição alguma que mande eonferir a nota 
com o manifesto: de conformidade com o voto do Tribunal 
approva a resolução do sobredito Sr. Inspector pelas razões 
expendidas, e por ser ella coherente com a disposição do art. 
93, que ora se acha explícita no art. 156 do Regulamento de 
22 de Junho de 1836; pois que não era possível responder o 
Commandante da embarcação pela exactidão das declarações 
do manifesto, relativamente á quantidade, e qualidade de mer
cadorias que recebe enfardadas e encaixotadas, e que assim as 
deve apresentar. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Agosto de 1831.-Manoel 
À lves Branco. 

N. o 387 .-Em 8 de Agosto de 1837. 

Portaria á Alfaudcga explicando o sentido das disposições da ultima parte 
do art. :!67 do Regulamento que, na falta dos assiguantes e sens fiadores, 
faz responsavel peio imposto dos bilbetes, ao Iuspector, Escrivao, e The
soureiro da Repartição. 

O Sr. Inspector interino da Alfandega fique na intelligencia 
de que, não se devendo approvar o que propõe em seu officio 
de 6 de Junho a respeito dos de!Jpachos por meio de assignados, 
cumpre que elles continuem e prosigão em conformidade das 
Leis e Regulamentos em vigor ; e pelo que respeita as dispo
sições da ultima parte do art. 267 do Hegulamento, que sujeita 
o Inspector, Escrivão, e Thesom·eiro a responsabilidade para 
com a Fazenda Nacional no caso de não terem com que pagar 
os assignantes e seus fiadores, sob pena de demissão, não se 
deve entender tão absoluta e indefinida a responsabilidade dos 
ditos Empregados, de maneira que proceda em todo e qual
quer caso em que se verifique a insolvabilidade dos assignan~s 
e fiadores, e sim conforme os princípios de Direito Civil e Cri
minal, por que se regula a responsabilidade dos Empregados, 
e segundo os quaes esta sómente se póde fazer effectiva, quando 
da parte delles se verifica a má fé, e a falta de devida intel
ligencia, e cuidado no desempenho de seus respectivos deveres, 
não recahindo portanto a responsabilidade naquellcs dos sobre-

Decisões 37 
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ditos Empregados, que tiverem todo o cuidado e diligencia 
na escolha e approvação dos assignantcs e seus fiadores, ainda 
que por caso superveniente e imprevisto se tornem insoluveis. 

Rio de Janeiro em 8 de Agosto de 1837 .-itlanoel Alves Branco. 

N. 0 388.-JUSTJÇA.-Em 9 de Agosto de 1837. 

Ao Juiz de Di1·eito Chefe da Policia, approvando o augmento de eonsignA
çao para deipeus do ieniço da Cadêa do Aljube. 

Em additamento ao meu Aviso de 5 do corrente mez tenho 
de declarar a Vm. que o Uef(ente em Nome do Imperador houve 
por bem approvar a despeza de mais 5~760 mensaes que Vm. 
no seu officio de hontem diz ser necessario despender-se com os 
carretos e conducções de mantimer1tos e outros objectos para a 
Cadêa do Aljube. 

lieus Guarde a Vm.-Paço em 9 de Agosto de 1837.-Fran
cisco G~ .Acayaba de JJfonte:r.uma. 

N.o 389.-IMPERIO.-Ern 11 de Agosto de 1837. 

Declarnndo ao Presidente da ProYincia de Pernambuco que u votaçllcs nos 
concursos ái cadeiras dos Curso» Juridieos deTem reeabir iómente 1obre 
o mcrito litterario doi oppoaitorea. 

Deduzindo-se da informação da Congregação dos Lentes do 
Curso Jurídico de Olinda, que acompanhou o officio de V. Ex. 
de 9 de Maio deste anno, terem-se negado ao Dr. Jeronymo 
Villcla de Castro Tavares os votos favoraveis para hum dos 
lugares de substituto, que se achão vagos naquelle estabeleci
mento, em razão de irregular conducta ; e não se conformando 
tal procedimento com as disposições dos estatutos, segundo os 
quaes nos concursos e nas votações relativas só se tem do attender 
ao merito litterario dos oppositores, para se approvarem e admit
tirem os que mais se distinguirem por seus conhecimentos; manda 
o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 quo · 
V. Ex. espeça as convenientes ordens, para que a votação da 
referida Congregação se limite sómente áquelle ponto, infor
mando ella em separado o que se lhe ofTerecer a respeito da 
<~onducta do dito Dr., para o Governo t0mar definitiva resolução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 11 
de Agosto de 1837.-Manoel Alves Branco.-Sr. Presidente da 
l,rovincia de Pernambuco. 
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N. o 390.- Em 11 de Agosto de 1837. 

Isenta a Companhia de Navegaçao de Nictherohy da obrigação de trans
portar O!! algozes da justiça. 

Participo a V. S. para sua intclligcncia que, á vista das 
razões por V. S. expendidas em seu officio de 11 do mez 
proximo passado ácerca da reclamação feita pelo Vif.e-Presi
dentc da Província do Rio de Janeiro, o Governo convém em 
que o algoz seja exceptuado da disposição do art. 6. o elo 
contracto celebrado com a Companhia de Navegação de Nic
theroy. O que por esta Secr·etaria de Estado se communica 
no mesmo Vice-Presidente na data deste, bem como ao Sr. 
Ministro dos Negocias da Justiça, para seu governo. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 11 de Agosto de 1837.
Manod Alfjes Branco.- Sr. Presidente da Directoria da Com

. panhia de Navegação de Nictheroy. 

N.o 391.-JUSTIÇA.-Em 11 do Agosto de 1837. 

Avi~;o no Presidente da Provinda do Piauhy, declarando ser incompat.ivel 
o exercicio simultaneo de Vereador e Secretario tia Camara .Municipal. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo a Camara Municipal da Villa de 
Valença dessa Pl'ovincia dirigido ao Governo Imperial por esta 
Repartição da Justiça huma reprcscntaç.ão pedindo que se lhe 
declarasse se havia alguma incompatibilidade em que o Ve
reador Manoel Joaquim Henriques de Paiva servisse ao mesmo 
tempo de Secretario da mesma Cnrnara e percebesse a ff'S

pectiva gratificação deste ultimo em; .rego. O Regente em Nome 
do Imperaror ha por bem que V. Ex. fll~'a constar t\ mP-n
cionnda Camar<l, que lw incornpativel o exrrcicio daquelles dous 
empregos pf'lo mesmo individuo. 

D('US Gua,·de a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 11 de 
Agosto de 1837.- Francisco Gê Aca.yaba de '!Jtlontezuma. 

N. o 392.- Em 11 de Agosto de 1837. 

Portaria á Camara Municipal para cassar M licenças para dansas de velhos 
e outras. 

Manda o Regente em Nome do Imperador pela Secretaria 
de Estado dos Negocios da Justiça, que a Camara Municipal 
faça cassar todas as licenças que tiver dado sobre dansas de 
velhos, jardineiros, c outras que em alguns dias de festa se 
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tem observado, por ser muito conveniente acabar com o abuso 
de andarem taes dansas até nlta noite pelas ruas desta Cidade 
e seu suburbio cotTI grande sequito de indivíduos perturbando 
a publica tranquillidade. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Agosto de 1837.
F1·ancz'sco Gê Acayaba de jYfontczuma. 

Aviso nesta conformidade e data ao Juiz de Direito Chefe 
de Policia. 

N.o 393.-l\lARINHA.-Em 11 de Agosto de 1837. 

Hesoluçao de Consulta do Conselho Supremo Militar para contar-se a an
tiguidade de praça dos Officiaes da Armada, desde a sua matricula na 
Academia de Marinha. 

Senhor.- Mandou Vossa Magestade Imperial, por Portaria 
da 5ccrctaria de Estado dos Ncgoeios da Marinha, de 28 de 
Junho deste anno, remettcr ao Conselho Supremo Militar o 
incluso requerimento, em que o Capitão Tenente da Armada 
Nacional e Imperial José ~!amcde l1erreira pede que a sua 
antiguidade seja contada desde o 1. o do Março de 1817, 
quando se matriculou na Academia àa Marinha, como se pra
ticára com o Capitão de Mar e Guerra Francisco Bibiano de 
Castro, rara que consulte com effeito o que parecer ácerca de 
tal prelençáo.- A Academia dos Guardas Marinhas do Rio de 
Jnnciro tcwe as attribuiçõcs, que competião á Academin Real 
da Marinha de Lisboa, como foi determinado, e tem paridade 
com ella pelas Ordens de 25 de F!werciro, 9 de Setembro 
e 30 de Dezembro de 1809 23 de Fevereiro e 28 de Abril 
de 1810, que concedeu aos seus Alumnos os privilegios 
da Universidade de Coimbra. O Supplicante tem além destas 
em seu favor o Decreto de 13 de Novembro de 1800, e por 
esse motivo, e a exemplo do que se praticou com o Capitão 
de Mar e Guerra Francisco Bibiano de Castro, por Decreto de 
18 de Maio de 1835, e com o Capitão Tenente João Francisco 
Regis, em Resolução de 21 de Julho do mesmo anno, e ainda 
outros: parece ao Conselho que o Supplicante acha-se nas 
circumstancias de ser semelhantemente agraciado com a anti
guidade que requer. 

Rio de Janeiro 21 de Julho de 1B31.-Brito.-Vasconcellos.
Gunha Mattos. -Gonzaga.- Rodrigues. -Foi voto o Vogal 
Luiz da Cunha Moreira. 

O Regente em Nome do Imperador. 
Como parece ao Conselho. -Paço em 11 de Agosto de 

1837.- Diogo Antonio Feijó. - Tn"stão Pio dos Santos. 
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N. 6 394.-Em 11 de Abril de 1837. 

Hesolução de Consulta do Conselho Supremo Militar declarando nâo terem 
sido revogadas pelo Decreto de 13 de Novembro de 1800, as disposições 
da Resolução do Conselho Ultr<lmarino de 20 de Dezembro de 17'26 que 
estabelecerllo a competencia do Govenw para escolha dos Officiaes para 
os postos de Capitães de Mar e Guerra, e Oíficiaes Generaes. 

Senhor.- 'Mandou Vos~a Magestade Imperial, por Portaria 
da Scerctnria de Estado dos Negocios da Marinha de f4. deste 
mez remetter ao Conselho Supremo Militar o incluso reque
rimento dos Ofncines da Armada, {~m que se queixão da pre
terição que soflrerão, c pedem ser promovidos; afim de quo 
o mesmo Conselho consulte com eífeito o que parecer sobre 
esta pretenção. -Estando o requerimento dos supplicantes 
assignado por Officiaes de diversas categorias militares, deve 
o Conselho fazer as convenientes sepürações de huns, c outros. 
Vossa Magestade Imperial tem direito de promover aos postos 
de Capitão de Mar e Guerra, e de Olflciaes Generaes aquellcs 
indivíduos, em quem achar merecimentos mais transcendentes: 
estes postos são de escolha do Governo, como declara a Reso
lução de 20 de Dezembro de 1726; e absurdo seria considerar 
derogada esta salutar providencia, pela generalidade das expres
sões do Decreto de 13 de Novembro de 1800. Não he o 
Conselho do Almirantado, quem hoje propõe a Yossa Magestade 
Imperial os Officiaes da Armada, porque não existe esse Con
selho; ho o seu Ministro da Repartição Naval, que não teria 
certamente o desaccordo de propôr <:1 Vossa Magestade Im
perial, para Capitães de Mar c Guerra, e Officiaes Gencraes, 
homens, cujos meritos fossem a simples antiguidade. A respeio 
dos Ofticiaes assignados em o requerimento, que são de patente 
inferior á Capitães de Mar e Guerra, não póde o Consplho dizet· 
cousa alguma, porque ignora quaes sejão as antiguidades de 
huns, e o merecimento de outros. Póde acontecer que muitos 
fossem preteridos, mas essa preterição, e qualquer injustiça 
(se a houver) teve origem na Lei excepcional de 15 de Ou
tubro de 1836. O Conselho ignora qnal o remedio que se 
ha de applicar a tantas suppostas preterições, autorisadas pela 
Assernbléa Geral Legislativa, sem que se entre em o miudo 
exame das antiguidades c merrcimcntos de cada hum dos 
OtHciaes, que se considerão preteridos, para comparar a tabella, 
ou escala destes com a dos agraciados pela Lei excepcional. 
Det·ogar o Decreto de Promoção traria grandíssimos inconve
nientes; c fazer h uma Promoção Geral não he menos arriscado, 
porque talvez fossem nelJa compn~hendidos Officiaes muito 
modernos, sem qualificações para accessos, e em numero 
muito superior ás necessidades do serviço da Armada.- Tal 
he o Parecer do Conselho, e Vossa Magestade Imperial, que 
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melhor conhece as urgencias da Marinha de Guerra do lm
perio, deliberará, como fõt• de mais interessante ao serviço 
do Estado. 

Rio de Janeiro 28 de Julho de 1837.·-Brito.-Cunha 
M altos. - Gon•aga. - Rodrigue!. - Forão votos os Vogaes, 
Luiz da Cunha Moreira, e Francisco de Paula Vasconcellos 

O Regente em Nome do Imperador. 

Como parece ao Con~elho. 

Paço em 11 de Agosto dft 1837. -· Diogo Antonio Feijó.
Tri!tào Pio dos Santos. 

N. 395.- Em 11 de Agosto de 1837. 

Re~oluçao de Conmlta do Conselho Supremo Militar declarando n~o se dar 
11. preteriçao de que se queixa o Capitão de Mar e Guerra Antonio JoAquim 
do t~outo, por ser feita a aprazimento do Governo 11. escolhA dos Officiaes 
Generlles tanto do Exercito como da Armada. 

Senhor.- Mandou Vossa 1\fagestade Imperial, por Portaria 
da Secretaria de Estado dos Negocios da Mat·inha de 14 deste 
rm~z t'emetter ao Conselho Surwemo Militar o incluso t•equo
rimento do Capitão de Mar· e Guerra Antonio Joaquim do 
Couto, em que se queixa do preterição que so!Tr·nu, c pede 
ser promovido; afim de que o mesmo Conselho consulte 
com efft~ito o que parecer sobre esta preten~ão. O Conselho 
teve a honra de Consultar a Vossa Magestade Imperial nm 
o din de hojt~ o requerimento do:; Officiaes da Armada Na
cional e Imperial, em quf• vem assignado o supplicante; e foi 
alli de parecer, quo o despacho, que o m(~smo suppticante 
pretende, he do arbítrio dtl Vossa .\lagestadn Imperial, sem 
attenção ao direito de antiguidade, que nun<..:a proeede á respeito 
dos Ofliciaes Generae~, tanto no Exercito, como nn Armada. 
Em quanto aos ~ervh;os relevantes que o supplicante allcga para 
gozar da Graça do Decreto do 15 de Outubro do anno proximo 
passado, h e o Conselho de parecer que á Vossa Magestade 
Imperial he quo compete ajuil:ar dos serviços extraordinat·ios 
do supplicante, á. Yista da~ inrormaç.ões, que houver recebido 
dos Presidentes da Província de S. Pedro do Rio Grande.-

Rio de Janeiro em 28 de Julho do 1837.- Brito.-Cunha 
Maltos.-Gonzaga.-Rodrigues.-Foi voto o Vog(.ll Francisco do} 
Paula Vasconcellos. 

O Ragente em Nome do Imperador. 

Como parece ao Conselho.-Paço, 1.1 de Agosto de 1837.
D,:ogo Antonio Feijó.- Tristão Pio dos Santos. 
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N.e 396.- Em 11 do Agosto de 1837. 

Mandando eontinuar o abono d~•s gratificaçoea de que gozao os fundidore11 
pelo serviço dos seroea. 

A' -vista 'do que em officio de 4 deste mez informára o 
In~pector do Arsenal da Marinha sobre o que Vm. dirigíra. 
em o 1.., do referido mez, acompanhado de outro do Apon
tador do sobredito Arsenal, Miguel Vaz de Carvalho; tenho 
de significar-lhe que deve ser abonada aos fundidores, pelos 
serões, a gratificação de que gozão. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 11 de Agosto de 1837.-Tristão 
Pio do! Sat1lo1.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. o 397.- Em Hl di Agosto de 1837. 

Ao Presidente da Proyincla do Pará eommunicando a aposentadoria dt> 
meiitre calafate do Arsenal da .Marinha da me.ma Provinda. 

111m. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador, atten
dendo ao que V. Ex. informára em officio sob n.o 38, datado de 
14 de Maio ultimo, sobre o requerimento de Manoel Joaquim da 
Assumpção, mestre de calafates do Arsenal da Marinha dessa 
Província, Ha por bem conceder ao supplicante a aposenta
doria que pede, com o salario de mil e duzentos réis diarios. 
O que participo a V. Ex. para seu conhecimento e expedição 
da~ conv~nientes ordens a tal respeito. 

Deus Guarde n V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 1;2 
de Agosto do 1837.- Tristão Pio dos Santos.- Sr. Presidento 
da Província do Pará. 

N.o 398.- Em 12 de Agosto de 1837. 

Concedendo aos Patrllei dos escaleres do Ministro, e do luspeetor do Ar
itmal augmento de vencimento, por se considerar de accesso o exercício 
em taes escalcroi. 

O Regente em Nome do Imperador, attendcndo ao que re
prescntárl'io Francisco Moreira de Campos, e Antonio Moreira 
da Rocha, Patrões dos escaleres, o primeiro do Ministro da. 
Repartição da Marinha, c o ie~undo do lnspector do respectivo 

2 
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Arsenal, e a ser considerado, como accesso o exercicJO nos 
ditos escaleres, ha po1· bem conceder a cada hum dos suppli
cantes o vencimento diario de mil réis, não podendo este aug
mento servir de exemplo aos outros Patrões, por isso que se não 
achão nas mesmas circurnstancias. O que participo a Vm. para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 12 de Agosto de 1837.
Tristão Pio dos Santos.- Sr. Joaquim Antonio C~minha. 

N.o 399.- :FAZENDA.- Em 12 de Agosto de 1837. 

Portaria ao Administrador da 1\Ies:J do Consulado, declarando competir-lhe 
decidir da validade dos documentos que se lhe apresentarem para o levan
tamento de direitos em deposito. 

O Sr. Administrador do Consulado fique na intelligencia de 
quo lhe cumpre, em conformidade com o disposto no art. 36, 
§ 3.0 do Regulamento em vigor·, decidir da validade dos do
cumentos que se lhe apresentarem para o levantamento de 
direitos em deposito por generos exportados para portos do 
lmperio; ficando assim resolvidas as pretenções de João Bap
tista Leite, Luiz Dias do Amm·al, Ricat'do José Domingues 
Ferreira, c Antonio Leite Guimarães, cujos documentos se lhe 
envião. · 

Rio de Janeiro em 12 de Agosto de 1837.- Manoel Alves 
Branco. 

N. 11 400.- MARINHA.- Em 14 de Agosto de 1837. 

Dando providencias para que no Arsenal de Marinha da Córte se estabeleça 
huma accommodação para os Indios empregados no mesmo, c ordenando 
que se lhes abonem raçoes e vestuario como se pratica com as praças 
de bordo. 

Constando ao Regente em Nome do Imperador o Sr. D. 
Pedro Il, que os Indios empregados nesse Arsenal não se achão 
i·egulados em sua vida domestica de huma rn;meira, que mâis 
aproveite ao serviço publico, e ao mesmo tempo lhes offcreça as 
commodidades csmpativeis com a sua condição, preservando-os 
de enfermidades provenientes de privações, te múo tratamento, 
o que se tem acautelado por sabias providencias nos Corpos 
Militares, e nas Guarnições dos Navios da Armada, sendo mui 



altendivel o laborioso mistm·, a que elles se dedicão, vivendo 
nhi pacificamente com suas mulhen~s, cujos filhos se tem appli
cado com aproveitamento ao estudo das primeiras letras, e a 
officios rnecanicos , merecendo alguns delles por seu talento 
os mais distinctos elogios de pessoas, que presenciárão os seus 
exames; convindo portanto animar não só aos que ahi existem, 
mas tambcm aos que devem vir das Províncias, na conformi
dade das ordens, que para esse fim forão expedidas, e outrosiin 
convidar por meios beneficos os que já so tenhão ausentado 
por descontentes; determina o mesmo Regente : 1. o , que o 
m'mazcm tcrteo do cdificio , chamado casa das velas, sirva 
de ora em diante para habita~ão dos ditos Indios, e dos outros 
que vierem para o Arsenal, conservando-se alli, para uso delles, 
as tarimbas que o meu antecessor mandou preparar para os 
artistas Pottuguezes que fot·ão engajados em Portugal, e dos 
quaes já restão poucos~ 2. o, que sejão fornecidos aos ditos 
lndios os litensilios necessé\rios, afim de que se estabeleça hum 
rancho igual, e do mesmo modo, que está em pratica a bordo 
dr.s Navios da Armada para com as suas guarnições, orçan
do-sd o custo de h uma ração, que deve constar de almoço, 
jantat e ceia, para ser deduzida a sua importancia :do jornal 
daquelles que o tiverem; 3.\ que os nwsmos lndios sejão 
igualmente fornecidos de fardameiito, semelhante ao que está 
presentemente em uso~ duas vezes por anno, devendo este far
damento constar de huma jaqueta~ duas calças, duas camisas, 
e hum bonet; 4.0 finalmente, que V. S. encarregue a promp
tificação, e o estabelecimento destes arranjos, que~ não obstante, 
ficão submettidos á sua fiscalisação, ao seu Ajudante o 1. 0 Te
nente da Armada Francisco José de Mello, de cujo zelo, patrio
tismo, e discripção o Governo espera o bom exilo desta provi
dencia; ficando Y. S. prevenido de que á lntendencia da 
Marinha se tem expedido as convenientes ordens para sua 
execução na parte, que lhe pertence. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 14 de Agosto de 1831.
Tristão Pio dos Santos.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

A disposição deste Aviso foi communicada ás Províncias 
em Circular de 16, dirigida ao!il Presidentes das Provincias. 

N.o 401.-JUSTIÇA.-Em 16 de Agosto de 1837. 

Aviso ao Juiz de Paz do 1.0 districto de Santa Rita, sobre intervenção do 
Promotor Publico nos exames a bordo das embarcações da Costa da Africa. 

Tendo o Reg('nle em Nome do Imperador resolvido que em 
todos os .exames que se fazem a bordo das embarcações vindas 
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da Costa d' Africa compareça tambem o Pr0motor Publico, 
cumpre que Vm. para esse fim lhe fa~a aviso com antece
dcncia todas as vezes que tenha de praticar taes exames, fi
cando na intelligencia de que ao mesmo Promotor deverão 
ir sempre com vista todos os autos relativos aos referidos exa
mes, afim de que c1Ie em desempenho do seu officio possa 
interpôr os recursos que entender, e fallar nos termos da Lei~ 
e isso não só a respeito dos processos existentes, como de 
todos os que para o futuro tiverem lugar. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de Agosto de 1837.-Fran
cisco G~ Acayaba de 1J1ontezuma. 

Aviso ao Promotor Publico nesta conformidade c data. 

N.v 402.-Em 16 de Agosto de 1837. 

A liso ao Presidente da Prm'incia do Rio Grande do Nort(', dcsnppror::mdu 
a medida de privar a Hermencgildo Pinheiro de Vasconcellos do exerci
cio do lugar de Promotor, ,·isto não poder ainda consid~rar-se definiti
vamente eliminado da lista dos jurados. 

IlJm. c Exm. Sr.-Fazendo V. Ex. ora subir á presença do 
Governo Imperial, coberta com o seu officio datado de 8 de 
Maio ultimo, a resposta da Camara :Municipal da Capital dessa ~"-
Província, exigida por esta Repartição da Justiça, ácerca dos 
motivos por que foi eliminado da lista dos jurados Hermene-
gildo Pinheiro de Vasconcellos, que servia interinamente o 
Jogar de Pmmotor Publico, pelo que V. Ex. ordenára ao Juiz 
Municipal que nomeasse outro Cidadão que exercesse o sobre-
dito lugar, por não poder o mesmo Hermenegildo continuar 
a exercê-lo; c tendo levado todos estes papeis ao conhecimento 
do Regente em Nome du lrnperador; manda dcclarm· a V. Ex. 
que a deliberação tomada por V. Ex. de privar ao sobredito 
Hermenegildo do exercício de Promotor foi demasiadamente 
precipitada e intempestiva, por isso que não podia conside-
ra-lo definitivamente excluído da lista dos jurados, e privado 
por conseguinte da qualidade requerida para ser Promotor, 
emquanto não houvesse, como ainda não houve, a apuração 
feita na conformidade do art. 27 do Codigo do Processo Cri-
minal, que sujeita ao Juizo das Camaras Municipacs as listas 
dos inscriptos e eliminados para a formação da lista geral, 
sobre que ainda póde dar-se o recurso do art. 28 do citado 
Codigo; mas, como V. Ex. mandou processar ao dito Herme-
negildo, h e preciso esperar-se pelo resultado, que V. Ex. fará 
chegar ao conhecimento do Governo Imperial. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 16 
de Agosto de 1837 .-Francisco Gê Acayaba de lU ontezuma. 
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No 403.-l\IARINHA.-Em 16 de Agosto de 1837. 

Declarando que o vencimento dos mestres de qualquer embarcação, que 
forem empregados no registro e soccorro, bc o mesmo que percebe o 
do Pat~tcbo .Mercurio. 

Em solução á duvida proposta por V. S. no seu officio de 
hoje, sobre deverem ou não continuar a ser abonados ao 
mestt·o da Corveta-Liberal-os mesmos vencimentos, que por 
Aviso de 14 de Março ultimo se mandou dar ao mestre do 
Patacho-~lercurio ;-tenho de significar-llw que taes venci
rnentos devem ser abonados ao mestre de qualquer embarca
ção que estiver empregada no registro e soccorro, como se 
acha a referida Corveta. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 16 de Agosto de 1837.·
Tristão Pio dos Santos.--Sr. Luiz da Cunha 1\loreira. 

N. o 404.-Em 16 de Agosto de 1837. 

Determinando que os Paquetes e Transportes sejão artilhados. 

Devendo os Paquetes e Transpmtes, na conformidade do 
que ora se determina ao Inspector do Arsenal da Marinha, 
ser convenientemente artilhados, não só para repellir qualquer 
insulto dos Piratas, mas ainda toma-los ; assim o participo a 
Vm. para sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de Agosto de 1837.
Tristão Pia dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.o 405.-FAZENDA.-Em 16 de Agosto de 1837. 

liandando que o producto da matricula das escolas de Medicina seja re
cebido c despendido pelas Thesourarias das ditas escolas. 

Manoel Alves Brance, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, responde ao Sr. Inspector !a Thesouraria 
da Província da Bahia que, na fórma da Ordem de 15 de 
Maio de 183!,., o producto das matriculas das escolas de Me
dicina, posto que forme huma das addições da Receita Geral, 
deve corntudo ser recebido e despendido pelos Thesoureiros 
das ditas escolas~ sujeitos a fiscalisação das respectivas The
som·arias, a que devem dar contas. 

Thesouro Publico Nacional em 16 de Agosto de 1837.-Ma
rwel Alves Branco. 
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N.o 406.-IMPERIO~-Em 18 de Agosto de 1837. 

Communicando ao Administrador do Correio Geral que fica alterado para 
a Província das Alagôas o prazo marcado no Aviso de 27 de fgvereiro 
deste anno para os mestres das embarcações participarem a sua sabida 
á Administração do Correio. 

Tendo o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, á tista das razões ponderadas pelo Presidente da Pro
vinda das Alagoas, ordenado na data de hoje que seja ele
vado na mesma Província a cinco dias o pralo de dous, que 
por Aviso de 27 de Fevereiro do corrente anno se determinou 
precedesse á sabida de qualquer embarcaç.ão, depois de dada 
pelo respectivo mestre a competente parte á Administrnção 
do Correio: assim o communico a Vm. para sua intelligencia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Agosto de 1831.
Manoel Alves Branco.-Sr. Luiz Francisco Leal. 

N. 0 407.-JUSTlÇA.--Em 18 de Agosto de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província do Ceará, solvendo duvidas sobre a pres
cripçilo dos delictos. 

Illm. e Exm. Sr.-Havendo o Regente em Nome do Impe
rador tomado na devida consideração o que V .. Ex. ponderou 
no seu officio dirigido a esta H.cpartição da Justiça , ora a meu 
cargo, com a data de 23 de Junho deste anno, sob n.o 18, 
relativamente porque convem entender·-se a prescripção dos de
lictos, afim de que não fiquem impunes alguns assassinos que 
existem nessa Provincia, e que, tendo sido o seu Oagello por 
muitos annos, hoje se juJgão livres por hum tal motivo: manda 
declarar a V. Ex., em resposta ao sobredito ofllcio, que a pres
cripção dos delictos nos casos dos arts. 54 , 55 e 56 do Codigo 
do Processo Criminal, corre desde o dia em quo elles se perpe
trárão, tenhaeou não havido a formação da cul,pa; mas que 
em qualquer dos ditos casos be preoiso,. para proceder a pres
cripção, que os delinquentes es.tejão presentes no termo, ou au
sentes em lugar sabido dentro do Imperio, por todo o tempo 
designado nos citados artigos; e que em consequencia podem 
os delinquentes ser processados, e formar-.se-lhes culpa para 
se seguirem os mais termos da accusação e sentença: 1. o .. quaGdo 
ainda não tem passado o tempo da prescripção; 2.0

, quando, 
posto que tenha passado, não se dá a circumstancia de terem 
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estado no termo sem interrupção, ou ausentes em lugar sabido. 
O que participo a V. Ex. para sua intclligcncia c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 18 
de Agosto de 1837.--Francisco Gê Acayabtt de Montezuma.
Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N.o !lOS.- Em 18 de .Agosto de 1837. 

AYiso ao Presidente da Provincia da Bahia, de~approvando o pagamento feito 
pela Fazenda Publica do premio pela denuncia de contrabando de Afri
canos, por dever deduzir-se do producto das multas. 

111m. c Exm. Sr. -Tendo levado ao conhecimento do Ue
gente em Nome do Imperador o oflicio de V. Ex. datado de 
15 do m~z antecedente, dando conta da apprehcnsão de 135 
Africanos importados por contrabando, do destino que aos mes
mos déra, e da deliberação que tom;íra de mandar pagar á 
.1!-.rancisco Martins Ramos que os dcnunciára, pela consignação 
das despezas evcntuacs marcada na Lei do orçamento em vigor, 
a importancia do premio de 30~ por cada hum de que trata 
o art. 5. 0 da Lei de 7 de Novembro de 1831: o mesmo Hc
gcnte manda declarar a V. Ex. que, se .no citado artigo da
quella Lei se determina que o premio nella decretado se re
ceba da Fazenda Publica, lambem no art. 9. o da mesma Lei se 
declam que Psse premio deve ser deduzido do producto das 
multas impostas em virtude della, c que em taes circums
tancias não pôde merecer approvação a deliberação adoptada 
por V. Ex. a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-P.1lacio do Hio de Janeiro em 18 de 
Agosto de 1837.-Francisco r;ê Acayaba de Montezuma.-Sr. 
Presidente da Provincia da Bahia. 

N.o 409. -1\IARINHA.-Em 18 de Agosto de 1837. 

Mandando igualar os jornaes do Contramestre e Mandadorcs de Calafates 
aos dOi Contramestres c Mandadores de Carpinteiros de Machado. 

O Regente em Nome do Imperador, attendendo ao que re
presentárão o Contramestre e Mandadores de Calafates do Ar
senal da Marinha, e á justiça que lhes assiste, ha por bem, 
que os jornaes dos mesmos scjão igualados aos dos Contrames-
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tres, c 1\fandadores de Carpinteiros de :Machado do sobl'edito 
Arsenal. O que partic.ipo a Vm. para sua intelligencia e cxceução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Agosto de 1831.-Tristão 
lJio dos Santos.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 0 410.- Em 18 de Agosto de 1837. 

Mandando inspcccionar o deposiclo rlos menores, srparando-se das Compa
nhias, os que pela sua pequena idade não puderem prestar serviço util, 
os quacs deverão ser applicados a outros estudos, vencendo a soldada cor
respondente n dos antigos pagens que emharcavllo nos navios da Arma
da : ficando em regra fazcr-~c a da~si!icaç<1o logo que se reccbão recrutas, 
ou indiYiduos para a mariuhagcrn. 

O Rrgcntc em Nome do Imperador determina que Vm., 
visitando o navio que serve de quartel t1s Companhias fixas 
de Marinheiros , c de deposito dos menores nelle existentes, 
proceda a huma inspec<_:ão, afim de conhecer-se os que, por 
sua pequena idade, não podem prestar serviço util, mas sim 
applicar.:se a algum estudo, e dar-se-lhes, tfío somente neste 
caso, a soldada correspondente aos antigos pagens que em
barl·avão a bordo dos navios da .Armada; devendo pt·alicar outro 
tanto, sempre que se rccebão recrutas, ou individuas para a 
l\larinhagem, e colloca-los logo na classe, a que hão de per
tencer; e dando depois: a esta Secretaria de Estado conta do 
que tiver observado a tal respeito. O que participo a Vm. para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Agosto de 1831.-Tristão 
J>io dos Santos.-Sr. Antonio Joaquim do Couto. 

N.o 411.-JUSTIÇA.-Em 19 de Agosto de 1837. 

Ao Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul, sobre iutelligencia do 
art. 1.0 ~ 2.0 da Lei de 11 de Outubro de 1836. 

111m. e Exm. Sr.-Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o oficio que V. Ex. me dirigio em 13 de· 
Julho passado, pedindo esclarecimento sobre a duvida que lhe 
occorre á cerca de poder ter ou não a pplicação o art. 1. o, § 2. o 

da Lei de 11 de Outubro do anuo passado ·áquellcs individuas 
quo já se acharem pronunciados, considerando-se a pronuncia 
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como indicio da culpa; e o mesmo Regente manda responder 
a V. Ex. qnc', ;í. vista da disposição do art. 2. o da referida 
Lei, não póde ter applicaçfío aos individuos quo estão ou 
devem estar presos por já terem culpa formada; porém, com
tudo, como o art. 1.0 da mesma Lei pormittc que estes scjão 
conservados em prisão, sem serem sujeitos a processo durante 
o espaço do anno , e as circumstancias dessa Provincia exigem 
que elles sejão removidos, como V. Ex. pondera no mesmo 
officio, pot· esse motivo os poderá V. Ex. remover para as 
cadeas de outras Províncias, no caso de se tornar perigosa a 
conservação dellcs nas dessa Cidade. 

J>eus Guarde a Y. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 19 
de Agosto de 1837.-Francisco (;e Acayrtba de JJlontczuma.
Sr. J>rcsidenle da Pt·ovincia de S. Pedro do IH o Grande do Sul. 

N. 0 412.-Em 21 de Agosto de 1837. 

Aviso ao l'residcntc da Provincia de Sergipe, dcsapproYando a réintegraçi'ío 
de hum Juiz Municipal antcl'iormentc demittido, listo ter sido tirado de 
huma proposta já inutilisada. 

Illm. e Exm. Sr. -Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o officio que V. Ex. me dirigia em 21 
de Junho do corrente anno, dando parte dos motivos que teve 
para reintegrar o Padre Luiz Corrêa Caldas Lima no lugar 
de Juiz Municipal dessa Cidade, do qual fôra demittido pelo 
antecessor de V. Ex. ; e que ficava esperando a deliberação 
do Governo Imperial sobre este objecto; c o mesmo Regente 
manda responder a V. Ex., que foi mais regular aquella 
demissão dada ao dito Padre do que a sua reintegração, 
porque á vista das disposições dos arts. 9, 10, 11 c 16 das 
lnstrucçõcs de 13 de Dezembro de 1832, c dos arts. 33 e 
34. do Codigo do Processo Criminal, ellc tinha de facto sido 
nomeado contra a Lei, por ter sido tirado d'cntre dous, 
restantes da lista triplico, que ficára inutilisada desde que delJa 
já havia sido escolhido c nomeado hum, porque embora este 
se tivesse escusado de aceitar o cargo, não se podia negar 
que fôra preenchido o fim para que se fizera a proposta, de
vendo portanto mandar-se proceder á huma nova. O que par
ticipo a V. Ex. para sua iutelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Agosto de 1837.- Francisco Gê Acayaba de Montez'ltma. 
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N.o 413.-1\IARINHA.-Em 21 de Agosto de 1837. 

Ordenando o cn:;wjamcnto de Colonos cordoeiros parn a Cm·doaria, e eli-' 
carregando a Sebastião Antonio da Silva Menezes todos os objectos da 
mesma, com n gratificação mensal de 25$000. 

Em resposta ao seu ofUcio de hoje, acompanhado do que 
lhe ditigira o Hit·N~tot• da Gordoaria, tenho de significar a V. S.~ 
que se cxpcdíl'iio as convenientes ordens uo referido Director, 
não só para engajai' Colohos cordoeiros~ e admittir os mais; 
que jlllgüi' precisos, n'gulando os vencimentos pela tabella, 
que marca os dos opctarios do Troço c Casa das VeJas desse 
Arsenal: mas ainda pata encarregar á Sebastião Antonio da 
Silva Menezes de todos os objcctos da mesma Cordoaria, com a 
gratificação mensal de 25~000, c razet· o!'! concertos necessarios 
nas casas pes•tenccntPs áquellc Estabelecimento~ havendo-se, 
á respeito dos que forão emprestados pura as obras da Cadt\a 
da Cidade de Nictheroy; officiando ao tespectivo Presidente, 
para os manda r entr<'gar. 

Deus Guarde a V. S.- P3ÇO em 21 de Agosto de 1837.-
Tristào Pio dos Santos.-SI'. l.uiz da Cunha Moreira. 

N. 0 4H .. -Rm 21 de Agosto de 183'7. 

Determinando que os ycncimentos dos operarias da Cordoaria. sejão regu
lados pela tabella que man:n os dos operatios do Troço; e Casa das Velas. 

Determinando-se nesta data que os operarios do Cordoaria 
sejão d'ora em diante, regulados nos seus vencimentos ·pela 
tabella, que marca os dos opel'arios do Troço, e Casa das Velas 
do Arsenal de :Marinha; assim o participo a Vm. para sua 
intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 2l de Agosto de 1837.
Tristão Pio dos Santos.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N.0 415.-Em 21 de Agosto de 1837. 

Aviso communicantlo a substituiçllo do Director dos trabalhos da escavaçrio 
do Porto do Maranhão; e recommendando por esta occasi&o a exp~d:içlio 
de ordens que fizessem cessar o abuso praticado por alguns Officiaes de 
se deixarem ficar nas Províncias, sem motivo plausível, depois de findas 
as Commissões. 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo-se nesta data nomeado o Capitão 
Tenente José Mamede Ferreira, para dirigir nessa Provincia os 



-----·~----------· --. ~............,..----·~· 

-305-

trabalhos da escavação do Porto, e inspeccionar o Arsenal da 
Marinha, com as mrsll)as attribuições que competem aos lns
pectores dos Arsenaes do Pará e Pernambuco pt'lo Cap. 1. •, 
Tit. 3. o do Regulamento approvado por Decreto de 13 de 
Janeiro de 1834, e percebendo a gratificação annual de SOO;n,OOO, 
equivalente ao ordenado dos referidos lnspectorcs; assim o 
participo a V. Ex., para seu conhecimento, e afim de que, 
sendo exonerado o 1. o Tenente José Maria Wandenkolk, do 
serviço para que o nomeára, o faça immediatamente recolher 
á Córte; t~do por esta occasião de recommcndar a V. Ex. 
a expedição das convenientes ordens, a bem de cessar o abuso, 
tantas vezes praticado por alguns Officiaes da Armada, que, 
findas as suas commissões, se deixão ficar nas Províncias sem 
~ot_ivo plausivel, e antes sob pretextos especiosoa, com- grave 
detrimento -~o serviço, e dos seus camaradas. 

-Deus Guarde a V. E"t.-Palacio do Rio de Janeiro em ~1 
de Agosto de 1837.- Tristão Pio dos Sanlol. -Sr. FranciiCO 
Bibiano de Castro. 

:S.• 416.-FAZENDA. -Em 21 de Agosto de 1837. 

Esclarecendo dmidas Acerca da execuç~o da disposiç!o do art. IJ.0 , ~ 5.0 

da Lei de 31 de Outubro de 1835, e art. 9. 0 , ~ 4. 0 da de ~2 de Outubro 
de 1836, que tratão 1 a primeira da tau »obre e»CrllYOJ, e a segunda 
da taxa do sello. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, responde as duvidas propostas pelo Sr. Ins· 
pector da Thesouraria da Província da Bahia em officio de 10 
do mez findo, n. 0 107, que a disposiç.ão do art. 9. 0

, § 5.0 da 
Lei de 31 de Outubro de 1835, se deve executar em toda a 
generalidade, em que está concebida, sem restricção ou limi
tação alguma; e que a execução do art. 9.0

, § 4. 0 da Lei de 
22 de Outubro de 1836 se deve regular pelas Instruc(:õe.s de 
5 de Maio deste anno, em que se acha prevenid'a a hypothese 
indicada no dito officio. 

Thesouro Publico Nacional em 21 de A&·oito da 1837.
Manoel Alves Branco. 

N.• 417 .-JUSTIÇA.-Em 23 de Agosto de 1837. 

Ao Juiz de Direito Chefe de Policia, para remrtter no principio de cada 
mez buma conta detalhada de toda a despeza feita no antecedente, iendo 
em reservado a despeu secreta. 

O Regente em Nt,me do Imperador ordena que Vm. faça 
enviar a esta Secretaria de Estado no principio de cada mez 
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tmma wuta flet.atheW.. e por parceUas de toda despera qu~ 
se tiy~r feito no mez antecedcmte pela Repartição da Polir-ia, 
tendo priaei.pio no me~ de Julho passado, de'Vendo yir em 
offic;os reservados tJS que forem feitas com ohjectos secretos. 

Deus Guarde a V m.- Paço em 28 de Agosto de 1837.
Francisco 6ê ,Acay4ha de MontezumtJ. 

N. 0 418.-Em 23 de Agosto de 1837. 

Aviso ao Jpspcctor interi,no d~ Alfandega, para que os NnYios da ÇGste. 
d'At'rica se eonserveiQ impedidos até ulterior deHberação do Govern.,. 

O Regente em Nome do Imperador ordena que QS N~Jvios 
'l'in-dos da Costa d' Africa e que na fórma das ROV.as ordens 
devem ficar impedidos, assim se conservem até ulterior deli
beração do Governo, que lhe será tommunicada por esta Repar
tição da Justiça. 

Deu,~ G.uar.d~ .a Vin.-Paço ~m 23 de Agosto de 1837.
Francisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N. 419.-MARINHA.-Em 23 de Agosto de 1837. 

Appm'V:mdo a nomeação do encarregado do Deposito dos objeclos perten
centes oos Na~'iGs d' Arnt:td~, .com o vencimento que percebem os dos 
N.avios (!esarm<Adet; ; e pro\'ideDci!lfndo a respeito dos dmmmentos (~Ue tem 
de lcgulisar as suas contas. 

Em resposta aos dous officios de V. S., datados de hontem, 
tenho de significar-lhe, que approvo a proposta que fizera oo 
contramestre do numero J.osé Theodoro da Siha, para .ser en· 
cat'l'egado dos o'bjectos pertencentes aos Navios du Armada, q,ue 
forem depositados nos armazcns, debaixo da sua inspecção com 
os vencimentos que percebem .o-s da mesma classe em navios 
desarmados, calculando-se a sua ração em dinheiro; e outrosim 
que ao Intendente da Mariflhi). oca se eJpede a 01d~m neces
saria para serem não só considerados como documentos legaes 
os recibos qu-o passar o indi~iduo respon~avel pelos obJeetas 
que se recoltrercm oo citado t4eposit6 ·' mas 3inda aceitos na 
Ueparlição competente, quando der contas aquelle encarregado; 
ficando V. S. na intelUgencia de que os obJBCtott dos sobreditos 
Navios, que aUi deverão depositar~e., serã.o t4ld0i os queewtem 
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a bordo dellt"S, com exMpção de marttim~nto~, a sobres&l8ntes; 
e de que a corvda-Regeneração-tem de ir á Rahia, com o 
dest.ino de se •he faJ:ef <illi o fabrico de que necessita, rvgo que 
chegue a resposta, nesta data exi~J;hla do respectivo Presidente. 

Deu~ Guarde a V. S.~Paço em 23 de ;\go~to de 1837.
Trn ão Pio dos San.tos.-Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. 420.-lMPERIO.-Em 25 de A·g.osto de 1837. 

Declaraotlo ao Presidente da Provinda do Rio Grande ~h> Ngrte,. q.:oo per~nce 
á Assembléa Legislativa Provincial julgar da nullidad~ da eiP.ição da 
Camara Municipal da Capital, e não tem a Prcsidencia direito de nnnullar 
os actos pt·aticados pe:a mesma Camara, quando a sua eleição seja an
nullada. 

Hlm. e Exm. Sr.-Subio ao conhecimento do Regente o 
offido de V. Ex. de 8 do mez passado; c em solução ás duvidas 
por V. Ex. n'elle propostas, manda o mesmo liegt·ute em Nome 
do J rnperarlor o Senhor D. Pedro li. communicar-Ihe em pri
meiro lugar, que á Asscmbléa Legislativa Provincial he que 
pertence declarar, se a eleição da Camara Munici pai da Capital 
drssa Provincia, da qual V. Ex. trata no rnencicnado oficio, 
he nu !la; e em segundo, que ainda no caso de se reputar tal a 
mencionada eleição, não póde competir a V. Ex. o annullar os 
a c tos praticados pela mesma Camara. 

Deus Goarde a V. Ex -Palacio do Rio de Janeiro rm 25 de 
Agosto de 1837.- Manoel Alves Branco.-Sr. Presidente da 
Provincia do Rio Grande do Norte. 

N. 421.-JUSTIÇA.-Em 25 de Agosto de 1837. 

Aviso lt> Vice·Prasldentt da Pré'Vinei" dQ Et.irito Santor d~ral\do em 
seu inteiro vigor a Ord. Livro t.o, Tit. 79, ~ 45 sobre o proyimentr 
d(•S officios de Tabellião, Contador e Distribuidor. 

Illm. c Exm. Sr.-A' vista da informação do Juiz de Direito 
dessa Comarca dada sobre €- requerimento de Manoel José 
jc Noronha, 1. o Tabelliio do Judicial e Notas destia Cidade, 'lUC 
ac(l_mpanhárão o officio de V. Ex. de 21 de Julho passado, 
ácerea da opposição que este fez á nomeação e proTimento da 
serventia vitalicia dos Officios de Contador e Dif4tribuidor dos 
Juizos dessa mesma Cidade na pessoa de lgnacio Alves Rosa: 

t',4-

2?J 



-308-

o Regente em nome do Imperador manda declarar a V. Ex. 
que 110 ,rovim<'nto de taPs Oficios se dPve tPr em vista a Ord. 
L. 1.", Tit. 79, § 45, que ('_~fá Pm s«>u iut~·~ro vigor. 

De.1s Guard1• a V Ex. PaJaeio do lHo fie Janeiro em 25 de 
.\gosto dt• u:r 7. Frnm·isro Ge Af'oyaha dP Monlezuma.- Sr. 
Viet.•~J!It>sidentc da Pmvincia do Espírito Sunto. 

N. 422.- Em 25 de Agosto de 1837. 

Aviso ao Presidente da Provincia das Alagôas, sobre a- improcedencia da 
eleição de hum Capitao da Guarda Nacional que nao sabia ler nem 
escrever. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao omcio n. 0 26 que V. Ex. 
me dirigio em 14 do mez passado, pedindo esclarecimento 
ácerca da duvida que se lhe ofTereceu, de estar ou não nas cir
cumstancias de exrr.cer o Posto tle Capitão das Guardas Nacio
naes, para que fóra eleito, o cidadão Antonio Teixeira, em razão 
de não saber ler nem escrever; tenho a declarar-lhe, que posto 
não seja expressamente exigida pelas leis a respeito essa cir
cumstancia, parece apelar disso que se não póde julgar proce
dente a nomeação que recahir naquelles em quem faltar essa 
habilitação, pois que sem ella estão impossibilitados de desem
penhar huma boa parte das respectivas attribuições, com gra
vissimo prejuízo do serviço; não se devendo presumir que as 
Leis quizessem admittir os ignorantes daql!elles princípios ao 
exercício de empregos que dependem desses conhecimentos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 25 de 
Agosto de 1837.-Francisco G8 Acayaba de Monte.zuma. 

N. i-13.-MARINBA.-Em 25 de .Agosto da 183'1. 
" ~ 

Resoluç!o de Consulta do Conselho Supremo Militar, ampliAndo o beneficio 
do Monte Pio ás filhaa naturaes legitimadas dos Oftlciaes da .Armada. 

Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, por Portaria da 
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, de 7 deste mez, 
remettea· ao Conselho Supremo Militar o incluso requerimento 
de D. Carlota Joaquina Amelia, como tutora de suas sobrinhas 
D. Christina Leopoldina dos Santos e outras, filhas do Capitão 
tenente da Armada Antonio Alberto dos Santos Lopes, ora fal-
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tecido, para que á vista do mesmo requerimento, e papeis, que 
o acompanhão, haja o dito ConsPiho de consultar com effeito o 
que parecer ácerca do MoRte Pio, que a supplicante prde seja 
abonado ás nwncionadas suas sobl'inhas, corno filhas daquelle 
Capilão-tPnentf'. O plarw do MontP Pio dos Offir.iaPs da Arnwda 
Nacional e Imperial, datado dP vintr trt•s de Setembro de mil 
setecentos noventa e cinr.o, foi calculado sebre os dos Offidaes 
do Exercito, e he hum contracto bilateral cell•brado entre o Mo
narcha, de hum lado, e os representantes antigos e modernos 
da officialidade da mesma Armada do outro. Sendo pois todas 
as condições deste Mont•· Pio calculadas, ou feitas á vista, ou 
sobre o Plano do .Monte Pio dos O:Iiciaes do Exercito, observa-se 
naquelle a mui notavel omissão das filhas naturaes legitimadas, 
que se encontrão neste, o que prova ter havido motivos mui 
ponderosos para se fazer hum a tal exclusão; e he mui natural 
que Officiaes c Almirant<>s tão conspícuos, como os que servião 
em Portugal em 179S, não excluíssem as filhas naturaes, que já 
existião, ou viessem a existir, tão sómente por princípios de vir
tudr, que não se tinha tomado em consideração a respeito dos 
Officiaes do Exet'cito. A exclusão das filhas naturaes lPgiti
madas procedeu de eausas, que ngora se não conhecem, e pela 
informação do Contador da Marinha consta não haver exemplo 
algum na Armada, em favor do Monte Pio das filhas legiti
madas. A Yista do exposto, o Conselho, conformando-se intei
ramente com a opinião do Conselheiro Proctuador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, entende que as filhas naturaes 
legitimadas dos OfficiaBs da Armada não devem gozar do bene
ficio do Monte Pio, sem declaração da AssembU·a Geral Legis
lativa do lmperio. 

Rio de Janeiro em 28 de Julho de 1837 .-Moreira.--Brito.
Vasconcellos.-Cunha M attos.-Gonzaga.-Rodrigues. 

O Regente em Nome do Imperador. 

D. Ch!i&tina Leopoldina dos Santos, Laura Carlota dos Santos, 
DemetildPs Amalia dos Santos, Francisca Xaxier dos Santos, 
Guilhermina Emitia dos Santos, filhas naturaes do Capitão te
nente da Armada Antonio Alberto dos Santos Lopes, devem 
perceber o Monte Pio, que pelo dito seu pai lhes pertence, á 
vista da juitificação, que apresentão. Paço em '25 de Agosto de 
1837. 

Diogo Antonio Fei,ió. 
Tristão Pio dos Santos. 
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N. 424.---Ern 25 de Agosto' de 183'7 ~ 

Mandando cessar por abusiva a pratien de serêm os generos destrnados ao 
abastecimento dos navios da Armada inspeccionados por hum Cirurgiao 
que não pertence a guarnição do mesmo navio. 

Com a informa<:&o junta, dada pelo Capitão de Mar e Guerra, 
encarregado do Quartel General da Marinha, e que Vm. deverá 
restituir, respondo ao seu officio da 16 do cm"rente; rec·ommen
dando-Ihe pot esta occasião qae haja de ter em vista o que 
est~tue o art. 79 do Regimento Pmvisional, c Alvará de 7 de 
Janeiro de 1797 nos arts.1., c 5. 0 do Tit. 4.11

, afim de os 
observar, na parte que lhe diz respeito, tão cumpridamente, 
como nelles se contem; cessando portanto a abus-iva pratica, de 
ptoxirno seguida, de serem os generos destinados ao abasteci
mento dos navios da Armada inspeccionados por hum Cirurgião 
{ n.ão do navío ), pois que, não só hc contraria á Legislação 
acima indicada, mas até contrasenso o descançar-se na fouvação 
daquelle, cuja responsabilidade, no caso em questão, se não 
póde tornar effectiva. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 25de Agosto de1837.-Tris'tão 
Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 425.-F'AZENDA.-Em 25 de Agosto de 1837. 

Sobre t:> pagAmento do Sello das Lóteri-as. 

. Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional; responde ao officio do Sr. lnspector da The
souraria da Província da Bahia de 21 do mez proximo passado 
que não póde ser attendida a representação da Santa Casa da 
Misericordia para isentár-se dó paga111~11to do Sf!'lfo das Lotetfas, 
por não haver nã Lei excepção óU lhnftação afgnma, qoe lhe 
seja favoravef: e outrosim adverte ao mesrrl<) Sr. lnspeetot, que 
não entendeu bem a Ordern de 16 de Fevereiro dest~ anno, 
pois que sómcnte o Sello das Loterias extrahidas depois do 
primeiro de Julho de 1836, quando aliás se dc"fe e~igir ess~ 
pagamento de todos os Bilhetes de Loterias extrahidas depois 
de 8 de Outnbro de 1833, que o não tiverem effectuado, 
fazendo-se a conta no razão dupla, conforme a Lei de 31 de 
Outubro de 183!), aos das extra h idas depois do sobredito dia 1. o 

de Julho de 1836. 
Thesouro Publico Nacional em 25 de Agosto de 1.837.-Ma·· 

noel Alves Branco. 
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N. 426. -IMPERIO.-Em26 de Agosto de 1837. 

Deelo.r.ando ao Pnsideate da Prov:incia de Pem<~.mbueo, q~ .os Lemes e em
pregados dos CurliOs Jnridi.w§ derem resú:IK nas çidadeJ onde estes Esta· 
belecimentos estilo situados. 

IUm. a Exm. Sr.- Tendo subido á presença do R~gente om 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 a representação in
clusa com data do 1. o de Junho proximo passado, feita pelo 
Dr. José Bento da Cunba Figuein~do, em consequencia do objeeto 
do officio de 15 de Março ultimo do Director jnterintl do Curso 
Juridieo da Cidade de Olinda., que por copia se enviou a V. Ex. 
com Aviso de 7 de Abril do corrente anno .; o mesmo Regente 
a vista do con~eudo nos indicados papeis houve por bem re
solver: t.o ..... 2. 0 que, supposto não haja expressa prohibição 
da lei que impeça aos Lentes do Curso Jurídico de Olinda resi
direm na cidade do Recife, com tudo, para a boa execuç.ão da Lei 
de 11 de Agosto de 1827, e do Decreto de 7 de Novembro de 
183t, não podem residir fóra das cidades de O linda~ de S. Paulo 
os Lentes e rn.aii ~mpregí\dos de6 Cursos luridiCQs nellas estabe
lecidos. 3.0 

•••••• E assim o manda communicar a V. Ex. 
afim de que nesta ooof•rmidade espaça a11 convenientes o!"den; 
a respeito. 

Deus Guarde a V. El. -Pala-Cio do lUo de Janeiro em 26 
de Agosto de 1837. - Manoel Alves Branco. - Sr. PresiMnw 
da Proyincia (}.., Pernambuco. 

N. lt-27. -JUSTIÇA.- Em 26 de .Agosto de 1737. 

A viso ao Ministro da Guerra, para providenciar que os Militartls pi'esos por 
ordem das autoridades civis sejão recolhidos a seus respectivos quarteis. 

lllm. e Exm. Sr. -Convindo a bem do serviço publico, que 
nos casos em que as autoridades civis hajão de ordenar a prisão 
de militares, sejão estes recolhidos a seus respe.ctivos Qüartei.s, 
ou 'Fortalezas; \'.ou rog.ar e V. E.l. que .se sirva dar .as provi
dencias precisas, afim de que as autoridades debaixo de cujas 
ordens se achãe os referidos Quarteis e Fortalezas recebão os 
MHHar-es que para ellas forem enviados presos pelas ditas auto
Iidades civis. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 26 de Agosto de 1837.
Franscisco Gé Acayaba de Montezuma.- Sr. José Saturnino 
da Costa Pereira. 

{,~t; 
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N. 428. - Em 26 do Agosto de 1837. 

Avi1o ao Juiz de Direito Chefe de Policia, para. dar parte de toda.1 a• 
embarraçOes que for·em impedidu pela Policia. 

O Regente em Nome do Imperador ordena que Vm. dê parto 
a esta Secretaria de Estado de todas as embarcações que forem 
impedidas pela Policia, imrnediatarnente que o forem, decla
rando os portos d'onde vem, se em lastro ou carregadas, e a 
nação a que pertencem, enviando desde já a lista daquellas que 
o houvcrP-m sido a semana passada. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 26 da Agosto de 1837.
Francisco Gl Acayaba de Montezuma. 

N. 429.-MARINHA.- Em 26 de Agosto de 1837. 

Aviso a.o Con1ul do Imperio em Lisboa, mandando sobreltar na remeua de 
operarios para o Arsenal de Varinha da Córte. 

Accusando a recepção do seu officio sob numero 7, de 20 de 
Junho ultimo, á cerca da t·emessa de dous opera rios pelo ber
gantim .1Jionte Deserto com destino ao Arsenal da Marinha desta 
Côrte; tenho de significar a Vm. que deve de huma vez so
brestar em taes remessas, como por ditferentes occasiões lhe fóra 
positivamente recommendado, visto ser inutil a dcspeza que so 
faz com semelhantes operarias, por isso que desapparecem logo 
do referido Arsenal, e mesmo porque nenhum ainda aqui che
gou com conhecimentos abalisados na sua arte, c superiores aos 
opernrios existentes no mencionado Arsenal. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeil'o em 26 do 
Agosto de 1837.- TristiJo Pio dos Santos.- Sr. Mariano Carlos 
de Souza Corrêa. 

N. 430.- Em 26 de Agosto de 1837. 

Mandando abonar a gratificação annual de duzentoi mil réis ao Cartorario 
da Contadoria da Marinha João FranciiCO de Macedo Ferraz. 

O RegAnte em Nome do Imperador, attendendo ao que re
presentou João Francisco de Macedo Ferraz, Cartorario da Con
tadoria da Marinha, e ao que ácerca do mesmo Vm. infonnára 
em officio de 11 do COI'l'ente, ha por bem que se lhe abone a 
gratifieação annual de duzentos mil réis. O que participo a 
Vm. para sua intelligencia e execuçfio. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 26 de Agosto de 1837.
Tristão Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio f;aminha. 
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N.o 431.-FAZENDA."-Em 26 de Agosto de 1837. 

Solvendo duvidas que occorrêrllo a Thesouraria do Rio Grande do Norte 
na execução da Ordem de 28 de Fevereiro proümo passado, que trata 
dos vencimentos dos Empregados que substituem os impedidos. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, tendo presente o officio do Sr. Inspectot 
da Thesouraria da Província do Rio Grande do Norte de 3 
de Julho ultimo sob n.o 41, pelo qual accusa a recepção da 
Ordem de 28 de Fevereiro deste anno n.o 14, a a ras
pcito do que nella se dispõe pergunta, se as classes de 
Empregados na dita Ordem mencionadas devem ser enten
didas pelos de t.os Escripturarios, 2.os, 3.~·, &c., ou se devem 
tomar por classes as de Escripturarios em geral de cada Re
partição, entre os quaes se não dão obrigações fixas, nem attri
buições privativas; responde, de conformidade com o voto do 
Tribunal,. que, posto em regra se distingão as classes dos 
Empregados em huma Repartição )Jelas suas denominações e 
g•·aduações, todavia, no caso de que se trata, não se deve 
fazer distincção de classes, quando entre os Empregados de 
diversas graduações se não dão obrigações espcciaes, e attri
buições privativas de cada graduação, como mui bem enten
deu o Sr. lnspector. 

Thesotiro Publico Nacional em 26 de Agosto de 1837.-JJ.fa
nocl Alres Branco. 

N.o 432.-JUSTlÇA.-Em 28 de Agosto de 1837. 
I 

A liso ao Presidente da ProYineia do Piauhy, rom esclaredmentos sobre 
as visitas das cm!Jarca.;ões da Costa de Leste. 

lllm. e Extn. Sr.-Não havendo nessa Província Consul ou 
Vice-Consul Portuguez, e bem assim Arsenal de Marinha, cir
cumstancias estas que podem pôr a V. Ex. em emburaço a 
respeito do inteiro cumprimento da ,:ü·cular de 12 de Junho 
ultimo, relativamente a melhor fiscalisação das visitas e exames 
que se devem fazer nas emharcaçves vindas da Costa de Leste : 
manda o U.egente em Nome do Imperador declarar a V. Ex. 
que, neste caso, cumpre a Y. Ex. nomear os peritos de que 
trata a referida circular, c que aquellas visitas c exames scjão 
então fdtos pplo respectivo Juiz de Paz e .. taes peritos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rw de Jnnciro em 28 
de Agosto de 1831.-Francisco Gê A.cayaba de ltfontezuma. 

Na mesma conformidade para os Presidentes das Províncias 
de Sergipe, c lHo Grande do Norte. -

Para Santa Calharina e Espírito Santo respondeu-se sómcntc 
pela falta de Arsenal de Marinha. 

Decisões 40 
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N. 0 433.-Em 28 de Agosto de 1837. 

Ayiso ao Juiz de Direito Chefe de Polida, communicnndo que nos crímt"'~ 
em que os Militares perdem o fôro devem ser conservados nos Quarteis 
c fortalezas. á disposição dos Magistrados, até sentença definitiva. 

Tendo entrado em duvida se os l\filitarcs indiciados em 
m·imes ·~ivis devem ser presos nas cadêas ou se nas J!~orta
lezas, e havendo o Regente em Nome do Imperador pela re
solução de 7 do corrent~ mez tomada sobre Consulta do Con
selho Supremo Militar de 10 de Julho deste anno resolvido 
que, nos casos crimes em que os 1\lilitarcs perdem o fôro, 
devem ser conservados nos Quarteis e ]_j'ortalezas, ficando t\ 
disposiç~o dos 1\lagistrados civis até sentença definitiva, para 
então serem removidos para as cadêas publicas com baixa nos 
Co•rpos re~ctivos; o commnnico a V m. para sua intelligen
cia. e para nesta conformidade o fazer constar a todos os 
Juizes de Paz do Município da Côrte. 

l)eus (~uarde a Vm.-Paç.o em 28 dr. Agosto de 18.17.
Francisco Gê Acayaba de Jfontezuma. 

N. 0 t.34.-Em 29 de Ago3to do 1837. 

A ''iso ao l\Iinistro da i\Iarinha, Jr&Fa que o Brigue Escuna S. Domiuqus 
E11éas possa ser empregado no scniço nacional, ayaliando-sc, &c. · 

IJJm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. E1. da
tado de 28 do corrente tenho a signiliear-lhe que nenhum in
convenien(c encontro em que o Brigue Escuna S. Domingos 
Enéas srja armado e empregado no se-rviço nacional, proce
dendo-se a hnrna exacta avaliação do casco, apparelho c mais 
objectos que existirem na mesma embarcação, visto ter sido 
clla nbandonada por toda a tripolação em conscquencia do 
procedimento policial que teve lugar em presença do Juiz de 
Paz e autoridade consular porlugueza, afim de ser observada 
como cumpre a Lei de 7 tlc Novemb1·o de 1831. Igualmente 
communicn a V. E1,. que nesta mesma data se expedem as 
convenientes ordens não só ao Juiz de Direito da 1.a Vara 
civel desta Córte para suspender o acto da arremutação do 
sobredito Brigue :Esct:ma, a que se mandou proced.e·r por ordem 
desta Secretaria de Estado·, como á Alfandega, afim de o pôr 
á dis.posiçüo de V. Ex. 

Deus Guatdc a V. Ex.-Paço em 29 de Agosto de 1837.
Francisco G~ Acayaba de Monte:zuma.- Sr. Tristão Pio do.g; 
Santos, 
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N. 0 435.-Em 29 de Agosto de 1837. 

A Yiso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, para que se responsabilise o Car
cereiro do Atjube por qualquer desacato fcioo á fteligião~ 

Accusando a recepção do sou officio de hontem servindo de 
informação á representação, que dil'igím o 1\lordomo dos presos, 
sobre os presos da Cadca do Aljube, tenho por ora só a re
commendar a Vm. que deve fazet· responsavcl ao Carcereiro 
po1· qualquer desacato feito á l\eligião, que por omissão do 
mesmo deixe de ser punido, c que quanto ás mais providen
eias de que trata a representação sobredita, em tempo oppor
tuno tomar-se-hão as convenientes medidas. 

Deus nuarde a Vrn.-Paço em 29 de Agosto de 1837.-f?ran
ciseo Gd Acayaba de hlontezwna. 

N.~> 43G.-:MAIUNJL\.-Em 29 de Agosto de 1837. 

Hevogattdo o 1\yiso de 8 de Julho de 1836, detenuinando que se cumpra. 
a bordo dos Navios da Armada o art. ~O dos de Guerra da mesma 
Anua da. 

O Regente em Nome do Imperador determina qu.c fique 
sem ctretto o Aviso de 8 de Julho do anno proximo passado, 
áccrca do castigo de g-olilha, c se cumpra a bordo dos Navios 
da Armada o art. 80 dos de Guerra da mesma Armada. O 
que participo a V m. para sua íntelHgcncia o expedição das 
convenientes ordens este Q!lartcl General. 

Deus {iuarde a Vm.-Paço em 29 de Agosto de 1837.
TristãQ Pi-o dos S{.t.ntos.-Sr. Antonio Joaquim do Couto. 

N.a 437.-GUElH\A.-Ern 29 de Agosto de 1837. 

Dctenninaudo que os Militares sujeitos a prisão por ordem da autoridad~ 
civit scjão presos nos Quartcis c Fortalezas. 

Dirigindo-me o Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça o Aviso em que propõe -como conveniente 
que scjão recolltidos aos respectivos Quarteis e Fortalezas os 
Militares cuja prisão Jôr or~ennda pelas autoridades civis, me
dida esta que me parece acertada e ckcorosa ; V. S. passani 

u,.-

2 f;;? 
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ordem circular aos Commandant.cs dos Corpos c Fortal,~za~, 
pnra que hajão de receber os ditos Militares assim rcmcllidos 
presos por aqucllas autoridades; ficando deste modo respon
dido o oficio de V. S. em data de 25 do corrente mcz, que 
acompanhou a representação do Commandante do 1. o Corpo 
de Artilharia de 22 do dito mcz. 

Cabe agora aqui participar a V. S. que, segundo n resolu
ção immcdiata de 7 de Agosto deste anno, tomada pelo Hc
gente em Nome do Imperador, em Consulta do Conselho Su
premo l\Iilitar, resolução que se achn em harmonia com a ordem 
sobredita, devem os Militares nos casos crimes, em que perdem 
o fôro, ser recolhidos c conservados nos Quarteis c Fortalezas, 
onde flcarão á disposição dos ~Iagistrados civis, até sentença 
definitiva, para sct·cm então removidos para as Cadêas publi
cas com baixa nos Corpos; devendo-se passa1· ordens neste 
sentido, para evitar collisõcs, pelos dous l\linistcrios dn Justi~·a 
c da Guerra, para que os Militares scjão conduzidos paru as 
prisões militares onde as houver. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 29 de Agosto de 1837.
José Saturnino da Costa Pet·cira.-Sr. Manoel Elcziario de 
.Miranda c Brito. 

N.o 438.-JUSTIÇA.-Em 30 de Agosto de 1837. 

A\iso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, para evitar o abuso de s<~hirem 
deste porto sem passaporte grande numero de passageiros, prindpal
mentc ·estrangeiros. 

Chegando ao conhecimento do Governo que grande numero 
de passageiros, mormente estrangeiros, que sahcm deste porto, 
não lcvão passaportes, c cumprindo tomar todas as medidas 
para evitar hum semelhante abuso; ordena o Regente em Nome 
do Imperador que Vm. expeça as mais prévias ordens, fazen
do rcsponsavcl quem de direito fôr, para que se rcdobr~ de 
vigilancia a este respeito, devendo examinar ainda cuidadosa
mente as listas da matricula. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 30 de Agosto de 1837.
Francisco Gê 1lcayaba de Montezuma. 

N. 0 439.-Em 31 de Agosto de 1837 . 

.Aviso ao Presidente da ProYincia de Pernambuco, sobre nomeação de exe
cutor para huma pena •~apitai. 

lllm. c Exm. Sr.-Levei ao CQilhecimento do Regente em 
Nome do Irnperadot a duvida pot' V. Ex. proposta em seu 



-311-

(;fncio dn 20 do mez antecedente, relativamente à prssua que 
<kvc servir de .algoz, .nfim de dar cxC'cução á pena capilul im
posta ao réo :\JatheJ.s; c o mesmo Ucgentc m.nnda responder 
a V. Ex. que, na conformidade do Aviso expedido ao Presi
dente d.a l1 rovTncia do Maranhão sobre caso idcntico, c que 
tnmsmitlo a V. Ex. por copia, deve dar as convenientes ordens 
para que seja nomeado hum r('O sentenciado que execute aqnella 
pena. 

})cus Guanlc a V. Ex.-Palncio do Hio de Janeiro em 31 
de .:\gosto de 1837.-Francisco Gê Acayaba de Montczuma. 

N.Q lt40 -1\IAIUl\HA.- Em 31 de Agosto de 1831. 

N(\mcamlo o Commissario do numero 1la Armada, 1\ntonio Francisco dá 
Costa Art'\as, para o lugar de cncarn'gado da Cordoaria, com a gratifi
caçllo de dezascis mil réis mcnsacs; ficando assim alterada a disposição 
da Oro em de ~ l do corn~ntc mcz. 

O Regente em Nome do Imperador, opprovondo a sua Pm
posta de 29 do corrente, ha por bem que seja nomcndo o 
Commissario do numero da Armada, Antonio francisco da 
Costa Arêas, para exercer o lugar de encarregado da Cordoaria 
Nacional, percebendo por este serviço a gratificação de deza
scis mil réis mensaüs, ficando sem eiTeito a nomeação de Se
bastião Antonio da Silva :Menezes, visto não ter comparecido 
naqucllc Estabelecimento, como informára o respeclivo Dircctor. 
O que participo a Vm. paru sua intelligencia e execução. 

lleus Guarde a Vm.- Paço em 31 de Agosto de 1831.
Tristão Pio dos Santos.- Sr. Joaquim Antonio Ct~minha. 

N.{) 44-1.- FAZENDA.- Em 31 de Agosto de 183'7. 

Sobre pagamento ll'C dhid;Is contrahidas nn Pro,·incia dn Bahia no tempo 
da lndepem:lendü. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Publico Nacional, em vista do officio do Sr. lnspector da The· 
souraria da Provincia da Bahia de 8 de Junho ultimo, relativo 
a execussão de ordens sobre o pngamcnto dos jornaleiros do 
Arsenal de Marinha, c Trem Militar do tempo da guerra da 
Independencia responde que, não obstante as ordens de 27 de 
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Julho de 182'•, 19 de de Julho de 1836, c 4 de Março deste 
anno, se deverão continuar a cumpt·ir as do t.o de Março de 
de 1823, e 5 de Fevereiro dg 1828 nos rasos esprciaes de que 
nellas se trata, com tanto que sejão os origenarios ct·edores; 
conservand(J-SC em seu vigor as outras ordens r~lativas ao paga
mento de divida de diversa natureza. 

Thesouro Publico Nacioni1l em 31 de Agosto de 1837.
i.llanoel Alves Branco. 

N .'(} 442.- Ern 31 de Agosto de 1837. 

Circular ord~nando que nos Bal<tncctrs ycnhno sc1mradas as cspccics de 
que se compõe os saldos, e nao se confundilo em huma só addicça.o 
os bilhetes e lctr3s. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, ordena ao Sr. Inspcctor da Thesouraria da 
Provinda do Pará, que nos Balancetes mcnsaes deverá não 
só scparal' as cspccics de que se compõe os saldos existentes, 
mas tambem os bilhetes das letras, que de ordinario tem vindo 
confundidos em h uma só addicção, declarando-se os seus ven- _A 

cimentos. 
Thesoum Publico Nacional em 31 de Agosto de 1837.

Jianoel Alves Branco. 

N.e 4í3.- Em 31 de Agosto de 1837. 

l"urtaria a Alfandcga para applicar a dispDsição du § :l.0 do art. 262 do Re
gulamento aos líquidos que Yicrcm em va,-;ilhas de vidro ou barro. 

O Sr. Inspector interino da Alfandega, . em virtude da sua 
informa-ção de 12 de Junho, a respeito da deducção que reque
rerão .Moon Irmãos & Companhia, em huma quantidade de 
barricas de cerveja, fique na intelligencia de que deve fazer 
extensivo o disposto no § 3. o do art. 263 do Hegulamento 
em vigor aos Jiquidos que vierem em vasilhas de vidm ou 
barro, devendo contar-se as vasilhas conteúdas em todos os 
volumes; começando isto a observat·-se no caso em questão,. 
quando já não esteja feito o despaeho. 

1\io de Janeiro em 31 de Agosto de 1837.-Manoel Alres 
Branco. 
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N. 0 444.- JUSTIÇ.\.-Em o 1.0 de&tembm de f837. 

A yiso ao Presidente da· Província das A lagoas, sobre 'Visitas e etttmes du 
embarcações vindas da Costa de Le!te, 

111m. e Exm. Sr.--Levei ao conh,ecimento do Regcnteem Nome 
do lmper·ador o officio que V. Ex. me dirigio em 31 de Julho 
passado, expondo as ordens que tem transmittido aos Juizes de 
Direito Chefes da Policia do litoral dessa Provinda, afinl ôe 
darem execução ao Aviso de 1.2 de Junho ácerca da melhot· 
fiscalbação das visitas c exames que se devem fazer nas em
barcações vindas da ·costa de teste , c os embaraços que 
encontrou por falta de Consul ou Vice-ConsuJ Por-luguez, das 
Leis de Portugal, & c. E o mesmo Regente manda responder 
a V. Ex. que, quanto á falta de ConsnJ., nestn occasião se fazem 
as convenientes communicações ao St·. Ministro dos Negocios 
Estrangeiros; que a respeito da J...ei de Por·tugal sobre o trafioo da 
cscnn·utura, pela copia inclusa terá V. Ex. della conhecimento; 
e que, quanto aos peritos, nilo havendo nessa Pmvincia Arsenal 
cumpre que sejão nomeados por V. Ex., bastando na falta de, 
Guardn-mót·, que os .e'Xames sejão feitos pelos mesmos· peritos 
e o respectivo Juiz de Paz com assistcncia do Promotor Publico. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palac:o do nio de Janeiro em o t.o de 
Setembro de 1831.-Prancisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N. 0 445.- Em 4 de Setembro de 1837. 

A riso ao Presidente da Pro'\'incia da Bahia, approvando as providencias que 
deu lu:l·rca das alfaias do Culto Dh·ino alienadas pelos Carmelitas descalços. 

Illm. e Exm. Sr.-=-- O Regente Pm Nome do Imperador, em 
resposta ao officio de V. Ex. de 28 de Junho passado, manda 
declarm· a V. Ex. 1 que appro·ya intei:rtlrnente as pro\'id(.•ncias 
que déra ácerca das alienações de preciosas alfaias do Culto 
1Jivino, commettidas contra .a Lei de 9 de Dezembro de 1830 
pelos Ueligiosos Carmetitas ·descalços dessa Cidade, entretanlo 
•1uc a Assembléa Geral a quem vai ser rcmet.tido o -oific·io de 
V. Ex. não delibera o que julgar con,eniente a tal Jfespeito. 

Ikms Guarde a V. Ex.- l1alacio do 1\:io de Janeiro em 4 de 
Setembro de 1837.-l?rancisco Gé Acayaha de Monte;r.uma.-
S!·. Presidente da Pmvincia da 1lahia. 
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N.O' 446.- MARINHA.- Em 4 de Setembro de 1837. 

Circular aos Presidentes das. Províncias r determinando que os recruta5 
para a 1\larinha sejlio recolhidos a bo.rdo d0s vasos de Guerra nellas exis
tentes, sendo insprccionados prlo Commandante e Ctmrgi1io do Navio em 
que embarcarem, fazendo desde lego part1~ de sua tripola~;,ão~ e sómente 
remettidos para a Côrte nos Nalios do Estado quando flt~mer oppor
tnnidade. 

I IIm. e Exm. S1'.- O Regente em Nome do Imperador· deter-
mina que os recrutas para a Marinha scjão rcco.lhidos a boTdo 
dcs Navios de Guerra existentes nessa Província, C' inspeccio
nados pelo Commandaute,. c Cirurgião do Navio, em que em
barcarem; e que desde logo fKJucm á clles pertencendo, como 
parte da sua tripolação,. sendo sómente remeltidos para (.•sta 
Côrte nos Na-vios do Estado, c-onfonnc já se recommendára por 
Aviso de 31 de Julho ultim>O, afim de evitar-se as enonnissimas
despczas com o seu transporte nos mercantes. O que participo a 
V. Ex. para. que haja de exptJdir a-s "onvenientcs ordens, a 
bem de cnrnprir-se a citaja determinação. 

Deus Guarde a V. Ih.- Palacio dv lUo de Janeiro em ·f:. 
tle Setembro de 1831.-l'ristão l)io dos SantO's.- Sr. I>residPnte 
da Provincia da Bahia. 

ldculico ús demais- PI·o,indus-. 

N..a 4tJ1.-JUSTIÇA.-Em 5 de Setembro de 1S37. 

Avise ordenando que os Thtseml)nrgadores· membrO'S do Tribttnat de Justí.;::;• 
comparcção de héca. 

lllm. e E1lm .. s .... -A1' vis-ta elo f.JUC "V. 1\~. expcnde em se:.1 
~fficio de 7. ele Ageslo u~limo,. a respeito dos IJescmbar·gadores 
membros do TribuQ.a.l de Justiça,. compa.rt~cercm n1~lle de casnvj.J:~ 
resolveu· 0 Regente em Nome do lmpcrailor que V. Ex. ordene 
aos mesmos, D~sembargaoor:t>s que comparcção .de b~ca no re
ferido 1'ribw nal. O q Ne participo a V .. E:t.. em res-posta noi men
€ionado offi'cio, e· para que assim o fa.ça constar. 

Deus, Guarde a V. ]1.:-x.-Palacio do lHo de Janeiro· em 5 \ll:r 
Sdcmbr.o de $83~.-F'Yanriseo- Gt1 A~oy(jbtl de MonlcZ~Imar 



vt:· 
'? /.7···~.~ 

·"~!"- { f 

N.Q q . .l-8 -Em 5 de Setembi'o de 1837 • 

. A." iso ao Juiz tle Direito .Chefe da Policia, sobre mcllidas t~mu{{~ C(ll con~,e · 
qu.encia d{l f!tga de presos .da llb;t. c)as Cobras, c do,; arrombameotos da 
Cadêa do Aljube. · 

Approvando as medidas que Vl.ll. me cqrmn~r'li.ca cr;n S:Cil ol
fieio d.e h~_ntC:In ha:vcr tom.ado, em con.scqucncia. (la fug~ dos 
presos da-Uh~ das Cobras c dos arromba)wcntos d~ Çqdêa 4o 
Aljub.e, devo ~oml~;~do recommPI:ld9:F-1he, que ~xija do Curcc
rciro os nomes .dos presos que servem de -vigias, .em que Cadêas 
Pstão., c os moliyoi por que, .qando-J:be par;te .de QU;~lquc.r mu
dança que r .. ça n tal ,rcspejto. 

Heus .Guarde a :rm . ..,...-:Paço em 5 de Sete-mbro de ·1837.-Fran
risr:o G,J JL~ayaba de .~onlezuma. 

N." 4'1-!L-Em 9 lle Sc,Lemhro de 1837. 

A\ iso ao P1·esitlente da Provinda da Bahia, dccl;lrando <1ue os l).esembarga
dores ela -Rel-ação Ecdesiastiea dev-em se-r -processados c Julgados pelas Jus
ti~,:as Ecclesiasticas nos et·imes de responsabilidade c indiriduacs em matcrias 
meramente espirituacs. 

lllm. e _ExtH. Sr.--O ltegcnte em Nome do lmperadOJ·, em 
solução ás duvidas pot· V. Ex. apresentadas em seu officio de 
3 de Julho d@stc anno, manda declarar a V. Ex. que os De
sembargadores da ltclação Ecclcsiaslica devem ser processados 
e julgados pelas Justiças Ecclesiasticas nos crimes de res.pou
saLilidade, c nos -c-rimes individuacs, em matt~rias meramente 
<:>spirituaes, para .a imposição das penas espirituacs, em confor
midade ilos arts. 8, 155·§ 4..-<~, c 324 elo Codigo do Processo Cl'i
minal, e pelas Justiças ordinarias, os Juizes de .Paz e Jurad_osern 
todos os demais crimes; visto que se não com,prchcndem o o urt. 164 
da Constitnição c nem no S 1. o do ~rt. 15!) (}o referiçio ÇodiJ~O. 

1)cus -Guarde a V. ·E~._:_pa·J{lci9 do Uio de -Janeiro em 9 de 
Setembt·o de 1831.-Fran~çro (]ê Ar·ayaba de Montezmrta.
Sr'. Vrcsidcnte da ·Província da Jlahi:l. 

N.o 450.-~IARINH.\.-Em 9 de Setembró d,e ;1837. 

Cr0unt:Io no A.~.;scnal da Proyincia dc.S. ,Pedto -do R_io Grande Sul huma 'P_a
gadoria da Marinha com seu respectivo Escl'iY~o c os .mesmos ordenados 
que percebem semelhantes Empregados dalntcndcncia da Bahia. · 

Convindo que no Arsenal da Marinha da Provincia de S. 
Vf·dro do Rio Grnndc do Sul hnja llllm ThPsourt'iro l)agador 

Deri:~tjr·.~ t1 1 
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da l\Iarinlw, que r.~ccba e deposite em cofre as sommas con
signadas para as despezas daquella llcpartição e da "Força Na\'al 
alli estacionada, c hum Escrivilo encarregado elo lançamento 
da receita c despeza do mesmo Thesoureiro; cumpre que V m. 
proponha hum Ollicial da sua Heparlição, que esteja nas cir
cumstancias de bem desempenhar o primeim dos ditos Jugt.lrcs, 
nomeando para exercer o segundo a Elias Joaquim de l\1attos, 
Official habil dessa mesma Repartição em quem o Govemo muito 
confia, vencendo hum c outro, em quanto durar esta irnpot
tante · Commissão, os mesmos ordenados, que percebem seme
lhantes :Empregados da Jntendencia da Bahia, finda a qual, 
voltarão aos lngares que dcixão , ·ou ilquelles quo por accesso 
lhes competir. Para o desempenho das funcções que cllcs trem 
a exercer, Vm. lhes passará as competentes lnstrucções, rccom
mendando-Jhes nestas a mais pontual obst>rvancia, tanlo ria 
remessa regular das contas dos dinheiros recebidos, e do modo, 
pot· que forem dispcndidos, como na execução das ordens que 
receberem do Capitão Tenente João da Silva Lisboa, encarre
gade da Inspecção do Atsonal da Mat·inha da refGrida Província. 

Det1s Guarde a Vm.-Paço em 9 de Setembro de 1837.
.Tri.'ltào Pio dos 8antos.-Si' . .Joaquim Antonio Caminha. 

N. o 451.-FAZENDA.-Em D de Sdembro de 1837. 

Illm. e Exm. S1·.-Em vista do officio de V. Ex. de 2.0 de 
1\laio ultimo sob n . .., 67, tenho ele responder-lhe, que o alie
gado por V. Ex. não h e procedcn te par a en vigorar as razões 
em que se fundou a ordem de 29 ~e Mnrço deste anno, expe
dida na conformidade dos parecer#dos 1llembros do Tribunal 
do Trwsouro, e destruir o principio constantemente seguido, 
segundo o systema da actual administração financeira, de que 
as quantias não gastas dentro do anuo, para cujas despezas forão 
decretadas, se reputão sobras e saldos que enlrão na receita do 
anno futuro. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 9 de 
Setembro tlc 1837 .-.lJ.fanoel Alves Branco.-Sr. llresidcntc da 
Provinda do Itio de .Janeiro. 
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N. o íJ52. --lMPElUO.- Em 11 de Se tom bro de 1837. 

Dcclaraudo ao Presidente da Provinda de Pemarnbuco que foi decretado 
especial e privativamente para a Cidade du Hio de Janeiro o Regulamento 
de 9 de Julho de 1833, que sujeita á approvação do Govemo a nomeação 
dos Empregados de Saude, os quacs não são considerados Empregados 
gcracs. 

111m. e Exm. St·.-Sendo presentes ao Regente em Npme do 
Imperador o Senhor Dom Pedro 11 os otllcios de V. Ex. de 
29 e 31 de Julho ultimo, informando sobre os requerimentos 
de João Domingues da Silva, e Guilherme Stepple, em que pedem 
a serventia vitalicia o L o po lugar de Professor da Inspecção 
desse J:;ol'lo, o 2. o do de Secretat·io Interprete da dita Inspecção, 
manda o mesmo H.egente declarar a V. Ex., para sua intelli
gencia, que tendo sido especial e privativamente decretado para 

· a Cidade do Rio de Janeiro o Regulamento de 9 de Julho de 
1833, que sujeita á approvação do Governo a nomeação dos Em
pregados.de Saude; e não sendo estes incluidos na enumeração 
dos Empregados gm·aes, feita no art. 10, § 7. o da Lei de 12 de 
.Agosto de 1834., he bem fundada no Regulamento de 17 de 
Janeiro de 1829 a opposiçi'ío da Camara Municipal da Cidade do 
Recife a respeito da pretcnção dos Supplicantes. 

Deus Guarde a V. Ex..-Palacio do Rio de Janeiro em 11 de
Setembro de 1837.-Manocl Alves Branco . ...._:::,r. Presidente da 
Província de Pernambuco. 

N.o 4:53.-JUSTIÇA.-Em 11 de Setembro de 1837. 

Aviso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, para que, averiguando as pt·aticus 
illegaes que se tiverem eitabelccido nos Juizos de Paz, <ts faça emendar, 
instruindo os Juizes. . · 

~~ 

Ordena o Itegente em Non1c do lmperadol· que Vm., ave· 
riguando as praticas tllegaes que se tiverem estabelecido nos 
Juizoa de Paz, as faça emendar, instruindo os Juizes de Paz 
em desempenho da attribuição que lhe confere o art. 46, § 
9. o do Codigo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 11 de Setembro de 1837.
Francisco Gd Acayaba de lJfontezwna. 

--.-----'< 
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.!\viso ao Jtfiz de Direito da Comarca de Angra dós- 1\cis, declaràYdo que 
qnalqtt~ quesMo de nuHidadé de processo deye sentpt~ reJrútttr-sé com
prebendid:J. no art. ~81 do Cddigo do ProcesS& Criminíili 

O Regente em Nome do lmpc.-ador manda declarar à Vm., 
Clll solução ás duvidas sobre que pede es ·Iarccimentos em sen 
oiDcib cdo f8 de Abtil deite ahno, que qualqüer questão de 
ntllliditdé de pi·occsso á pi·etcxto de iíiéolilpctcncia, ou algum 
outro jutiltico, quêt se mova perante o Juí·y, ou pelas proprias 
pártcsf ou pelo rrotnotor Püblico~ oti mesmo pelos Jm•ados, 
deverá sem pro rêpútai·-sr. hürila. dàqncllas incidentes de que 
tt·ilta o Ol't. .28! dó Codigo- do Processo Cl'imirial pata ser dc
éi~idà da tnátit~irü (itle áhi se ordena. 

Deus GtMi'dc a Vri1.-Palaciü do l\io de Jancim em t1 de 
Sctetnhto de 1831.-Frâncisco Ge Ara!Jabà de Aionte;;ztmtJ. 

N. o .155.- Em 11 de Selcmbn.> üe 1837. 

c\Yiso ao Juiz de Paz tio 1.0 districto do Sat:r.llhCUto, sobre a queixa de 
.João Rodrigues de Lima; notando algumas irregülarit.ladcs no mod& de 
proceder, accumulando no nwsmo pmccsw dous actos distiuctos. 

O Regente em Nome do Imperador,. a quem foi prcsenlo 
a resposta que Vm. dem em seu offido de 2S do mez ante
cedente, sobre a quci:\a que contra Vm. fizera João Uodrigucs 
de Lima~ sendo consultado o Conselheiro Procurador da Col'óa, 
manda declat'al' a Vm. que não houve c-xccs~ da sua parte, 
quanto ao jttlgamcnto de qué Unta o SupJ}Hcantr, pol·ém que 
Vm. não pt·oceden. rcgulat· e legalmente, accumulandoem li um 
sd J;n16ce;só us dotts n'clos, que '(l~vcí'iãu sct distinctos, de conci
liaÇão e julgamento da pequena demanda, de que tratão se
paradamente os §§ 1. 0 c 2. 0 do a/f. 5. 0 da Lei de 15 de Ou
tubro de H)t27, c condmrtnatldo~ o supplicaflte não á vista de 
provas, ntas p-elo jumtrtcnto do supplicado autm·, sem que para 
isstl 'tivesse sido ·eUatlo o mesmo sttppHcanto com a compc-... 
tentê cotnminaçiH>. 

Deus Guarde a Vm.---:Pa'io ctíl H de &etcmbl'O de 18a7 ........ 
Ji'ratzcisco Ge .Acayába. dé lJiontezuttw. 
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~.'' 45G.-Em 12 de Setembro de 1837. 

A\'iso ao Jlresidrntc tia Pro\inria de Santa Catharinn, d~clarundo ier illcgal 
a prctcnção de llflllC'Hlr-SC o omcio de Estrhão da Provcdorin de Capeii!IS 
ao de 2. 0 Tabellião do Termo da Cidade. 

111m. c Exrn. Sr.-Solícitando Y. I~x. em seu ofllcio dc23 
do m<'z anlt•ccdentc que o Governo Imperial o esclareça sobre 
o qut~ cumpre a V. Ex. delibera•· rclativamcntQ ao requeri
mento de Polidom do Amaral c Silva, pedindo que se annexe 
ao officio de 2.0 Tab~lliào do Termo dessa Cidade, o qual cllo 
exerce, o de l~scrivão da Provedoria de Ct~pellns c 1\esiduos: 
o Hcgcntc em ~omc do Imperador, a quem fiz presente este 
nrgocio, me ordenou que respondesse a V. Ex. que he illegal 
a prelen<;lio do supplicantc. c contrat·ia ás l.eis de 2l de Se
tembro de 1677, 18 de Julho de 1681, c dG 30 de Março 
de 1686. 

Deus (~uardc a V. Ex.- Palacio do nio de Janeiro em 12 
do 5ctcm bro de J s:17 .-Francisco Gc A cayalm de JJ-Iontezunta.
Sr·. Presidente dn Prorinci;,t de Santa Catharina. 

N.~"~ !,.i>7.-Em 1:l de Setembro de J837. 

A'iso ao Juil du Direito interino da 2.a Yara Cível, sobre a intelligcncia 
du Decreto de 2 de .M:tio deste anno, relativamente ás suspciçi'ícs dos 
outros Juizc~ do Ciycl. 

Accusando a l'eccpçâo do seu otncio de 28 de Agosto passado 
f'Xpondo a intclligoncia que tem dado ao Decreto de 2 de 1\laio 
deste anno relativamente ás suspeições dos outros Juizes do 
CiveJ, tenho t1 déclarar-lhc em resposta, que juridicamente tem 
obrado a tal respeito, porque tendo sómcntc por fim o referido 
Decrc~o limttar os casos em que deve ter lugar a nomeação 
de Juizes de Direito interino~, tal limitação não se póde cnw 
tender a respeito daquelles ctn {jUe, já nomeado Juiz tem de 
suprrir a falta de outros corno o do imtlcdimento por suspeição. 

Deus (.iua•·de a Vrn .-Paço em 12 de Sctcmbt·o de 1837.
Francisco Gé A.ca.IJaba de Alontc:;uma. 
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N.o 458.·-Etn 12 de Setembro de 1837 . 

• ·hisú ao Presidente !la Proriucia de Santa Cathadna. sohemlo as duvid1!:l 
do .Juiz de Direito da Comarca do Snl r ela tivamctitc á cxcct·tção da Lei 
de 10 de Junho de 1835. 

Illm. c Exm. St· .~Tendo o Juiz de Direito d.J Comai·ca 
do Sul dessa Província pelo seu orTicio de G de ~Iaio deste anno 
solicitado do Governo esclarecimentos ácerca das duvidas que 
lhe occorrião na execução da Lei de 10 de Junho de 1835 ; 
o Regente em Nome do Imperador lw por bem que V. Ex. 
fac;a constar ao referido Juiz que para a imposição da pena dos 
dclictos de que trutn o art. J.o daquella Lei, nilo ha dc
pendencia de deelaraçâo do gnío da culpa, pot· isso que a 
referida Lei impõe sempre a pena de morte; que a respeito 
düs pl'nas de que trata o art. 4. 0 da citada Lei, não se veri 4 

ficando os dous terços que se exigem para a imposit:no da de 
morte, mas sô <-1 maioria de votos, dcmrá obs!·rvar-so o dis
posto uo art. 332 do Codigo do !>rocesso, que não está revo
gado, c que manda impô r a pena im mediu ta ; e que nu o ha · 
vendo nem maioria, deve seguir--se a absolvi~:ão do rt'~o, como 
he expresso na resolução de 22 de Agosto de 1833; c final
mente, que sobre as testemunhas que o accusadot' lmn direito 
a introduzit' na sala das sessões do Jury, dcV('t'ão ser sómentc 
as do processo da formação da culpa, e mais duas na confor
rnidade do art. 265 do CodL.;o do Processo Criminal: mas quo 
no caso de o mesmo aceusador declarar que lcm alguma mais, 
e que os Jurados a queirão ouvir, não se deverão negar a estes 
os esclarecimentos qne em tal caso cxijão. 

Deus Guarde a Y. Ex:.- Palacio do Jlio de Janeiro em 12 
de Setembro de 1837.- Francisco Gd 1ica!Jaba de Llfontc:unw. 

N.o ~-59.-MAIHNHA.-Em 12 de Sctembl'o de 1.837. 

A \'iso ao Presidente da ProYincia do Rio Grande do Sul, manifestando sus· 
peita de ser exorbitante a somma de 114:5'J7$710 despendida po;· conta 
desta Hcpartição nos 3 mczcs de Abril a .Junho deste anno; ordenando, 
entretanto, que não chcgão informações circumstauciada~ áecrca do modo 
por que se dcspendem alli os dinhein•s, que se cumpra littcralment-e o Al
Yará de 7 de .Janeiro de 17H7 e a Tabella das rações qne competem ás 
Praças dos Navios da Annada ; c que os Ycncimentos de cnmmando só 
srjão dados aos Officiacs que tiverem Titulos passados pela Secretaria de 
Estado; c bem assim que os Commandantrs de Hiatcs e Barcas Cauiw
neiras yenção de comcdorias GOO réis quallplCr rtue sl'ja a sua Patente. 

Illm. c Exm. Sr.- Recebendo no mommüo em que vão 
largJr d c:1 te Porto as Escunas Felicidade, Bel! a Americana, e 
l'rin~:iro ele Abril com a tropa, c mais ohjectos, <fUC se desliniio 
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â ess;l Província, o officio de V. Ex.., sob n. o 22, datado de 
29 do mez proximo preterito, e nf!o podendo por tal motivo 
responde!' a tudo quanto n'cllc expende, limitar-me-hei sómentc 
a signilica1· a V. Ex. que, parecendo exorbitante a som ma 
de 114.; 597;!P7 J O réis, em que monta a despcza feita nos tres 
n:czes de Abril a Junho do corrente anno, pela Uepartição 
da .Marinha, tanto em Porto Alegre, como em S. Pedro do Sul, 
e querendo o Governo atinar com o motivo,. porque esta des
peza tem chegado áquclla som ma, apeuns ·descobre, por falta 
de dados, que sem duvida haverá excesso nos veneimcntos, 
que se pilgão á Officialidadc, quer em munições de boca, quer 
t'm soldos; decla1·ando a V. Ex. que, em quanto não cht-gão 
ao Governo circumstanciadas informações do modo, pelo qual 
se despendem ahi os dinheiros, deverá fuzcr observar a Tabclla 
inclusa, que regula as rações üs Praças dos Navios da Armada; 
c prevenindo-o, além disto, não só de que cumpre que mande 
observar mui litteralmente o Alvará junto de 7 de Janeiro de 
1797, mas-ainda de que os vencimentos de commando só podem 
set' dados áquelles Offieiacs, que tiverem Títulos passados por 
esta Scerelarw, percebendo os commandantes dos Hiates, e 
Barcas Canhoneirus a comcdoria de 600 réis, qualquer que seja 
a sua Patente. 

Deus Guarde a''"· Ex.-Pidncio do IUo de Janeiro em 12 
de Setembro de 1837.- Tristâo Pio dos Santos.- Sr. Pre
~idcnh da Proviocia do ltio Grande do Sul. 

N 460.-F.AZENDA.-Em 12 de Setemhro de 1837. 

Portaria a Alfandega declanmdo que as embarcações que entrarem por 
arribada neste porto, sem destino para elle, ou outro algum do Brasil, 
nno esUio comprchendidas na disposição do art.159 do Hegulamento. 

O Sr. Inspector interino da Alfandega fique na intelligencia 
de que não pôde subsistir a multa imposta ao Brigue Portugucz 
Rscuperador sobre que infor.mou em 28 de Agosto passado, 
porque, tendo clle entrado por arribado neste porto sem destino 
para elle ou outro algum do Brasil, não he comprehenqido na 
disposição do art. 159 do ltegulamenlo das Alfandegas, e o 
relativo ás embarcações, de que trata o art. 146, isto he, as que 
se dirigirem com carga para os portos do I mpcrio, c só lhe 
pódc ser applicada a disposição do art. 245. 

Hio dn Janeiro em 12 de Setembro de 1.837.-Manoel Alves 
li ranco. 



N. MH.-Em 12 ue Setcwht·o de JS:l7. 

A rc:i!ltt'it~.~ <lo pagnmente de d.i\'id;ls ':ll.enorcs de 100$ réis sem dept~rHlcncia 
.Ue h.alHbtaca.o. 

lfaaocl AJves lll'anco, PJ·csideute do Tt·ibun.aJ do Thesouro 
Publico Nacional, responde ao olficio do Sr. lnspectot· ela The
som·ari~ da Provinda da Bahia de 31 de Julho ultimo n.• 122, 
que àcverá -obicl'Var a :PI'atica seguida no mesmo Tbcsouro .de 
se pag.ar.c.m as dividas, que não excederem de 100~, rs. indepen
dt~.ra.temente de ha:b.itita\•fi,,) ru1 conformjdadc da Le.i de !,. de 
Ou.tub.ro de 1831; bastandg que a legitimidade da pessoa que 
r.eq.uer o pag.amenlo se demonstre pot· doeumentos authcllticos, 
ou justificação de qualqum· Juizo. 

'fhcsouro Publico N.nc-ionnl em .f2 de Setembro de 1837.·~ 
Manoel Ahes Branco. 

N. 462.-JUSTIÇ.\.-Em 13 de Setembro de 1837 . 

.... Yiso ao Vicc-Pl·csidentc da Pl'uYineia do Rio de Janeiro, para cvitlu·-sc 9 
contrabando de mercadorias que hc feito por emharcaçi}es estrangeiras. 

111m. c Exm. 81·.-Chcgando ti noticia do Gcverno Imperial 
que diversas embarcações estrangeiras se cmpregão no contra
bando dt~ irem 'buscm· mcrca'-lorias nos divcr:;os portos dessa 
Jlrúvincia, c leva-las para onde lhes convern, sem pagarem os 
t'L--spectivos direitos á Nação; c cqnvindu 1 ôr termo a hum tfio 
escandaloso a·buso em prejuízo da Fazenda Pu'blica: ordena o 
Regente em nome do Imperador que Y. Kx. tome as mais 
effica-.zes medidas, afim de que cessem essas v.iola~:Ocs de Leis e 
'fmtados, fazendo puni1· com promptidão os dclinquentcs, c tor
nando .responsavcis a todas aqueUas autoridades que, sendo obri
gadas .a ;velar sobre a Tcstricla e.xccução das Leis c Tr,atados a 
tal respeito e~istentes, se mo.strarem negligentes ou coniventes 
em negocio tão importante.: dando v. E·x. de tudo parte por 
esta Secretaria de ll~tado dos Negocios da Justiça. 

iDeus Guarde a V. Ex.-.Palacio do IUo -de Janeiro em 13 de 
Setembro cle 1831.-Francisco Gê Acayaba de Jllontez~!ma. 
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N. 463.-MARINHA.-Em 13 de Setembro de 1837'. 

Considerando como Ajudante do Inspector do Arsenal da Marinha desta 
Córte ao 1.0 Tenente Joaquim Martins, abonando-se-lhe, além do soldo 
de terra, o mesmo vencimento que percebem os mais Ajudantes do 
mesmo lnspector. 

O Regente em nome do Imperador, attendendo ao que repre
sentou o 1.• Tenente Joaquim Martins, encarregado da.s obras 
do Dique e da conservação das Imperiaes Galeoti'ls, e de outros 
serviços do Arsenal de Marinha desta Côt·te ; ha por bem que 
elle seja considerado como Ajudante do Inspector do referido 
Arsenal, e que se lhe abone além do soldo de terra, o mesmo 
"Vencimento, que percebem os mais Ajudantes do sobredito lns
pector. O que participo a Vm. para sua intelligencia g exe
cução .. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 de Setembro de 1837.
Tristão Pio do1 Santo1.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 464.-JUSTIÇA.-Em 14 de Setembro de 1837. 

Aviso ao Vigario Capitular, para marcar hum prazo razoavel aos dou11 Pre
bendados que existem na Capella Imperial para tomarem ordens de Pres
byteros. 

111m. e Revm. Sr.-Levei ao conhecimento do HegPnte em 
nome do Impera 'or, o officio de V. Illm.a datado de 12 do 
corrente mez, informanito sPgundo lhe foi c1et.errninado por 
Aviso de 26 do mez anteeedl'nte, qu<> na Cathedral e CapeHa 
Impt•rial desta Côrte existl~m dous PrebPndados que não são 
Pmsbyteros, e o UJPsmo Heg~nte rn;;nda declara•· a v. I IIm. a 

que impOI'lando muito que as Leis C>111micas sejão fil-'1 mente 
executadas para maior edificação dos fieis. st>rviço de Dens e do 
Estado, devem os referidos Prt>bt•ndudos rt~ct>ber ordens dP Prc.~
byteros, para o que V. 111m.• lhes marcará hum P.razo razoavel 
dentro do qual·elles recebão aquellas ordens. O que participo 
a V. Illm.• para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. lllm.•.-Paço em tt.. de Setembro de 1817. 
-Francisco G~ Acayaba de Montezuma.-S. Francisco Corrêa 
Vidigal. 

D1cisões 42 
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N. 465.-MARINHA.-..Em 14 de Setembro de 1837. 

Mandand() abonar ao Thesoureiro Pagador da Marinha na Pro"Vincia de 8. 
Pedro do Rio Grande do Sul o ventimento de hum conto e 8eiscentos 
tnil réis annuaes, durante esla commissao para que fóra. norue&do. 

O Regente em nome do Imperador, á vista do que Vm. 
informára em officio de hoje, sobre o requerimento de Fran
cisco Romão IUbeil·o, nomeado para servir de Thesoureim 
Pagador da Marinha na Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul ; ha por bem que ao Supplicantc se abone o vencimento 
de hum conto e seiscentos mil réis annuaes durante esta com
mis&ão. O que participo a V m. para sua intelligencia e execu
ção. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Sétembro de 1837.
Tristão Pio dos Santos.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. fa.66.-·IMPERIO.- Em 15 de Setembro de 1837. 

Declarando ao Presidente da Província de Minas Geraes que o estar hum 
estrangeiro exercendo a medicina no lmperio antes da Lei de 3 de Ou
tubro de 1832, nfi.o o isenta da obrigação de habilitar-se com os exames 
nccessarios, yisto que antes daquella Lei já elles erão exigidos pelo ~ 29 
da de 22 de Janeiro de 1810. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo subido ao conhecimento do Regente 
em nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11., eom o offlcio 
de V. Ex. de 20 do nmz passado, os papeis qne o acotnpan há rã o, 
relativos á conservação de Artbur Oleaty no lugar dê medico de 
p<'trtido da Garoara Municipal da Villa de Sabará. O mesmo 
Ucgentc houve pot· bem dcclnrar qu~ devem prevalecer as 
justas deliberações d~ V. Ex. <íqueUe respeito, .sendo obrigado a 
satisfazct' a ellas o mencionado Arthur Oleary; por quanto o 
argumento de já e·s{,IH no Impetio exercendo a medicina antes 
da Lei de ·3 de Outubro de 1832, sómente }Jodet·ia aproveitar se 
nesse tempo antertm· nilú fossem os estrangeitos obri-gados pela 
Lei de 22 de Janeiro de 1810, § 2'9, a habilitar-se por exame para 
exercer ü sua profi.ssão. O que communico a V. Ex. pat·a sua 
intelligenciâ e governu. 

Deus Guàt'de a V. Ex.-Matro~l Alves Branco.~Sr. Presi
dente da Província de Minas Gcraes. 
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N. 4.67.-JUSTIÇA.-Em t5 de Sdernbro d<f i837. 

Portaria á Camara Municipal, dc.clanmdo ser Juiz de Paz .da Cabeça do 
Termo, o do 3.0 districto do Sacramento. 

Representando o Juiz de Paz do 3. o districto do SacrameJ1to, 
serene o ch Cabeça do Termo, e nfio o do 2." districto de Santa 
Anna, em conformidade do art. 236 do Codigo do Processo Crimi
nal, visto achnr-sc uctualmentc a casa das Sessões do Jury no 
mencionado districto, o que se deprehende da informação da 
Camara Municipal desta· Córte, a que se mandou proceder, 
quando amrma que a easa do Jury tem sua entrada privativa peln 
rua do sabão, ouvido o Conselheiro Procurador dn Corôa, c sendo 
este de parecer que, supposto a casa em que presentemente se 
reune o Conselho dos Jurados faça parte do Paço Municipal edi
ficado em fr·ente do Campo da Acclamação, eomtudo, como se 
lhe deu huma entrada dift'erente da do edHicio principal, a 
reunião do Jury se deve dizer feita no distrieto da referida 
entrada, que he o do 3. 0 do Sacramento, nüo só porque a nume
ração dos~a parte deve Sei' u da rua onde está, como porque he 
ao mencionado Juiz que compete conhecer dos dclictos ahi com
mettidos, parJ a formação da culpa c processar os delinquentcs 
qnc na mesma casa tivc~ssem a sua residencia, em conformidade 
dos arts. 160, §§ 3 e 27)7 do Codigo do Processo f:riminal: manda 
o H<.~gente em Nome do Imperador pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Justiça, declarm· ú Camara Municipal desta Côrte, 
que ao Juiz de Paz do 3. o distl'ido do Sacramento pertence ser 
o da Cabeça do Termo, .e que em consequencia lh_e faça as con
venientes participações, assim como ao do 2. 0 dislricto de Santa 
Anna, para que nesta conformidade haja de passar áquclla todos 
os processos e mais papeis relativos ao Juizo ela Cabeça do 'fenno. 

Palacio do Rio de Juneiro em 15 de Setembro de 1831.-Fran
cisco GÇ Acayaba de M ontezum.a .. 

,N.o 468.-MARINHA .-Em 1S de Sete.mbro de 1837. 

Mandando considerar diado o vencimento d.os Escreventes do Quartel 
General da Marinha. · 

O Regente em Nome do Impera1iür ha por bem q«~ seja 
considerado eüuio o vencimento ql{il<e .@t'a percebem os Escre
'Ventesdo Quartel General da MariRha, visto trabe.lba.rcm 1:amhem 
'llOs Domiflg6s, c Dias •Santos. O que püt'ltiGiif>O a Wm. para 
sua intelligenc4a e execução. 

Deus Guarde a V m. -Paço em 1 :S de Setcmtbro ele 1837.
Tristão P:io dos San~tos. -Sr. JoaqMim A,(;ltonio Camiaho. 

. ._· :·1 
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N.o 469,-FAZENDA.-Em 15 de Setembro de 1837. 

Desapprovando o rebate de huma divida proveniente de a rremataç:lo de 
impostos. 

Manoel Alves Branco, Presidtmte do Tribunal d-o Thesouro Pu
blico Nacional, responde ao officio do Sr. Inspector da Thesou~ 
raria da Província das Alagôas de 18 de Abril deste anno que, á 
l'ista d&s informações que aeompanhárão o dito olficio, não 
póde merecer approvação o rebate que se fez da 5. a. parte do 
preço da arrematação, que fizera Alexandre José Barboza do 
contracto de 5 •·éis em libra de carne verde, e secca de corda 
do Ramo da VilJa dn Atalaia no triennio de 1828 a 1830 em 
virtude de allegação, que já tinha sido dcsattendida por sen
tença da competente autoridade judieiaria, e que erão con
trariadas pe1o qne rstava em pratica desde muitos annos, tanto 
na dita Pm\'·incia, como na de Pernambuco, de conformidade 
com o que tambPrn se praticava em virtude da Carta Regia 
de 21 dn Agosto d(~ 1805 a respeito do subsidio litarario. 

Th~"SOilrn Publico N.leional em 15 dP Setembro de 1837.
~lJiauoel A.lt•es Branco. 

N.• 470.-Em 15 de Setembro de 1837. 

Sobre a subatituiç:to do Contador, e Offiieial M1ior das Thesouraria.s, e 
outros empregados. 

Manoel Al,es Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, responde as duvidas propostas pelo Sr. 
Inspector da ThPsouraria da Província das Alagóas, no seu 
officio de ~8 de Julho, n.o 77, que, como o caso da substituição 
do Contador e Official Maior da Contadorid não se ache exp•·es-
8amente compr·ehendido em alguma das hypotheses da Ordem 
de 28 de Fevereiro deste anno, dever-se-ha abonar ao Otncial 
Maior que servir de Contador, e ao Oficial que o substituir, 
huma gratificação correspondente á quinta parte dos ordenados 
dos lugares, que servirem interinamente : e quanto a outra 
duvida, se hum empr~gado tir·ado de huma classe em que ha 
mais de dous para ir substituir em outra , em que havendo 
dous se achão ambos impedidos por qualquer motivo ju~to, se 
dá o direito da substituição, ou não, declara que sim, pois 
que a advertencia feita na sobredita Ordem, de que se não con
sidera substituição de hum por outro empregado, nas .classes 
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em que houverem dous, ou mais, he relativa sómente a excluir 
da substituição para o fim de maiores v«·ndnwntos os empre
gados que servem por outros dentro da mesma classe a que 
pt·rteneern. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Setembro de 1837.
Manoel Alves Branco. 

N. 0 471.- Em 15 de Setembru de 1837. 

Mandando inutilisar a inscripçlio de huma divida. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, conhect•ndo á vista do requerimento de 
Antonio Francisco Bahia, qur- a divida do Supplicante inscrípta 
e111 29 d~ Julho de• 183 s .. b n.o 88 hP das <'omprehendídas 
na Provisão dP 27 rle .lul!lll de 1~24, ordena ao s.·. lnspector 
da Thesouraria da Provi11cia da Rihia que faça inulilisar. 
sobr<'dita mscripção, na conforn·irladc da Ordem de 22 de 

"'· Novembro do anno pi!ssado n.o 209. 
Thesouro Publieo Nacional em 15 de Setembro de 1837.

Manoel Alves Bronco. 

N." ft.72.-MARJNHA.--Em 16 de Setembro de 1837. 

Mandando apontar ;~os Mestres das Officinas do Arsenal da Marinha nos 
dias uteis, em que deixarem de comparecer por doentes. 

O Regente em Nome do Imperador, attendendo ao que 
representárão os Mestres das Officinas do Arsenal da Marinha, 
ha por bem que elles sejão apontados nos dias uteis, em que 
deixarem de comparecer, por doentes, apresentando attestado 

"'. do facultativo. O que participo a Vrn. para sua intelligencia 
e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de Setembro de 1837.
Tristão Pio do$ Santo1 .-Sr. Joaquim Antonio Candnha. 

,,~,,,. !A>' 

:!.<"? 2lj 
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N.• 473.-Em 16 de Setembro de 1837. 

Declarando que á vista do Decreto de 5 do corrente, competem aos Apon
tadores do Arsenal de Marinha da Bahia os mesmos vencimenoos que 
per~~bem os Apontadores do Arsenal da Côrte. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. sob 
n. o 71, de 5 do corrente, acompanhado do requerimento dos 
Apontadores do Arsenal da Marinha dessa Província Manoel 
Antonio Dias, e Antonio Baptista Corrêa; tenho de signifi
car-lhe que, á vista do Decreto de 5 deste mez, a V. Ex. 
remettido por copia com Aviso de 11, sob n. o 38, devem portanto 
os supplicantes perceber os mesmos vencimentos, de que actual
mcnte gozão os Apontadores do Arsenal da Marinha desta Côrtc. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do IUo de Janeiro em 16 
de Setembro de 1837.- Tristão Pio dos Santos.- Sr. Presi
dente da Província da Bahia. 

N.o 4'74.-FAZENDA.-Em 16 de Setembro de 1837. 

Circular corrigindo no Regulamento das Mesos do Consulado de .30 de 
Maio de 1836 bum erro de referencia oo &t"tigo. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Thesouro Publico Na
cional, ordena ao Sr. lnspector da Thesouraria da Província 
de ...... que expeça as convenientes ordens ás Alfandegas c 
Mesas do Consulado, para que nos impressos do Regulamento 
de 30 de Maio do anno passado se corrija no art. 160 o erro 
que agol'a se reconheceu na referencia do art. 159, devendo 
ser ao art. 158: o que assim cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 16 de Setembro de 1837.
Manoel Alves BrancQ. 

--
N~~~ 41'Iã.-JUSTIÇA.-Em t8 de S~mbro de 1837. 

A viso ao Presidente da. ProvillCia do ,Mamnbão. á cerca da inteUigencia 
do! arts. ~70 e 33~ do Codigo do Processa Criminal. 

Illm. c Exm. Sr.-O Regente em Nome do lmperadm· ha 
por bem que V. Ex. faça constar ao Juiz de Direito dessa 
Comarca em resposta ao seu 'Oflicio de 30 de Maio deste anuo, 
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em que pede esclarecimentos ao Governo sobre a verdadeira 
intelligencia dos arts. 270 e 332 do Codigo do Processo Cri
minal, que elle deve observar a pratica seguida na Córte, isto 
h e: no J ury de accusação não se exigem uous terços de votos, 
porque não se tt·ata do gt·áo da pena, sendo a maioria delles 
quem deve decidir; exigem-se porém no Jury do julgamento 
todas as vezes que se trata do gráo da pena, a qual não póde 
ser senão no mini mo quando se não verifiquem os dous terços; 
e que desta maneira não h a a antinomia, que lhe parece 
existir nos mencionados artigos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Setembro de 1837.-Francisco Gê Acayaba de Montezuma. 

N. 476.-- Em 18 de Setembro de 1837. 

A vi~o ao Inspector da Alfandega, para que as Vigias do mar participem de 
madrugada ao encarregado da visita, os navios que tem entrado de noite, 
e houverem ido fundear fóra dos ancoradouros do Poço. 

O Regente em Nome do Imperador ordena que Vm. espeça 
as convenientes ordens, para que as Vigias do mar participem 
de madrugada ao Encarregado dil Visita os navios que tiverem 
entrado de noite e houverem ido fundear fóra dos ancoradouros 
do Poço. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Setembro de 1837.
F'rancisco Gê Acayaba de Monte:zuma. 

N. 477. -MARINHA.- Em 18 de Setembro de 1837. 

Mandando abonar ao 1.0 Grumete invalido Manoel Francisco Pereira o soldo 
e ra.ção que lhe compete; e determinando que tc.das as pra<:as invalidas 
fiquem aquarteladas em huma embarcação debaixo da vigia de hum só indi
viduo, sendo empregadas como o permittirem suas circmnstancias. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que V. S. in
formára em officio de 16 deste mez, sobre o reqtrerimento do 
1. o Grumete invalido Manoel Francisco Pereira, h a por bem que 
ao mesmo se abone o soldo e ração, que lhe compete, sendo 
empregado no ~erviço em que se achão outros invalidas a bordo 
da Fragata Constituição. O que paiticipo a V. S. para sua 
intelligencia e execução; prevenindo-o, não só de que todas 

U/ {# 
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as praças invalidas devem existir em huma embarcação, debaixo 
da vigia de hum só individuo, c ser convenientemente enpre
gadas; mas ainda de que, não vindo a relação de taes praças, 
que acompanhou o referido officio, e foi organisada pelo Com
mandante da sobredita Fragata, com as precisas informações, 
cumpre que V. S. exija daquelle Com mandante outra relação 
mais explícita, declarando a ordem, por que vencem o que se 
lhes obona, e bem assim, por que motivo. 

Deus Guarde a\'. S.- Paço em 18 de Setembro de 1837.-
1'rirtlto Pio dos Santos. -Sr. _.\ntonio Joaquim do Coutto. 

N. 478.- Em 18 de Setembro do t831. 

Considerando diario o nneimento doa Amanuenaes da Secretaria da 
lnspecçlo do .\.raenal da Marinha. 

O Regente em Nome do Imperador, attendendo ao que re
presentát·ão os . .\manuenses da Secretaria da Inspecçào do Ar
senal da Marinha, ha por bem, que seja considerado diario o 
vencimento que ora percebem, visto trabalharem tarnbem nos 
domtngos e dias santos. O que participo a Vm. para sua in
telligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 18 de Setembro de 1837.
Tristão Pio dos Santos. -Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 0 479.- Em 18 de Setembro de 1837. 

Elevando a seiscentos e quarenta réis diarios o vencimento dos remadores 
dos escaleres do Ministro da Repartiçno, da Inspecçll.o do Arsenal, e _do 
Quartel General; preferindo, em igualdade de circumstancias, oa Ind101 
para esté serviço. 

O Regente em Nome do Imperador ha por bem que o Tcnci
mentá dos remadores dos escaleres do Ministro da Repartição, 
da Inspecção do Arsenal da Marinha e desse Quartel General, 
seja elevado a seiscentos e quarenta réis diarios. O que parti
cipo a V. S. para sua intelligencia e governo~ prevenindo-o de 
que em igualdude de circumstancias deverá chamar, com pre
ferencia, os Jndios para este serviço. 

Deus Guarde a V. S. - Paço em 18 de Setembro de 1837. -
Tri•tãe Pio dos Santo1.- Sr. Theodoro Beaurepairc. 
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N.o 480 • ..-FAZENDA.-Em18 de Setembro de 1837. 

Mandando reformar lmma conta de despeza de medição e demarcação de ter. 
ras, e explicando quaes os emolumentos e sa{arios que compcte.m aos 
empregados par este serviço. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, devolvendo ao Sr. Inspectol' da 'l"hesouraria 
da Provinda de Santa Catharina os papeis que acompanhárão 
os seus officios de 30 de Maio, e 2 de Agosto ultimo, sob n.os 
73 e 94, para que o Procurador Fiscal da mesma Thesourat·ia 
faça reformar a conta da despeza da medição e demarcação das 
terras da Armação da Garopaba, que he notoriamente illegal, e 
lesiva á Fazenda Nacional; adverte: t.o, que ao Juiz da medição 
c demarcação sórnente se dev.e contar o salario da ida e volt~il 
razão de 6 legoas por dia, não lhe competindo vencimento de 
estada por ter ordenado da Fazenda Nacional, e dar-lhe esse 
salario o Regimento sómente nas diligencias a requerimento 
da parte; 2. 0

, que ao Escrivão, Medidor, e Ajudante sómente 
se devem contar os dias de estada decorridos desde o dia 19 de 
Janeiro deste anno, data da primeira certidão passada em Garo
paba a fl. 7 dos autos até o dia 18 de Fevereim, data da sen
tença a fl. 53, accrescentando-l~es os dias de ida e Vülta a razão 
de seis legoas; e 3. f), que ao medidor se não deve contar mais 

~ ... - que o salario de 2:tll4.00 por dia pelas razões que expendeu o 
Procurador Fiscal Agostinhq Leitão de Almeida na representação 
que tambem devolve inclusa; podendo as despezas da dita me
dição e demarcação ser .paga sómente det!lois de reformada a 
conta nestes termos. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Setembro de 1837.
M anoet Alves Branco. 

N. 481..,.,... GUEft.RA .-Em 22 de Setembro de 1837. 

Alterando as disposições do art. 1.0 do Decreto de 2 de Novembro de 1835, 
na parte que marcao sómente 15 d,ias para ~pres~ntac.ão de voJuntarios. 

O Regente Interino em Noll)e do Imperador ha por bem de
terminar que as disposições (lo art. 1.0 d.Q Decreto de 2 de No
vembro de 183.5, na parte que marcão sómente quinze dias .para 
a: apresentação dos voluntarios que q:ueirão assentar pra.ça .no 
Exercito fiquem derogadas; admittindo-se sempre que se apre
sentem os mesmos voluntariosa alistar-se. O que p.articipo u 
V. S. para seu conhecimento e execução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. S . .....:... Paço em 22 de Setembro de 1837.
Sebastião do Rego Barros.- Sr. Antonio Eleziario de :Miranda 
e Brito. 

Decisões 43 
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N. 482.- Em 2:! de Setembro de 1831. 

Para que dos Guardas Nacionaes comprehendidos nas disposições <lo art. 1.u 
da Carta de Lei de 29 de Agosto deste auno, sejão recrutados sómeute 
os que se recusarem ao serviço ordiuario a que forem chamados. 

Tendo-se ora expedido ordem ao Coi'Onel encarregado do 
recrutamento ( na Côrte ) , para que dos Guardas Nacionaes 
comprehendidos nas disposições do art. 1. o da Carta de Lei 
de 29 de Agosto do corrente anno, sejão ret.:rutados sómente 
os que se recusarem ao serviço ordinario a quo forem cha
mados; entendendo-se para isso o mesmo Coronel com o Com
mandante Superior das Guardas Nacionaes do Muoicipio da 
Côrte: assim o communico u V. S. para seu conhecimento, 
governo e execuçã9 na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 22 de Setembro de 1837.
Sebastiiio do Rego Barros.- Sr. Antonio Eleziario de .Miranda 
e Brito. 

Na mesma data se officiou ao Sr. Ministro da Justiça, dando 
conhecimento desta decisão, c pedindo a expedição das con
venientes ordens. 

N. 0 483.- Em 23 de Setembro de 1837. 

Dcterminnando que só se contemple com o quantitativo necessario para rund<t 
de fardamento as praças dos Corpos CJistentes em serviço na Proviucia. 

Conformando-me com o que V. S. informou em 21 do cor
rente, sobre as representações do Dirce to r do Arsenal de 
Guerra da Côrte relativo ao quantitativo que devão tirar os 
Corpos para fundo de fardamento; expedi ordem, para ficar 
em regra, que só se contemplem com semelhante vencimento 
as praças dos Corpos existentes em scrvíço na Província, c 
as destacadas sejão abonadas pelos Corpos a que estiverem 
addidas. Em conformidade desta determinação cumpre que 
V. S. assim o faça executar. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 23 de Setembro de 18.37.
Sebastião do Rego Barrros.- Sr. Antonio Eleziario de Mirund:U 
e Brito. 
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N. 0 48't-.- JUSTIÇA.- Em 24 de Setembro de 1837. 

Aviso ao Commandante Geral do Corpo de Permanrntcs, para dar haix:t 
aos soldados de irregular conducta, e remettê-los á autot·idadc incum
bida do recrutamento. 

O Regente interino em Nome do Imperador ordena que 
Vm. dê baixa aos soldados do Corpo do seu comrnando, que 
por sua irregular conducta não são apropriados para desempe
nharem as commiss-ões de que são encarregados, e que os 
remctta depois á autoridade incumbida de fazer o recrutamentoF 
para lhes assentar praça nos Corpos de L a Linha do Exercito. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2',. de Setembro de 1831.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 0 fa.85.- Em 25 de Setembro de 1&37. 

Aviso no Juiz de Direito Chefe da Policin, para que os Juizes de Paz 
remettão, a elle c não á Secretaria de Estado, as partes diarias das rondas. 

O Regente interino em Nome do Imperador ordena que 
Vm. faça constar aos Juizes de Paz desta Côrte, que de ora 
em diante devem dirigir a Vm., c não a esta Repartição da 
;Justiça, as partes diarias ~obre os acontecimentos havidos nas 
rondas, devendo Vm. então, quando ellas contenhão novidade 
que exija providencia do Governo, vir-me logo communicar 
para que tenha lugar a expedição das convenientes ordens. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 25 de Setembro de 1837.
JJernardo Perezra de Vascoiwellos. 

N.o 486.- FAZENDA.- Em 2~ de Setembro de 18:17. 

Tratando do destino que deve ter a moeda de cobre que não tiver (} peso 
exigido pela Lei. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Peesidente do Teibunal 
do Thesonro Publico Nacional, em resposta ao oMicio do Sr. 
lnspector da Thesouraria da Província do Rio Grande do 
Norte, de 29 de Abril deste anno sob n. o 26, pedindo que 
se lhe declare o que deve observar no troco da moeda de 
cobre que existe na 'fhesouraria, quando por ventura alguma 
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porção daqudla moeda se reconheça não ter o peso exigido 
pela Lei ; de conformidade com o voto do Tribunal dPclara 
<~o mesmo Sr. Inspector que, não tendo a Lei nem o Regn-· 
hmento respectivo nada determinado de especial a respeito 
do troco dn moeda de cobre que existisse nas Ejtações Fiscaes, 
devem e lias rcmettê-la ás do troco, e a lli proceder-se com ella 
do mesmo modo que com a de qualquer particular. O que 
assim cumprir[!. 

Thesouro Publico Nacional em 25 de Setembro de 1837.
hl i_r;ucl Calmon du Pin e Almeida. 

N.o 487.- GUERH.A.- Em 26 do Setembm de 1837. 

Ao Direetor (lo Arsrnal de Guerra, communicanrto a expediç.ão rle onfrns 
ao PresidPntc da Província de S. Pedro, para não ser mais abonada aos 
Corpos a!li existentes a prestação destinaria para o fardamento das praças, 
por isso que este lhes será fomecido em tempo pelo mesmo Arsenal. 

Tendo-se ora expedido ordem ao Presidente da Província de 
S. Pedro do Sul, para que toda a Tropa nlli existente deixe 
de ser abonada dos 50 réis diarios para fundo de fardamento; 
por isso que este ser-lhe-ha abonado e fornecido em tempo 
pelo Arsenal de Guerra da Côrte: assim o communico a Vm. 
para seu conhecimento e governo; bem como que ao 2. 6 Ba
talhão de Caçadores de 1. a Linha, dever-se-ha abonar o indi
cado vencimento dos õO réis diarios sómente até o dia da sua 
partida para a mencionada Província. 
, Deus Guarde a Vm.- Paço em 26 de Setembro de 1837.
Sebastião do Rego Barros.- Sr. Director do Arsenal de Guerra. 

Nesta mesma data se officiou ao Commandante das Armas 
da Côrte, dando conhecirncnto desta deliberação. 

N.o ~83.-MARINHA.- Em 28 do Setembro de 1837. 

Mandando abonar a Manoel Pereira Paiva o vencimento de quatrocentos 
c oitenta réis diarios, continuundo elle a servir como Vigia da ponte do 
antigo trapiche do Sal. 

O Regente interino em Nome do Imperador, á vista do que Vrn. 
inforrnára em seu officio de 25 deste mez, sobre o requerimento 
de .Manoel Pereira Paiva, ha por bem, que ao supplicantc se 
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abone o v~11eimcnto do quatrocentos c oitenta réi~ diarios, conti
nuando clle a senir como Vigia da Ponte do antigo trapiche do 
Sal, pertencendo aus armazr~n~ da Segunda Secção. O que parti
cipo a Vm. para sua intelligencia, e execução. 

Deus Guarde a Vrn.- Paço em 28 de Setembro de 1831.
Joaquim José Rodrigues 1'orres.-Sr. Joaquim Antonio Ca
minha. 

N.o 48!1.- FAZE~DA.- Em 30 de Setembro de 1837. 

1\landando que se não ,fação arrcrrwtações de di\ idas senão a dinheiro 
á vista. 

Migud Calmon du Pin e Almeida, Presidente do Tribunal do 
Thesnnro Pt1biieo Nacional, em vista do ollicio do Sr. I>rocu
rador ~'isca! da Thsouraria da Provinda da Bahia de 2 do corrente 
mez, approva a sua deliberação d(~ não consentir em anematações 
por execução da Fazenda Nacional, que não sejão l'eitas a 
pagamento a vista, pois que de outra sorte em vez de cm
bolçar--se a Fazenda Nacional se lhe substitue huns por outros 
devedores. O que participa ao Sr'. Inspector da sobredita Thesou
raria para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Setembro de 1837.
Miguel Calmon du Pin e Abneida. 

N. o 490.- Em 30 de Setembro de 1837. 

A respeito do imposto sobre lojas, estabelecido no § 4. 0 do art. 9. 0 da Lei 
de 22 de Outubro de 1836, do qual se pretendem eximir os proprictarios 
de trapiches c casas de arrccada)io publica. 

l\Tignel Calmon dn Pin e Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação, 
tomada em sessão do Tribunal sobre officio do Sr. lnspector 
da Thcsouraria da Provincia da Bahia de 4. do corrente, n .0 136, 
a respeito dos proprictarios de trapi<-.hes c casas de arrecadação 
publica, que pretendem eximir-se do pngnmcnto do imposto 
estabelecido no§ 4.0 do art. 9. 0 da Lei de 22 de Outubro de 
1836, responde qnc a disposição do dito paragrapho he tão clara 
que não precisa de declaração alguma, c que fazendo-se della 
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a devida applicação deverão ser sujeitos ao sobt·e dito imposto 
todos aquelles tl'apiches em que se costumarem vend('f os 
generos, que nelles se dopositão c arrecaclà<•; e isentos por 
conseguinte sórncnte aquelles que estiverem absolutamente fóra 
desta círcumstancia. " " 

Thesouro Publico Nacional em 30 do Setembro de 1837.
IJfiguel Calmon dlt Pin e Almeida. 

N .0 491.-Em 30 de Setembt'o de 1837. 

Approvando a concessão de commissões pela cobrança de diyidas em atrazo. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de delibe
ração tomada em sessão do Tribunal, approva o que propõe 
o Sr. lnspector da Thesouraria da Pro\'incia da Bahia em o m
eio do 26 do mez passado, n.o 132, de conceder commissões 
aos Colloctot·cs pela cobrança da divida activa em atrazo, re
gulando-se porém pela maneira seguinte: t.o, de 5 °/o das quan
tias arrecadadas e recolhidas aos cofres nacíonacs por meio 
de execução; 2. 0

, de 3 o/o das recolhidas por meios amigaveis, 
verificando-se a entrega nos respectivos cofres dentro do pre· 
fixo prazo de tms mezes contados da dala da remessa dos 
Collcctores das contas correntes dos devedores; c 3. o, de 1 ofo 
das que se recolherem depois dos ditos tres mezcs, ou das 
1etras que os devedores passarem em conscquencia das dili
gencias dos respectivos Collectores. , 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Setembro de 1837.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N.o 492.-JUSTIÇA.-Em· 2 de Outubro de 1837. 

A'iso ao Presidente da Província da Bahia, sobre a deliberação da Asscnt 
bléa Provincial de não haver incompatibilidade em que o Tabellião João 
Baptista Pe!'eira Guimarães exerça o cargo de .Juiz de Paz huma vez que 
uurantc esse exercício o lugar de Tabcllião seja servido por hum senen:
tuario por elle proposto. 

lllm. c Exm. Sr.-Representando João Baptista Pereira Gui
marães, Tabellião do Publico Judicial e Notas da Villa de Ma
ragogipe, que, tendo deliberado a Assembléa Legislativa dessa 
Província não haver incompatibilidade em exercer o supplican~c 
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as funcções de Juiz de Paz para qua havia sido eleito, huma 
Yez que o oflicio de Tabellião fosse exercido durante aq uelle 
exereicio pelo serventuario poe elle proposto, V. Ex. duvi
dúra dar execução aquella deliberação em conformidade do 
Avi3o de 20 de Junho passado: o H.egente interino em Nome 
do Impen.Jdor, tomando em consideração que a deliberação 
da Assembléa, não tendo pot· fim no caso presente estabelecet• 
direito algum novo para que fosse indispensavel hum acto 
legislativo, mas tão sómente deferir a hum recurso do suppli
cante interposto da Camara Municipal de .1\faragogipe na con
formidade do art. 73 da Lei do 1. 0 de Outubro de 1828, manda 
declarar a V. Ex. que a Assembléa Legislativa procedeu re
gulannente, e da mesma maneim que em taes casos o faria 
o Conselho Geral. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 2 
de Outubro de 1837.-Bernardo Pereúa de Vasconcellos.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 0 ~93.-Em 2 de Outubro de 1837. 

Aviso ao Juiz de Paz do 1. o districto de Santa Rita, sobre exame de derA 
rotas ou outro objecto de Marinha ; por occasião da derrota da Escuna 
Andorinha. 

Accuso o recebimento do oficio que Vm. me dirigio em 22 
do mcz passado, no qual pede ao Governo que lhe declare a 
conducta que convém seguir ácerca da nomeação dos Officiaes 
de Marinha que devem fazer o exame da derrota da Escuna 
Portugueza Andorinha, visto que não pôde ter lugat· o dito 
exame pelos Lentes da Academia de Marinha por Vm. no
meados, em conscquencia do que expôz hum delles em officio 
que acompanhou por copia o de Vm. ; e o Regente interino 
em Nome do Impet·ador, a quem fiz presente este objecto, 
manda respondet·-Jhe que foi regular e bem fundada a duvida 
opposta pelo sobredito Lente de prestar-se a este serviço sem 
receber ordem do rPspectivo Ministro, e que ,quando pela im
portancia da matcria Vm. julgasse preciso que os exames de 
derrotas ou de qualqum· objecto de Marinha sejão feitos por 
Lentes, deve dirigir-se á Repat·tição dos Negocias da Marinha, 
afim de serem por ella nomeados os Lentes necessarios, cum
prindo mais que taes exames sejão feitos na mesma Acade
mia, onde V m. irú as~istit\ Fóra porém dc3scs casos, podcriio 
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os referidos exames ser feitos por quaesquer Officiacs de Ma
rinha requisitados á autoridade competente, ou por Pilotos de 
carta de reconhecida probidade e intelligencia, notificados por 
ordem de Vm. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2 de Outubro de 1831.
Bernardu Pereira de Vasconcellos. 

N. 0 49}.-Em 3 de Outubro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província do Maranhão, m;mdando responsabilisar 
o Juiz de Direito da Comarca de Caxias, por ter infringido o art. 271 
do Codigo do Processo Criminal ; e dando esclarecimentos sobre a appli
cação de alguns outros artigos. 

lllm. e Exm. Sr.-Havendo o Juiz de Direito da Comarca 
de Caxias dessa Província dado conta ao Governo Imperial, 
em officio de 15 de Junho ultimo, dos trabalhos da La sessão 
Judiciaria do Jury daquelle Termo no corrente anno, decla
rando a final que, tendo aquelle Tribunal decidido que José 
Rodrigues não era criminoso pelo assassino de que fôra accu
sado, perpetrado na pessoa de Sebastião de Carvalho, deixára 
de confonmu-se com huma tal decisão, e ia impôr-lhe a pena, 
por isso que as provas dos autos e mais circumstancias occor
ridas lhe fizerão acreditar que o referido José H.odrigues tinha, 
com cffeito commettido o crime: o Regente interino em Nome 
do Imperador, a cujo conhecimento levei este negocio, reco
nhecendo que o mencionado Juiz de Direite hallucinado pelo 
seu muito amor da justiça, faltou ao dever e infringio mui 
positiva e directamente a expressa disposição do art. 271 do 
Codigo do Processo Criminal, constituindo-se pelo menos no 
caso do art. 160 do Codigo Penal; ordena que V. Ex. lhe 
mande fazer effectiva a responsabilidade por hum tal abuso; 
não podendo favorecer a disposição do art. 301 do Codigo do 
Processo por elle citado, a qual se não póde considerar dan
do-lhe a faculdade de não se conformar com a decisão do 
Jury, como elle entende. quando ella só figura a hypotheso 
para a declarar motivo de recurso, por excepção de regra ; 
bem como a oub·a de se não terem guardado as formulas 
substanciaes. O que participo a V. Ex. para sua intelligen· 
cia e execu~ão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 3 
de Outubro de 1837 .-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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N o 495.-Em 3 de Outubro de 1837. 

Ayiso ao Juiz de Direito Chefe de Policia, mandando ficar sem efTeito o 
A viso de 1 O de Junho do corrente anuo sobre o modo de <·astigar os 
t'scravos. 

A' vista da representação do Juiz de Paz do t.o distt·icto da 
freguezia do Sacramento, que acompanhou o seu officio de 
28 do mez passado, sobre os inconvenientes que se tem segui
do <la di~posição do Aviso de 10 de Junho do corrente anno 
a respeito do modo por que devem ser castigados os escravos, 
o Hcgente interino em Nome do Imperador ha por bem, que, 
ficando sem effeito o citado A viso, V m. faça constar a todos 
0.1 Juizes de Paz que deve continuar a tal respeito a pratica 
a n leriormcn te seguida. 

Deus (~uarde a Vm.-Paço em 3 de Outubro de 1837.
JJernardo Perei1'a de Vascor~cello~. 

N.o 496.-MARINHA.-Em 3 de Outubro de 1837. 

Autorisando ao Presidente da Província de S. Petlt·o do Hio Grande do 
Sul a fazer as modificações que julgar convcnientas no pessoal do Arse
nal da Marinha, e dando outras providencias. 

111m. e Exm. Sr.-O Decr('to de 11 de Janeiro de 1834, 
de que tr·ansmitto a V. Ex. hum exemplar, havia creado na 
Capital da Província do Rio Grande do Sul hum Almoxarife, 
a cujo cargo punha todos os objcctos pertencentes á Reparti
c;.ão da Marinha, sendo feita a cscripturação dos livros deste 
Almoxarifc por hum dos empregados da Thesouraria da Pro
víncia, nomeado pelo Inspector t.lclla. Entendêrão porém os 
meus dous ultimos antecessores que as circumstancias daquella 
Pmvincia cxigião que se montasse em maior escala o respec
tivo Arsenal de .Marinha, e nomeárão em consequencia para 
eBc hum Official da Armada com o titulo de Inspcctor, hum 
Secretario da lnspccção, hum Escrivão do Almoxarifado, hum 
Thesoureiro Pagador, c hum Escrivão da Pagadoria, com os 
vencimentos designados na tabolla junta, e com as atlribuições 
dadas pelo Decreto de 13 de Janeiro de 1834 aos tlmprega
dos de identicas nomeações nos outros Arsenaes do lmperio. 
Quanto á escripturação do Almoxarife, foi ella estabclec~da pelo 
nect·eto de 5 de Maio do mesmo anno; c a do Pagador, de
terminada nas lnstrucçõcs que se lhe expedirão em virtude 
do Aviso de 9 do mez proximo findo, do que tudo transmilto 
copia á- V. Ex. Pat·ecc-me porém que o proprio Almoxarife 
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do Arsenal de Porto Alegre po.dcria sem difficuldadc desem
penhar ao mesmo tempo as funcçücs de Thesoureiro Pagador, 
huma vez que tivesse eUe a neccssaria idoneidade, concor
rendo esta simplificação para evitar-se os inconvenientes que 
traz após si a accumuli.l\'iio de t>rt1prcgados dcsnccessarios. E 
porqqe os armall)~mtos c fubricos que exigem ~s circmnstan
ciil,s da pçovinci~ t~m forçosnmcnto de ser feitos em grande 
parte na Cidildc d,o Rio Grande, ft\ra t.alvez conveniente que 
tlhi existi~~c ~1um ümcial encarregado de dirigi-los e inspec
ciOI\il-los, c de mais hum Almoxarilc com o· seu respectivo 
Escr~vão que tivc~sem a seu cargo, n arrecadação, distribui~ão, 
e .Qs.calisação dos dinheiros c mais objcdos que se alli hou
l;Crem de despender. Como poré~)l não h c possível aventurar 
com segumnça huma deliberação sobre semelhante objecto, 
faltandq, como me falti;i.o,, as necess.at'ias info!'I1H\Çõcs do estado 
da administração da Marinha naquclla Provinda, c das cir
cumstancias peculiares que alli oecorn•m, ou possão dnda occor
:rer: manda o Regente interino em Nome do Imperador auto
risar a V. Ex., não só para fazer as modificações que julgar 
convenientes no pessoal do Arsenal de Marinha de Porto Alegre, 
mas ainda distribuir os actuaes empregados pela maneira acima 
mencionada, ou por qualqut~r· outra que lhe pareça mais apro
priada ás nccess.idades do serviço publico, e mesmo parn dc
mittir todos, ou quaesquer delles que menos aptos considcn~ 
para de~mpenlwr as funeções de que estão incumbidos, no
meando, neste ultimo caso, quem melhor os possa substituir, 
e arbitrando-lhes vencimentos accommodados ás circumstancias 
e importan,cii.l Q.o scniço qu.e tcnhão dQ prestar. Releva prc
V.e.Qir ~ V. Ih. que, por A viso de~t~ &.~ereta ria., ~)\pedido (,lo 
The&Ç>t,irq fublico c111 27 ele Junho ultimo, se m~l;ldou entre
gar. pelê,t '_fhcsouraria da Provir-~cia do Itio Grande do Sul ao 
Pag~or da l\Iari.nlJa a quantia de 18:083~32 réis, para supprir 
a.s 9esptt~as da Fotça Naval, que alli existe em operações; i:n.as, 
como dps oficio~ ultimamen.te recebidos do seu antecessor s~ 
de~u~ ~r esta qu,anti~ insuOiciente, peço nesta datjl ~o Sr. 
Ministro dos Ne~ocios da fazenda a expedição das suas ordenS. 
á referida TIH\)ourat'in,, nfim de que entregue m.ensalmet)t~~ 
( preced~ndo detem~inaçfio de V. J~x. } ao mencionado P~
gadot· o. que de tna,is (ôr preciso par(\ acu,d,i( aquella;; <les.
p~za~, devendo V. Ex. indiçar, logo qu,e lhe s.ej~ · p.o$Sivel,, a 
esta Secret~,ria de ·~sta,do, qual a con~ignação indispensavel par~ 
seme~b.~te fim, tendo e~ vi.sta a waior economi~ d,os diQ.hei
ros pub1icos, e o IJ}elhor dcspmpenho das operações (,la Força, 
Naval. J)evo aqui n,o~ar a V. Ex. que, cun1priudo empregar 
todos os meios de evitar os disperdicios e desvios d,os diQh.ei
ros p:Ublicos, he Qlister, que V. Ex. vigie muito em que os 
encarregados de sua arrecadação e distribl)ição, no que diz rçs
peito á Marinha, conservem em dia a, escripturação COlllJ?et.ent,e, 
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regulando-se paru isso pelo Detl·eto e lnsttucções de que já 
fallei, as quues devem sm· exactamente observadas. Segundo 
as ultimas participações do antecessor de V. &., c6-t'i!~ta que 
existem a serviço da Armada alguns Hiates e Lanchas, freta
dos a particulares, cuja despeza me pal'ece exccssfvrt ; e, sendo 
talvez inais conveniente que, quando mesmo se julgue neces
saria a continuação d6 emprego de tacs el1tbarcaçõcs, s-e comprem 
cllas para o l~stado; V. Ex. nca portanto autorisado à etl'ecl~ar 
t3sta compra, caso a julgue conveniente, fazendo saem· S'obi·e 
a Intcndencia de Marinha desta Côrtc pelo importe déllas. O 
HegcnLe intei'ino cspem das luzes c decidido pati·iotismo. de 
V. Ex. o mais satisfactorio desempenho do quanto ota se lhe 
rcmette. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pa~o em 3 de Ontúhro de 183'1.""""
Joaquim José Rodrigues 1,orr~s.-Sr. Antonio Elmiario de Mi
randa c Urito, Presidente da Província de S. Pedro do llio 
Grande do Sul. 

N. 497.-JUSTlÇA.-Em 4 de Outubro de 1837. 

A viso ao Vice-Presidente da Província do Rio de Janeiro resoM~ntlo al
gumas duvidas apresentadas pelo Juiz Municipal de Hezcnde sobre a 
execução da Lei de 10 de Junho de 183b. 

lllin. e Exm. Sr.-Representando o Juiz Municipal da Vflla. 
de Rezende dessa PI"Oviucia em officio de 30 de .Maio de·ste anno, . 
as duvidas que lhe occotrião na execução da Lei de 10 de Jun:tiO 
de 1835; o Regente interino em Nome do Impera·dor ruat'ltla 
declarar a V. Ex., para o levar ao conhecimento do tttencionà:d6 
.Juiz Municipal, que não ha dependeneia de designa~ãd db gfáO 
da culpa para a imposição da pena dos delictos de qtie trnta o 
art. 1. o da citada Lei, por isso que alli se impõe sempre a de 
morte ; prevalecendo portanto neste caso a opinh1o emittida 
pelo Juiz de Direito daquella Comarca. Quanto porém ás penas 
de que faz menção o art. 4. 0 da mesma Lei, não se verificando 
os dous terços que se exigem para a imposição da de morte, 
mas sómente a maioria de votos, deverá observar-se o disposto 
no art. 332 do Codigo do Processo Criminal, que não está revo
gado, e que manda irnpôr a pena immediata; e, não havendo 
netn maioria, deve seguir-se a absolvição do réo, como ~ ex
presso na Resolução de 22 de Agosto de 1833. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 4 de 
Outubro de 1837 .-Bernardo Pereira de VasconC'ellos. 

1 "l :; 
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N. 498.-FAZENDA.-Em 5 de Outubro de 1837. 

Autoris&ndo a alteração do art. l!J6 do Hegulamento do Consulado. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal do 
The5ouro Publico Nacional, em conformidade da deliberação 
tomada em sessão do Tribunal sobre otllcio do Sr. Inspcctor da 
Thosouraria da Província da Bahia de 11 do mez findo, n.o 141. 
autorisa-o para alterar o art. 1~6 do Hegulamento de 30 de ~Jaio 
de 1836, passando para o Administrador da Mesa do Consulado 
a incumbencia da distribuição dos barcos de cabotagem na 
forma que propõe. 

Thesouro Publico Nacional em 5 de Outubro de 1831.-Mi
quel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 499.-Em 7 de Outubro de 1837. 

Mandando cobrar pela 1\lesa do Consulado o sello dos documentos 
produzidos para a cxpedi1;ão dos passaportes. 

Sendo conveniente remover qualquer embaraço, que possa 
retardar o despacho das embarcações mercantes, evitando que 
se elle faça em diversas estações; o Sr. Administrador da l\fesa 
do Consulado fará recebet· na mesma Mesa a taxa do sello dos 
documentos produzidos para a expedição dos passaportes na 
Secretaria de Estado da Marinha, dev~ndo mandar escripturar 
esse recebimento no Livro da Ueceita do DespachG 1\laritimo, 
em columna separada 

Rio de Janeiro em 7 de Outubro de 1837 .-Jf:liguel Calmon 
du Pin e Almeida. 

N. 500.-JUSTIÇA.-Em 9 de Outubro de 1837. 

Aviso ao Commandante Superiot· da Guarda Nacional, sobre os casos em 
que tem lugar o chamado de Guardas Nacionaes directamente pelos Juizes 
de Paz e Inspectores. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio n.o 4. qnc V. Ex. 
me dirigio em 21 do mez passado, informando a representação 
que havia feito o Juiz de Paz do 1. o districto da Freguezia do 
Sacramento, solicitando providencias para chamar força da Guarda 
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Naciomu, independente de a requisitar aos Chefes respectivos, 
tenho a declarar a V. Ex., para o fazer constar em ordem do dia, 
que aos Juizes de Paz ou seus lnspectores he permittido unica
mente para a prisão dos criminosos em flagrante ou em hum caso 
extraordinario chamar directamentc os guardas nacionacs que 
morarem mais proximos para os coadjuvarem; ficando porém na 
rigomsa obrigação de o participarem irnrnediatarnenle a V. Ex:. 
c ao Capitão da companhia a qu~ pet·tcnccrem os guardas que 
houvet·em ch:1mado. 

Deus Guarde a V. E:~.-Paço em !) de Outubro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconceltos.-Sl'. Manoel Joaquim Pereira 
da Silva. 

N. o01.-Em 9 de Oulubro de 1837. 

Portaria á Camartl l\Iunicipal, mandando tlcar liCill cfl"l·ito a de 15 do mez 
passado, pela qual se ordenou que o Juiz de Paz do 3,0 districto do 
Sacramento fosse o da Cabeça do Termo. 

O Regente interino em Nome do Imperador, tomando em 
consideração o que lhe representou o Juiz de Paz do 2. 0 districto 
da .Freguezia de Santa Anna c seu J~scrivão, c á vista da infor
mação da Camara Municipal desta Cidade, sobre que foi ouvido 
o Conselheiro Procurador da Corôa, da qual consta que a prin
cipal serventia da casa do J m·y deste Termo h e a entrada do 
Paço Municipal em frente ao Campo da Acclamação, de cujo 
edificio faz parte a dita casa, c que a porta que se abrio pal'a 
o lado da rua do Sabão apenas serve para maim· commodidade 
das partes, e dos concunentes, que se apresentão no Tribunal 
dos Jurados, deitando além disso· para terreno pertencente á 
sobredita Camara, o qual segundo o plano do edificio tem do 
ser fechado com grades, e bem assim o que existe do lado da 
rua de S. Pedro, abrindo-se então portões para o referido Campo 
da Acclamação; ha por bem que, ficando de nenhum effeito a 
Portaria de 15 do mez proximo passado, pela qual se ordenou 
que o Juiz de Paz do 3. 0 districto da Fr·eguezia do Sacramento 
fosse o da Cabeça do Termo desta Cidade, continúe a sê-lo o do 
2.0 districto da freguczia de Santa Anna, como sempre tem 
sido. O que manda o mesmo Uegente pela Sect·etaria de Estado 
dos Negocios da Justiça communicar á mencionada Camara Mu
nicipal para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Outubro de 1837 .-Ber
nardo Pereira de Vasconcellos. 

~.{/ 
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N. 502.~MAIUNHA.-Em ~ de Outubro de 1837. 

Ref1!eWmdo o officio da . Repartição tla Goena sobre a gratificnção (ioé 
li ora em diante deYcm perceber os Cons!'lhcit·os de Guerra (! Vogues 
do Conselho Sopremo Militar. 

ltemetto a Vm., para sua intelligencia c governo, a copia do 
Aviso da Hepartiçfto da Guerra, datado de 4 do corrente sobre 
u gralificação que d'ora em diante devem pcrccb(~r os Conse .... 
lheitos de GueiTa c \'ogacs do Conselho Supremo Militar. 

Deus Guarde a Vm .- Pilço em 9 de Outubro de 18~l7.-
Joaquim José Rodrigues Torres.- S1·. Joaquim Antonio Cami
nha. 

N.o 503.- L\IPEIUO. -Em 10 de Outubro de 1837. 

Declarando ao Presidente da Provincia do Rio Gt•andc do Noi·te, qbc a 
nuHidade de serem apurados pela Camam .Municipal da Capital os YOtos 
dados para Vereàdores da Gnmara da Yilla de S. Gonçalo~ sana-se filzeti
do-se nova apuração pela Camara desta Villa, dando-se por nullos os 
actos praticndos pot· <tquclla. 

111m. e Exm. Sr.-Sendo presente ao 1\egcnte interino em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H o officio de V. ~x. 
de 22 de Agosto ultimo, no qual participa que, }H'ocedendo~se 
ó eleição de Vereadoms para a Camara Municipal da Villu de S. 
Gonçalo, a Mesa Parochial da Capital, de cuja fregtiezia ainda 
faz parte aquelle Município, remettêra as actas da mencionada 
eleiçtío á Camara Municipal da Capital,. athn de nclla se pro
c_,eder á apuração final, a qual nesta parte devia set· fci.ta pela dita 
Camara Municipal d~ S. Gonçalo; manda o mesmo ltegente 
declarar a V. Ex. que, como ha só mente esta irrP-gularidade a 
remediar·, basta que áquella Camara Munj.cipal se remeitâo as 
actas Pelativas á eleição dos seus V ereado•·es, para proceder á 
apuração e expedição dos titulos, dando-se por nullos os act98 
que a este respeito tiver praticado a Camara da Capital. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 10 de 
Outubro de 1837.-Bernardo Pereira de Jfasconcellos.-Sl'. 
Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 
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N.o 50!,.,- JUSTIÇA.- Em 10 de Outubro de 1837. 

A üso ao Arcebispo da Bahia, para faze1· despedir da llclação Ecclcsiastica 
os Desembargadores Suprauumrrarios. 

Exm. c Revm. Sr.- Levei ao conhecimento do Regente in~ 
t~rino em Nome do Imperador o oflicio d.c V. Ex. com data 
de 14 de Junho do eorn~ntc anno, servindo de informação ao 
requerimento que ao Governo Imperial dirigio Antonio José 
do Amaral, queixando -se da injustiça com que fôra suspenso 
do exercido de Ucscmbargudm· Supranumerario da Hela.ção Me
tmpolitana; <', tomando o mesmo Regente i.nterino na devida 
consideração as razücs otfcrecidas por V. Ex. em seu citado 
eflicio para provar o nenhum fundamento da queixa do suppli
cante, depois de ouvir ao Conselheiro Procurador da Corôa sobre 
este objecto, houve por bem indcfel'it' o requerimento do snppli
cante, e ordena que V. Ex. dmpeça da sobredita Relação Metro
politana todos os Desembal·gadOI'cs Snprannmcrarios que nclla 
tem exercício, por isso que irre~nlar, nnlla c prejudicialmente 
ahi exercem runt:çCies de Magistrados, sem existir Lei que, 
autorisando a sua nomeação, lhes confinl jul'isdicção c compe
tcncia. O que participo u V. Ex. para sua intclligencia c 
execução. 

Deus Guarde íl V. Ex.- Palach do 1\io de Janeiro em 10 
de Outubro de 18:17.- Bernardo Pereira de Vasconcello.'l. 

N.~ 505.- GUERRA.- Em 10 de Outubro de 1837. 

Ordeoa.ndo qu<', alétn do que ~ acha d.ecretado co art. 27 do Regulallleoto 
dl) Arsenal de Guem~ de 21 de Fevereiro de 183:2, se observe a respeito 
da compr11- de quaesquer g.cnm·os destinados para o fornecimento do 
Arsenal as ,fespczas abaixo tt·auscriptas; e bem como, que s~ ponha em 
inteiro vigor o m·t. 9.0 do mesmo Regulamento, wriHcaodo-se com tod.o 
o cuidado se 11s materias primas entregt~cs aos mestres proll~~m os 
~bj~cteQs m<~-nufacturq.l;los. 

Sendo da mais rigorosa obrigação das Estações p_or onde 
se despem.em os dinheiros Nacionacs, para acqui_sição qos 
objectos necessarios- aos Qhei:sos ramos do serviço pu~li~o, 
que se obsct'Ve a maior vigilancia c fiscalisaçno para evitm· 
todos os extravios e desperdícios; e, com quanto o Arsenal de 
Guerra da Côrte, guiado pelo Regulamepto de 21 de Fevereiro 
de 1832, deva preencher a indicada obscrvancia : tenho tadavia 
de advertir a Vm. que, além das disposiçõPs do art. 27 do 
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mesmo Regulamento, deverá fazer observar o sPguinlc: que 
nenhum genero, seja annamenlo, ou qualquer outro para 
fornecimento do Arsenal, se compre, st>m que prcccdão annun
cios e propostas por cscripto dos vendedores, as quaes se 
apresentarão no aclo de verificar-se a compra, c serão guardadas 
para se extrahirem no acto de se tomarem as contas. 

Outrosim recommendo a Ym. a mais pontual execução do 
art. 9. o, verificnndo com o maior cuidado, se a ma teria prima 
entregue aos respectivos mestres das oficinas produz os com
petentes objectos manufactnrados. Por esta occasião tenho de 
accrescentar que informe Vm. se as disposições do art. 21 são 
exactamente cumpridas. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em f O de Ontubm de 1831.
Sebastião do RPgo Barros.-Sr·. Antonio João Hangcl deVas
concellos. 

N.o 406.- FAZE~DA.- Em 10 de Outubro de 1837. 

Portarin a Alfandcgn, mandando rrstituir os direitos pagos pelo despacho 
de nnimaes importados do estrangeiro , por uno ser a isenção de se
melhantes direitos dependente da circumstancia de serem o5 animncs im
portados directamentc por criadores Nacionnes para melhoramento das 
raças. 

O Sr. lnspector da Alfandcga mande restituir a Platt e Reid 
a importancia de direitos pagos pelo despacho de 12 cavallos, 
e oito vaccas do Cabo de J1oa l<~sperança, importados no Ber
gantim lnglez llarmoni, sobre o que informou em 22 de Julho; e 
a James Dalgluk l_~ Comp. os que semelhantemente pagárão por 
hUm cavallo c duas egoas vindos de Santa Helena na Escuna 
Ingteza M ery, porque nem o art. 11 da Lei de 22 Outubro 
de 1836, nem a Portaria de 16 de Novembro, fazem depen
dente a isenção de direitos de ser a importação dos animaes 
para melhoramento das raças feita immedialamente pelos cria
dores Nacionacs, sendo aliás certo que o fim da citada Lei 
se consegue ainda quando os casaes de animaes uteis sejão 
introduzidos pot· especuladores, que, expondo-os á venda, 
facilitão a sua acquisição aos sobreditos criadores. 

Rio de Janeiro em 10 de Outubro de 1837.- Miguel Calmon 
du Pin e Almeida. 



N. 0 307.- Em 10 d(~ Onluhro d<> HU7. 

Ded;:rando que o individuo que 1do f•~r Ad;ogado lí·galnl('ll1l~ diío, e que ntío 
tircr titulo que o autorisc n ~xcrccr o ~~meio, twm "''.:a enmo tal H'\'ü!ll\('!'ido 
nos auditorios, nfío e.,;iú obri,!ldo ao pi!:-;lmenio do iwpostu de cscriptorit• 
de AdYoeacia. 

Miguel Calmon _du Pin c Alnwida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, c>m tünforrnidade da delibe
ra\'ão tomada sob1·c o rcqw'rimento de Manoel Uarhow Gui
marães, de accordo com o parecei' do Conselheiro Procuradm· 
Fisc:JI, declara ao Sr. Inspeclor da Thcsüuraria da Pro\'incia 
do Rio de Janeim que, não sendo o supplieante Ad\ogudo 
proprio c legalmente dito, pois que, não tendo titulo que o 
autorisc n exercer o officio de Advocacia não he como tal 
admittido e reconhecido nos auditorios, n5.o está con1 pre
hcndido na disposição do nrt. 9. o, § 1,.. o da Lei de 22 de 
Outubro de 1836. 

Thcsouro Publico Nacional em 10 de Outubro de 18:17.
Jliguel Calmon du, Piá e A.lmt!ida. 

N.o 508.- L\IPEJUO.- Em H de Outubro de 1837. 

Ordenando ao Administrador do Correio Geral que faça ohservat· o pt·in
dpio de reciprocidade a respei.to dos papeis oíliciucs dirigidos aos Consules 
ui' Portugal neste lmpcr.io. 

O ltcgenle interino em Nome do lmp('nulor o Senhor D. 
Pedro ll, a q11em foi presente o que Ym. in!Dnna em seu 
offid<t de 13 do mez passc1do sobre o objecto da qudx.a do nosso 
Consul Geral em Lisho.a a respeito do porte que he obrigado 
.a pagar aiJi pela correspondencia oficial que lhe dirigem as 
.autoridades desto lrnperio: ha por bem que., cessando .a pra
tica q11e até agora era observada na Administração do Correio 
Geral desta Côrte, se estabeleça a reciprocidade naqucHa ma teria, 
cobr·ando,...se tatnbem nos correios do lmperio o porte dos papeis 
ofliciaes que forem endereçados aos Consules Portuguezcs, ou 
seja pelo expediente ordinario, ou por mão dos Capitães c 
Mestres das embarcações de sua Nação. E assim o manda 
communicar a Vm. para sua intelligencia c expedição das 
.convenientes ordens. 

Deus Guarde a Vm.- PJço em 11 de Outubro de 1837.
Bernardo Pereira de Va.'<COiue'lM.- ~r. Luiz Francisro Lral. 

Decisõ~:s 4.5 
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No 509.- JUSTiÇA.- Em 11 de Outubro de 1837. 

"\o Conwwndantc Superior da Guarda Nacional, para que cessem as ro1HJ:1s 
dos Juizes de Paz, c de ora em diante ronde cada companhia o seu 
districto. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo a cxpcricncia mosttado que das 
rondas feitas pelos Juizes de Paz ou seus Inspcctorcs, como ulti
mamente se ordenou, não tem resultndo melhoramento algum 
comparativamente ao melhodo d'antes seguido pelas patrulhas 
dos diversos Corpos da Guarda Nacional, tem o Hcgentc interino 
em Nome do Imperador ordenado que cessem ils rondas pelos 
Juizes dª Paz, c que d'ora em diante cada Companhia ronde 
o seu districto, Cl)lllmunicando aos ditos Juizes as novidades 
que occonerem. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em H de Outubro de 1837.
Bernardo Pc1·eira de Vasconcellos. 

Officiou-sc neste ·sentido ao Juiz de Dircifo Chefe da Policia, 
para dar desta deliberação conhecimento aos Juizes de Paz. 

N.o 5!0.- MARI~HA.- Em 12 de Outubro de 1837. 

Ordenando que fiqnc de ncnhnm cm~ito o Aviso que considerou como 
Ajudante do Inspector ao 1.0 Tenente Joaqllim Ma1·tins, que dcye continuar 
a perceber o vencimento que antes tinha. 

O Hegente interino c:n Nome do Imperador, n ttendcndo a que 
o Decreto de 11 de Janeiro do 1834. só creou dous Ajudantes da 
Inspcc~,;ão do Arsenal de Marinha desta Côrte, c de mais a im
portancia c difficuldade dns funcçõcs destes empregados, em 
comparação das de que esttí incumbido o 1. 0 Tenente Joaquim 
Martins, ha por b<~m ot·dcnar que iiquc, de ora em diante, 
de nenhum em~ito o Aviso desta Sccmtaria de Estádo que 
mandou considerar, como Ajudante da Inspecção do Arsenal 
de Marinha, o referido 1.0 Tenente, c abonar-se-lhe o venci
mento de 600$000 além do soldo de terra; devendo aquelle 
Oillcial cnntinudr a perceber o mesmo vencimento, que tinha 
antes do citado i\ viso. O que communico a Vm. para sua / 
intclligencia c execução na parte que lhe diz respeito. 

Deus Guarde n Vm.- Paço em 12 de Outubro de 1837-
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Joaquim Antonio Ca
minhn. 
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N. o ~ t 1.--FAZEN D.\.-Em 12 de Outubro de t837. 

Dedaraudo que po1· erro typographico se acha na pauta da Alfandega o preço 
de 28S000 por cada arco de rcbcca. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro I>ublico Nacional, respondo ao ofllcio do Sr. lns
pcctor da Tllcsouraria da Provincia do Maranhão de 3 de Junho 
deste anno, sob n. 0 

()(), de conformidade com o voto do Tri
bunal, e tendo ouvido o lnspcctot· da Alfandega do llio de 
Janeiro, que com cll'eito hc por erro typographico que se acha 
na pauta das Alfandegas o preço de 20:tP000 para cada arco 
de robeca, devendo ser para cada lmma duzia. O Sr. lnspcctor 
fará corrigir este erro, e levantar n fiança que no supradito ofllcio 
declara ter exigido no acto do despacho do huma porção dos 
ditos arcos que rara esse fim se aprescnt{lrfio na Alfandega. 

Thesouro Publico Nacional em t2 de Outubro de 1837.
JJliguel Calmon dtt Pin e Almeida. 

N.o vl:!.-Em 12 d~ Outubro de 1837. 

Circul;u· para se eobwr dos generos uo JHlÍZ exportados para o cstrangPiro 
os 7 °/o esta!Jclccidos ua Lei, ccssaude o abuso de se arrecadar súmente 2 °/u· 

Miguel C1Imon du Pin e Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, constando-lhe quo em algumas 
Mesas de Consulado, quando se dcspachão para portos estran
geiros gcnnros do paiz qne já lcnhão pago o Dizimo Provin
cial nesse ou n'outro porto do lmperio, sómcnte se cobrão 
2 °/o de exportação para a renda geral, contra o disposto no 
art. Ü. 0

, § 9. 0 da Lei de 31 do Outubro de 1835, que, elevan
do a 7 °/o os direitos de exportação, lhe conservou em tudo 
a mesma naturnza dos ditos 2 °/0 ; ordena ao Sr. Inspcctor da 
Thcsouraria da Província de .... que immediatamcntc faça cessar 
hum tal abuso, caso cllc se esteja praticando nessa Pmvincia, 
responsabilisando os respectivos empregados que tão negligvntes 
ou prcvericadores forão, c dê ordem para que m 7 o/ o scjão 
deduzidos por inteiro sobre o preço conente marcado na pauta, 
sem desconto algum de fabrico e conducção, ou do qualquer 
imposto que antes se tenha pago, ou se haja de pagar dos 
respectivos gcncros. 

Thesonro Publico Nacional em 12 de Outubro l~C 1837.
.lJJ iguel Calmon du Pin e A lmcida. 

;;,.t 
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N.{) 513.-:\IA!U~H.\.--Em 13- de Outubro de 1837. 

Jtesolu~;ão de Consulta do Conselho Supremo Militar, estabelecendo que n~ 
l-icenças com vencim.ento de soldo IWS Off:tciacs reformados, para poderem 
residir fóra do lu1pcrio, são dependentes de graça especial do GoYerno1 

visto não haver Ler que prohiha on yéde o uso desta faculdade; fican
do porém obrigados os agraciados a participm•em por meio de certidão de 
vida trimensal, visada pelo Con.sul ou. Vkc-Cf»tsul dG Drasil, o ln.g&r d& 
sua rcsidencia.. 

Scnhof'.-lUarrdou V. 1\1. 1., por Portaria da Secretaria de 
E::.tado dos Ncgocios da Marinha de 31 de .\gosto deste anno. 
tcmetter ao ConselhO' Supl'emo l\1iHtar1 com o requerimento;. 
em que o Capitão de Mar c _Gucrm reformad0 José JoruJuim 
da Silva, residente na Pl'ol'incia do Pará, pr•dc lie-c~a" sem 
limite de tempo, pnm ir á r·ortugal; as informações dadas 
pelo Intendente e Cont;,dor da Marinha~ sobre outro reque
l'imento tambem nnn<'XO do referido Capitão de )Jar e Guerra, 
para que consulte com cifeito o que parecer a tal respeito. 
Não existindo Lei alguma1 em que se prohibão as licenças 
com vencimento de soldo aos Officiaes reformados, para exis
tirem fóra do lmperio; podendo todavia apparecer casos, em 
que os seus serviços se tornem necessarios: hc o Conselho de 
parecer qur, o despacho do &upplicante depende de graça im
mcdiat:.l de V . .M. I. ; ficando o mesmo supplicante ob1·igado 
a participai' no Govcn1o de V. M., qual o ~uga1· em que 
exi!;tr, vindo a sua certidão de vida trimensal passada ou 
legillisada pelo Consolado, ou Vicc-Consula'rlo Brasileiro, e obri
gando-se o mesmo snpplicantc a recolher-se ao lmperio logo 
que por V. M. I s~ja chamado. · 

Rio de Janeü·o em 18 de Setembro de 1837.-Moreira.-Vas
conccllos.-Cunha J1atlos.-Gonzngrt ---Rodrigues.-Lirna. 

O Regente intcrin·o em Nome do lmpcr.adot·. 

Co:r1o parccc:-Pc~ço em 13 de Outubro de 1S37. 
PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

1 oaquirn José Rodrigue1 Torres. 

N.o 5tí.-JUSTIÇA.~Em 14 de üutu·br'o de 1831. 

Ao Juiz de Direito Chefe de Polieia, sobre o aburo de publicamente se véu
derem bilhetes de rifas. 

Representando o Juiz d c Pa-z do 3. o districto da freguezia 
do Sacramento o abuso com que hoje sr' vendem publicamente 
})ilhctrs de rifas, sendo além disso assignados ou por pessoas 
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tksconhncidas, nu por outras que desapp:-trcccm no momento 
de realizar-se o pa:~amento dos respectivos prcmios, ficando 
em qualqner dos dous cnsos prejndieadas as pessoas que comprão 
os referidos bilhetes, ordena o BrgPnte interino em Nome do 
Imperador, que Vm. faç.a saber a0s Juizes de Paz deste Mu
nicípio qne, rm quanto a Camara Municipal não organisa huma 
Postura a tal respeito, como nesta data se lhe determina, cllcs 
devem proceder da maneira seguinte: 1.", processando os ~onos, 
nutorPs c ~ocios das rifilS, c fornwndo-Jlws culpa co!no mcur · 
sos no art. 2\H., § ft-. 0 do Codigo Criminal, quando cllas forem 
feitas com dolo, falsidade c ksão enorme, c quando se ne
garem os prcmios promcttiuos, ou se~ ausentarem aquellcs com 
o dinheiro dos bilhetes; 2. ", intimallos os ditos donos c auto
res para dr~3istirem das rifas, que são verdadeiras loterias per
rnittidas sórnente por aeto legisL~tivo, obrigando-os a assignar 
termo de inulilisa-la5, c recolherelll os bilhetes, que já tenhão 
emitlido, c pmccssando-os por desobedientes no caso de não 
cumprirem. O que p::trticipo a Ym. para sua intelligencia e 
execução, devendo Y m. da sua parte fazer eonstar ao publico 
que tacs rifJs não são licit:ls, e que se ha de proceder contra 
os que a;; fizerem na fórma aqui designada. 

Deus Gu;Hde a Ym.-Paç·o f'lll 14 de Ontubro de 1837.
Rernardo Pcn:ira de Vasconcellos. 

N.o 5!5.-FAZE\DA.-Em 17 de Outubeo de 1837. 

Circular para que as The~omarias remettão os documentos originacs pelos 
quaes se lC'nhão fó!ito ns inscrip:;õcs da divida publi~a. 

l\ligucl Calmon du Pin c Almt•ida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província de .... que remctta por vias seguras 
ao Thesouro Publico Nacional os documentos originacs pelos 
quacs se hajão feito as inscripções da divida no respectivo au
xiliar rlo grande livro, na fórma da Lei de 1 ã de Novembro 
de 1827; deixando na Thcsouraria copias das partes csscn
eiaes dos respectivos documentos, o que deverá praticar sempre 
que remettcr as relações das inscripçües que forem tendo lugar. 

Thcsouro Publico Nacional em t7 de Outubm de 1831.
ft-liguel Cabnon du Pin e Almeida. 
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N. o 5IG.--Em 17 dr. Outubro de 18:37. 

Declarando não ter lugar o ucspac.har-se lirre de direitos a cera em bruto 
importada para uso das fa!Jricas de ycJas de cêra. 

1\Iigucl Culrnon du Pin c Almeida, 1\Iiuistro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada ~~m sessão do Tribunal sobre Hcsolução de !) do cor
rente da Consulta da Junta do Comrncrcio, participa ao Sr. 
lnspcctol' da Thc..;ouraria da Província da Ibllia, que foi in
deferido o requerimento de .José Vcnancio Ribeiro Tupinarnbá, 
em que prdcndc cll'spacllal' liv~·c de direitos a cêra pm bruto 
importada para uso da sua fabrica; por quanto, existindo em 
todo o Imperío, e muito antes da Lei que dotou as fabricas 
nacionaes com a iscn1;ão de direitos nas muterias primas, muitas 
omcinas de velas de côra, e outras de igual categoria, claro 
fica qnc nüo f>i de:isi.ls que a l.ci se o~~upou, nem forào essas 
<IS que o legislador procurou anim;Jr t' sustentar no t~rritorio 
do Imperio, omk alí:ts contiuúa vig1~nte a Legislação anterior; 
devendo por conseguinte cessar o aLu~o, de qun se achava uu 
posse por dc;;padw do lnspf'dor d<J Alf'illl(IPga dt>ssa Provincit~. 

Tlwsouro Publico Nacional ern 17 de Ontubro de 1831.-
JJiiguel Calmon du Pin c Aln~cida. 

N. 0 317.-JUSTiÇ.\.-Em 10 de Outubro de 1837. 

Ao .1uiz de Direito Chefe de Policia, par<l fazer constar que os exames a 
bordo das e;nharcaçõcs da Cn~;ta d'Afriea devem ser feitos pelo methodo 
anterior uo Aviso de 6 de Julho passado. 

Tendo o Regente interino em Nome do Imperador resol
vido que os exarnes a hordn das emb:ucaçõcs que entrarem 
neste porto vindas da Costa de Lcs!c sejão feitos pelo metho
do seguido anteriormente <is ultimas providcneias dadas pelo 
Aviso de 6 de Julho passado, cumpre que Vm. nesta confor
midade o faça constar ao Juiz de Paz do 1. o dislricto de Santa 
Hitil para sua intelligencia c deYida execução, e bem assim que 
tacs e111barcaçõcs, hurna vez desempedidas e desembaraçadas 
de quaesquer recursos judieincs, que contra cllas se tiverem 
intentado, devem immcdiatamentc sc1· entregues a seus respecti
vos proptietarios, sem dependcncia de nov:1s ordens do Governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço rm 19 de Outubro de 1831.
Bernardo Pereira de Vascf.'ncellos. 

Deu--se conhecimento desta disposição ao l\linistcrio da l\la
rinila tn data acima. 
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N. 518.- FAZENDA.- Em 19 de Oulubt·o de 1831. 

Acerca do pagamento de direitos de exportação sobre os couros. 

~liguei Calmon du Pin e Almeida, Prrsidcnte do Tribunal 
do Thesouro Publico Naeiona1, responde ao officio do S1·. lns
pector da Thcsouraria da Provincia de Santa f.atlwrina de 12 
de Setembro ultimo, sob n.o 102: 1. 0

, que bem se resolveu, man
dando-se cobrar os 7 °/o de direitos de exportação pelos couros 
da dita Província, por serem comprchendidos nas generica~ dis
posições do art. 9.0

, § 6. 0 da l..ei de 3l de Outubro de 1835, do 
nrt. 11 ~ § 6. o da mesma Ld, do art. 14, § So da Lei de 22 de 
Outubro de 1836, c do art. 92 do H<'gulamento das Mesas do 
Consulado~ 2.0

, que os courcs do lHo Grande exportados da Pro
víncia de Snnta Catharina, porque jiÍ devem ter pago os direitos 
de exportação a que c."pecialn,ente são sujeitos, na conformidade 
do art. 9.0

, § 2. o da l..ci de 22 de Outubro de 1836, não siío sujeitos 
a mais alguns, como se deduz do art. 9. 0

, § 6. 0 <la l..ei de 31 de 
Outubm de 18:35, ainda em vigor na parte não revogada, pela 
expressa disposição do art. 26 da Lei de 22 de Outubro de 1836. 

Thesouro Publico Nacional em 19 dG Outubro de 1837.-.ilfi
SU.e/ Calmon du l'in c Almeida. 

N.o 519.-JUSTIÇA.-Em 20 uc Outubro de !837. 

A Yi~o ao Presidcnt~ dit R~laçfío da Cllrtc, para não llermittit· que s<'ja dis
trahida a attenção dos Desembargadores na occasião do trabalho da con
ferencia. 

ncconhccendo-se rela informn(·fio do Presidente intPrino dc5sa 
Helaç.ão, c pela resposta que a este dera o Continuo delta Anto
nio Martins ue Sá, não ser procpdente a queixa que contra este 
dirigira Manoel José Pereira da Silva, por se recusar a receber 
certo requerimento para ser apresentado a hum Desembargador 
quo se achava cccupado no despacho do Tribunal; manda o 
Urgente interino em nome do Imperador por esta occasião 
rccommendar a V. S., que faça cessar qualquer abuso que a 
tal respeito se possa t(~r introduzido, não permittindo que na 
occasião do trabalho da conferencia se distraia a allenção dos 
Desembargadores com despachos, assignaturas e qnaesquer 
outros objcctos que não forem relativos ao despacho dos Feitos 
apresentados na H.clacuo. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 20 de Outubro de 1837 .-Ber
nardo Pereira de Vasconcellos.-Sr. Lucío Soares Teixeira de 
Gouvêa. 

NPsta conformiuud<' aos Pt'sidentl's das mais Helnçõcs. 
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N.o 520.-Em 20 do Outubro de 1837. 

AlbD ao Juiz de Direito Chefe tia Policia, sobre iutclligencia do art. 2fl4 
do Codi3o Jo Processo Criminal. 

Não se conformando o Governo com a pralir,a seguida no 
Jury desta Cort':.) nos casos do art. 29'1. do Cocligo do Prncesso Cri
minal, segundo Vm. informa em seu oflieio de 23 de Agosto 
ultimo, inanda o Hegente interino em Nome do Imperador 
declarar a Vm., para sua intelligencia c ex('cução, que o Juiz de 
Direito, para declarar se o indiciado pronunciado pelo Juiz de 
Paz devia on não ser obrigado ú prisuo, estava ou niio no caso 
de sct' admittido á fiança, póde (sem despronunciar) conhl;ccr 
da exactidão c regularidade com que pelo Juiz da fot·mação da 
culpa tiver sido classificado o delicto, c mandar reduzir a pro
nuncia aos seus devidos lermos em quanto a cs~a classificação; 
nilo só porque desse conhecimcnt'1 e declaraçfio depende a 
justiça da decisão do recurso, mas tambem porque assim rm 
opportuna occasiuo exercita o mesmo Juiz de Direito a attri
buição do art. 46, § 9. 0 do Codigo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 20 de O:.llubro de 1837 .-Ber
nardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 521.-Em 20 de Outubro de 1837. 

A \'Íso ao Presidente da ProYincia de Santa Catharina, soh'cndo dm·idas 
áccrca da nomeação dos solicitadorrs dos auditorios c dP EscriYã«.>s no 
impedimento tcmporario dos actuacs. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo presentes ao Rt>gente interino em 
Nome do Imperador, com o oficio de V. Ex. de 23 do mcz 
passado, o que lhe dirigíra o Juiz de Direito da Comarca do Sul 
dessa Província na data de 22, acompanhando outro de 20, em 
que o Promotor Publico dessa Cidade lhe pedia esclarecimentos 
sobre yarios quesitos mencionados no dito oficio; resolveu o 
mesmo Uegente, de conformidade com a actual Legislação do 
Codigo do Processo Criminal, da Disposição Provisoria c da l .. ei 
de 12 de Agosto de 1834 : t. o, que a nomeação dos Solicitadores 
dos auditorios compete a V. Ex. em virtude da disposição da 
Lei Provincial de 8 de Maio de 1836, porque os Solicitadores 
são Empregados Pl'Ovinciaes; 2. 0

, que aos simplesmente nomeados 
Solicitadores não se deverão conceder as faculdades proprias dos 
Advogados; porque o concedet· a licença para Advogados não 
formados hc da privativa attribuição do Presidente da Relação 
do distr·ictn, c por isso pn-H'('dc a rrspeito dest('S Advogndos t1 
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excepção da sobredita Lei Provincial; 3. 0
, que deverão ser cas

sadas as licenças qne tnrs Solicitadores tiverem alcançado de 
quacsquer J uizcs para assignarem embargos, artigos, c cotas, 
porque são illeg-acs. Que no caso de impedimento tcrnporario 
dos Escrivães que servem perante os Juizes Municipacs, deverão 
ser substituídos pelas pessoas que os mesmos Jnizes escolherem 
na conftwmidade da Lei de 11 de Outubro de 1827, art. 8. 0

, nm 
quanlo pot' outra Geral ou l'rovincial se nfto mandnr o contrario. 
O que V. Ex. farú constar aos sobreditos Juiz de Direito c Pro
motor Publico para sua devida Pxecuç:1o. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Jancim em 20 
de Outubro de 1837 .-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 0 522. --Em 20 de Outubro de 1837. 

AYiso ao Presidente da Província de Santa Catharina, declarando qual o 
Juiz que deve ser tomado por Adjunto no caso tia Ord. L.0 4.0 , Tit. 93, ~) 20. 

Illm. c Exm. Sr.-A respeito da duvida do Juiz de Direito ela 
Coman~a do Norte dessa Província, sobre que V. Ex. consulta o 
Governo em seu ofllcio de 15 do mez passado, resolveu o Regente 
interino em Nome do !mpcrador que, no caso da Ord. L. 4. o, Tit. 
96, ~25, que, não estando revogada, se h a de accommodan\ actual 
organisação, se obsnrve o seguinte : 1. o, quando fôr suspeito o 
Juiz de 01·phãos, poderó. tomar por Adjunto o Juiz Municipal do 
respectivo Termo, ou o Juiz de Direito, se no mesmo Termo se 
achar; 2. 0

: quando o suspeito fôr o J niz Municrpal, ou o Juiz 
de Direito, deverá qualquer dclles tomar por Adjunto o Juiz de 
Orphãos do Termo, não podendo ser o Juiz Municipal Adjunto 
do Juiz de Dirrito, nem vice-versa, visto que já conforme o 
direito ambos devem intervir no processo, sendo hum o pre
parador, c o outro o julgador a final. 

Deus Gur.rde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 20 de 
Onlubro de 1837.-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. o 523. -Em 20 de Outubro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província de Santa Catharinn, solvendo as duvidas 
do Juiz de Direito da Comarca do Sul, a respeito do art. 2\.Ji do Codigo 
do Processo Criminal. 

lllm. c Exm. Sr.-O Hegentc interino em Nome elo lmpc·radol' 
manda dedarar a V. Ex., em solução ás duvidas otl'crecidas pelo 

Decisão 4.6 
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Juiz de Direito da Comarca do Sul dessa Província, no officio 
qun V. Ex. transmittio com o seu dt> 5 de Agosto ultituo a 1•sta 
Se.crotaria de Estado dos NPgocios da Justiça, que o Juiz de Di
reito nos casos do art. 294 do Codigo do Pmcesso Criminal, 1·ara 
declarar se o indiciado pronunciado pelo J01z de Paz devia ou 
não SPI' obrigado á prisão, estava ou não no easo de ser admittido 
á fiança, pódc sem despronunciar conhecer da exaclidão ~~ regu
laridade com que pelo Juiz da forma(~iío da culpa tivPr sido 
classificado o delicto, e mundar reduzir a pronuncia aos seus 
devidos termos emquanto a esta classificação; não só porque 
desse conhecimento e declaração dPpende a justiça da decisão 
do recurso, mas tambem porque assim em opporluna occasião 
exercita o mesmo Juiz de Direito a attribuição do art. fa.6, § 9. 0 

<lo Codigo do Procesw Crimin<Jl. 
Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 20 de 

Outubro de 1837.- /Jernardo Pereira de Va:;concellos. 

N. 0 52ft-.- Em 20 de Outubro de 1837. 

Aviso ao Presidenle da Provincia de Goyaz, respondendo :~os esclarecimen
tos pedidos pelo Solicitador interino de Capellas e Residn•>s. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo o Solicita<lor interino de Capellas 
e Residuos dessa Cidade pedido ao Govemo Imperial cscla
recirn~ntos sobre varios quesitos mencionados ern seu officio 
do 1. o de Agosto deste armo: ordena o H.t'gente interino em 
Nome do Imperador, que V. Ex. lhe declare em resposta, que 
os Solicitadon~s dos Hesiduos só tem as attribuiçõcs, e só devem 
perceber os emolumentos que lhes competem pelas disposições 
da Ord. Liv. t.o, Tit. 6.í, e Decreto de 19 de Outubro de 
1833; sendo só da sua obrigação agendar e promover os termos 
dos feitos que pertencem ao Juizo da Provedoria dos Residuos 
c Capellas, pertencendo aos respectivos llromotorcs o oficiar 
e responder de direito, e na falta delles, que aliás deveria tu. ver 
em lodos os termos, aos Promotores da Fazenda, e na de ambos 
aos Advogados que os respectivos Juizes nomearem, conforme 
o art. 4. 0 do sobredito Decreto, com o vencimento do mesmo 
salario que <~ompcte aos Promotores; que, quando se f&zem 
habilitações para cobrança de dividas da Fazenda Nacional, 
devem esta~ regular-se pela disposição do art. 90 da l.ei de 
fa. de Outubro de 1831, com audiencia do respectivo Procu
rador Fiscal da Thesourat'ia da Província; c que finalmente, 
quanto aos mais objectos de que trata o mencionado oficio, 
dependendo a sua decisão de providencias Legislativas, serão c lias 
opportunamente submettidas á deliberaçilo do Corpo Legislativo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 20 
de Outubro de 1837.-Bcrnardo Pereira de Yasconcellos. 
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N.o 525.-Em 20 de Outubro tlc 1837. 

A viso ao Presidente da Província do Rio Grande do Sul, respondendo a v a
rios quesitos do Juiz de Paz do 2. 0 districto da Cidade de Porto Alegre, 
relativrmente á intelligencia da Lei de 11 de Outubro de 1833. 

Illm. e Exm. Sr.-Havendo o Juiz de Paz do 2. 0 districto 
da freguezia dessa Cidade pedido esclarecimentos ao Governo 
Imperial a respeito dos seguintes quesitos: t.o, sp, compete ao 
Juiz da culpa julgat· po1· conforme a amnistia de que trata o 
a1·t. 6. o da Lei de 11 de Outubro de 1836, c se no caso de 
affirmativa deve declarar sem vigor a pmnuncia na parte res
pectiva ao réo amnistiado? 2 ",se, para se julgar por conforme 
a mesma amnistia, no unico crime de sedição, he ou não in
dispensuvel que os réos provem haverem-se logo submettido tí 
ordem legal~ e que eooperárão para que c3ta prevalecesse? 
3. 0

, se aos réos pronunciados não só pelo crime de sedição corno 
tambem pelo . .; de rebellião, insurreiç.ão, roubo, homicídio, e 
quaesquet· outros inatiançaveis, póde aproveitar· a referida am
nistia? r... o, se os serviços obsequiosos particularmente feitos 
por algum dos réos dos indicados crimes a quuesquet· pessoas 
do partido legal, provados por attestados destas, devem ser 
tomados em consideração, afim d~t~ que os ditos réos gozem 
da graça da amnistia, independente das condições exigidas no 
art. 6. 0 da citada Lei? 5. 0

, se as solturas e fiançlls ordenadas 
pelo antecessor de V. Ex. a favor dos réos presos c pronun
ciados pelos expostos cl'imes se devem reputar legaes e va
liosas, ou ar·bitr·arias e contrarias á independcncia do poder 
judiciario, e o que se deverá praticar a respeito daquellcs 
réos que estiverem no gozo de faes solturas c fianças, no caso 
de sore·m eiJas havidas por illegacs '? O Hegentc interino em 
Nome do Imperador, conformando-se com o parecer do Con
selheiro Procurador da Corôa, que foi ouvido neste nt•gocio, 
manda responder aos mencionados quesitos da maneira seguinte: 
1.0

, que, emquanto os pl'OCl'Ssos, em que estivet·em pronunciados 
alguns réos da sedição de 20 de Setembro de 1;:)35, não ti
verem sido apr·esentados ao Conselho dos Jurados, quer cstcjão 
no Juizo da formação da culpa, quer no da cabeça do termo, 
deverá ser julgada a amnistia pelo Juiz da culpa a favor dos 
qu'~ Pstiverem no caso do art. 6. 0 da Lei de 1 t de Outubro 
d•~ 1836 ; 2. o, que, quando taes proeessos já tiverem sido apre
serlhtdos ao Jury, estejão elles no 1. 0 oü no 2.') Conselho, então 
pelo mesmo J ury deverá ser julgadá a amnistia i1vista da 
prova qne os réos fizer·em da circnmstancía exig-ida pela Lei ; 
3.", que, para a umnistia se poder juluar por cnnrorrnt', hP 
i t li~TH~nsavel que O:\ rPús pmvem cone!udent"nwn e a St•bre· 
-lit • ('il'l·nmstancia, dmnonstrnndo VPrificada a eondwúo de> que 
a fl ... L:•i f~·z rlep·'nder a pffe·tividi:.!de d11 g1·nç .. ; la.. 0

, que a 
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arnnistia apro<vcitu sómente a respeito dos crimes de sedição, 
na conf'orn1idadc dn rcstricta disposição do citado art. 6. o da 
sobredita Lei; i).o, que, se ha algumas solturas ou fianças de 
réos prrsos c pronunciados, ordenadas pelo antecessor de V. Ex., 
se devem haver por illegacs e abusivas, e como não existentes, 
para que, não obstante tacs solluras c fianças, se proceda contra 
os criminosos como l"ôr de direito; tornando para a prisão os 
que estiverem nos termos disso, e seguindo·se a devida accu
saçào c julgamento. O que pnrticipo a V. :Ex. para sua in
telligeneia, c pura o fazer constar uo sobredito .Jui1. de Paz 
do 2. o districto da freguc1.ia de:;sa Cidade, em resposta ao seu 
officio de 20 de Agosto deste anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palneio do lHo oe Janeiro em 20 
de Outubro de 1S37 .-Bernardo Pereira de Vasconcellos.-Sr. 
Presidente da Província de S. Pedro do Hio l;randc do SuL 

N.o 526.-MAIUNHA.-Em 20 de Outubro de 1837. 

Resolução de Consulta do Conselho Supremo Militar, autorisando o paga
mento de huma gratifica\:ão igual a dos Commandantes de Companhias, 
ao Capitão r,landantc do Corpo de Artilharia da Marinha. 

Scllhor.-iHandou V . .M. l., por Portaria da Secretaria de 
Estado dos Negocias da Marinha, de 28 de Agosto deste anno, 
r1~mctter ao Conselho Supremo Militar, com o incluso reque
rimento de Luiz Manoel Gon(.:alvcs, Capitão do Corpo de Ar
tilharia da 1\Iarinha, a informação, que a seu respeito dera o 
Commandante daqudle Corpo; afim de que o mesmo Conselho 
haja de consultar com efTt~ito o que parecer, sobre a gratiíl
caçiio, que o supplicantc n~quer. Dt~sdc o tempo, em que se 
rcgimentârão os Corpos Mililares, estabeleceu-se i) substituição 
do posto de Major pelo Capitão lllais antigo, existente no res
pectivo Quartel, e a esle Cüpitfio deu-se o nome de Mandante, 
o quaJ percebia as vantagens relativas ao lugar, que interi
nauwntc occupava. Muitas são as ordens superiores, que assim 
o determiniío a respeito do Exercito, cujas Leis simultanea
mente se executão na Armada, e pelo que respeita ao caso 
proposto em o requerimento do f.upplicante, existem os Avisos 
de 20 de Agosto, c 11 dn Outubro de 1H33, e 4 de Julho 
de 1835, que mandárao abonar a quantia de 10;rpOOO aos Ca
pitães l\'landantes, por P'~rdcrcm a gratificação que lhes com
petia como Comrnandantes de Companhias, o que parece ra
zoavel, ainda que não exista Lei expressa, que o permitla, por 
terem sido tacs Leis fE.itas, antes de se abonarem gratificaç-ões 
de commando aos Chefes dos Corpos, c aos das Companhias. 
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No Exercito detenninou-se pela Portaria de '16 de Agosto de 
1825, que ao Capitão de Companhin, empregado fóra do Corpo, 
ninda em diligencia civil, se abonasse h uma gratificação igua I 
ü de comrnando; e pelo Aviso de 9 de Julho de 183'1 rnan
dúrão-se abonar aos Capitães Mandantes as respectivas rações 
de forragens, mas não ns de Comrnandanlcs d1~ Companhias, 
porque os Mandantes nunca as deixárão. A vista do exposto, 
o Conselho he de parecer que, havendo o supplicante perdido 
a gratiflcar;ão de commando de Companhia, quando entrou a 
servir em lugar de .Major, está nas circumstancias de gozar 
da graça concedida, em casos semelhantes, a outros Officiacs. 

Rio ele Janeiro em 9 de Outubro ele 1837.-Brito.-Vascon
cellos .-Cunha 1J1attos.- Gonzaga.- Rodr·igues.- Foi voto o 
Vogal Luiz \a Cunha .Moreira. 

O Regente interino em Norne do Imperador. 

Como parccc.-Paço em 20 de Outubro de 1837. 

PEDRO DE ARAUJO Lil\IA. 

Joaquim José Rodrigues To1Tes. 

N.o 527.-- JUSTIÇA.- Em 21 dP. Outubro de 1837. 

A\iso no Presidente da P1 oyincia de S. Paulo, sobre ordens para destaca
mento de Guardas Nacionaes, anteriores ú Lei ultima S(•hrc os destaca
mentos da mesma Guarda. 

lllrn. c Exm. Sr.- Tendo Jnvado ao conhecimento do .H.c
gente interino em Nome do l111perador o officio de V. Ex. 
rlatado de 1~ do corrente, no qual cxpõe~qtH', buscando fazer 
marchar para a Provinda de S. Pnlro do Hio Grande do Sul 
h uma força de 311 pra\·as de Cava \la ria da (iuarda Naeiona1, 
em eonfbnnídadc do Aviso e Decreto de 20 de Fevereiro do 
corrente armo, cntníra ultimamente Pm duvida. ü vista do 
que referem os jornacs da Côrtc ahi recebidos, áccrca de des
tncamentos da Guarda Nacional; o mesmo Hcgente ordena res
ponda a V. :Ex. que deverá quanto antes fazer partir aquclla 
força para a sobredita Província, visto que ao cumprimento elas 
ordens especiaPs anteriormente cxp<~didas não póde obstar a 
disposição da I~ci ultima sobre destaeamenlos da Gunrda Na
eional. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pah1eio do Hio de Janeiro em 21 
de Outubro de 18'J7.- Bernardo Pereira de Vasconcellos.
~r. llresidente da Província de S. Paulo. 
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N.o 528.- Em 21 de Outubro de 18:37. 

Aviso ao Presidente da Província da Bahia, conformando-se com a decisão 
já tomada em Aviso de 18 de Agosto, sobre pt·tmio a hum denunciante 
de contrabando de Africanos. 

Illm. c Exm. S1·.-· Accusando a l'ecepção do otficio de 25 
do mez antecedente, pelo qual V. Ex. á vista da decisão dada 
pelo meu antecessor ao anterior officio de V. Ex. de 15 de 
.Julho sob•·e a approvação que solicitâra do pagamento que havia 
mandado ver i fiem· aos denunciantes dos cento e trinta c cinco Afri
canos novos apprchcndidos na Ilha dD.s Frades, oiTerccc á con
sidentção do Governo as razões em que se fundára á vista da 
Lei de 7 de Novembro de 1831 para ordenar o pagamento 
do premio decretado no art. 5. 0 della; só tenho a responder 
a V. Ex. que, conformando-me com os fundamentos do Aviso 
de 18 de Agosto ultimo, n<Jda mais lenho a deliberar sobre 
este objecto. 

Heus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Jancii'O em 21 
de Outubro de 1837.- Bernardo Peretra de Vasconcellos. 

N.o 529.-Em 21 de Outubro de 1837. 

Ao Juiz de Direito Chefe da Policia, sobre nomeaçocs dr. Officiaes de Justiça 
pelos Juizes de Paz. 

Tendo representado ao S1·. Ministro da Guerra o Coronel 
enearregado do recrutamento, Antonio Joaquim da Silva Freitas, 
a dílliculdadn que tem encontrado no desempenho desta com
missão pela facilidade com que alguns Juizes de Paz tem dado 
titulos de Olficiaes de Justiça a indivíduos capazes de serem 
recrutados, tJ convindo evitar o abuso com qun alguns só para 
se subtrahit·cm ao mesmo recrutam,~uto procurão este modo de 
vida; ordena o Regente interino e:n Nome do Imperador que Vm. 
fa\a constar aos Juizes de Paz que devem limitar taes nomeações 
a hum numero certo e absolutamente indispensavel de Officiacs 
para o prompto expediente de seus J'(·spt·clivos lugares, pro
curando mesmo preferir houwus que não estt~jão obrigados 
ao recrutamento, e ordenando-lhes qw~ depois de nomeDdos 
apresentem a Vm. os títulos competentes, para os rubricar, 
sem o que ficarão sujeitos ao mesmo recrutamento. 

Deus (~uardc a Vm.- Paeo em 21 de Outubro de 1831.
Bernardo Pere1ra de Vas,.or;cr:llos. 

Na mesma data se offidou o Sr. Ministro da Guerr<~, dando-lhe 
conhecimenL1 desta decisão. 
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N. 0 530.--Em 21 de Outubro de 1837. 

Ariso ao Jl1i1: do Civel Provedor de Capellas c Resíduos, mandando entregar 
a Cape lia de S. Christm·ão á Irmandade tlr ]\' o'sa Senhora do Soccorro, 
erecta no ~eminario de S. Joaquim. 

Tendo a Irmandade de Nossa Senhora do Soccoro, erccta 
na lgrPja do Serninario de S. Joaquim, requerido a entrega da 
Capclla de S. Christovão, que se acha ha muito tempo fechada 
c por consequencia arruinando-se , afim de nella collocar 
a Imagem daquella St'nhora, e solernnisar a sua festa e os 
demais actos religiosos que lhe incumbe o seu Co111promisso~ 
e reconhecendo-se das informações a que se mandou proceder, 
c da resposta do Conselheiro Procurador da Corôa, que a dita 
Capella se acha com pfl'cito em abandono, e sem prestar uti
lidudc alguma, estando as chaves della em podet· de l..uciano 
da Silva Coutinho, qu1J se inculca Thesoureiro de huma Ir
mandade dn S. Christovão, cuja existencia não consta uo 
respectivo Juizo, onde nunca d(~U contas, sendo apt>nas hum 
depositario das alfaias c utensílios; ordena o Hegente interino 
em Nome do lrnpcrador que Vm. mande tomar as contas ao 
referido depositaria, e fa«;a entrega da mencionada Ca pella de 
S. Chrístovão, por hum inventario, ú dita Irmandade de Nossa 
Senhora do Soccorro, para a administrar, com declaração porém 
de que dumrá esta administração sómente crnquanto se não der 
outro destino á Capella, ou o Govet·no não mandar o con
trario. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 21 de Outubro de 1831.
Bernardo Pereira de V asco~cellos. 

N .0 531.- MAIUNHA.- Em 21 de Outubro de 1837. 

Approvaudo o procedimento do Intendente da Marinha no que respeita a 
inlelligcncia que deu á Lei de 30 de Setembro findo, com relação a gra
tificação addcional de que gozavão os Membros do Conselho Supremo 
l\Iilitar. 

Em resposta ao seu ofllcio 11.0 262 de 20 do corrente, par
ticipamlo o que pratieára ácerca da gratificação addicional de que 
gozavão os membros do Conselho Supremo Militar á vista da 
Lei de 30 de Setembro ultimo, tenho de signiflcar-lhc que estou 
de accordo na intelligencia que Vm. d;i a dita l..ci. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 21 de Outubro de 1837.
Joaquim, Jose' Rodrigues Torres.-- Sr. Joaquim Antonio Ca
minha. 
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N. 532.-Em 21 de Outubro de 1837. 

Providenciando para que as companhias fixas de Marinheiros, organisadas 
por Decreto do 1. 0 de Julho do corrente anuo, oiJlenhão a conveniente 
instrucção. 

Cumprindo que as eompanhias fixas de Marinheiros, organi
sadas pdo Decreto do 1.0 de Julho do anno corrente, adquirão 
a nccessaria instrucção, na fórrna do Plano que baixou com o 
referido Decreto; e não ~endo por isso pratícaYel que conlinuem 
a estar a bordo da Fragata Imperatriz, onde actualmente se 
achão: ordena o H.egcnte interino em Nome do Impemdor, que 
V. S. fa\U apparelhar, c armar convenicnt<~mcntc a Fragata 
Campista, afim de qoe possão ahi ser exercitadas ns sobreditas 
companhias, não só no apparelho em geral, c na pratica de 
todas as obras de Marinheiros, senão ta mbem em todas as mais 
manobras, c fainas determinadas nas ditas lnstrucçücs; o que 
communico a V. S. para sua inlelligencia c execução, prevenin
do-o de que, para apromptar a mencionada Fragata, deverá ser
vir-se dos mastros c apparelhos da corveta Liberal. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 2l de Outubro de 1837.-Joa
quim Jose Rodrigues Turres.-Sr. Antonio Joaquim do Couto. 

N. 533.-Ern 21 de Outubl'O de 1837. 

:\Iandando reduzir o Estado Ma:or das embarcações armadas. 

Reconh~ccndo -se pela relação que me foi hontem enviada por 
esse Quartel General, que existe em qunsi todas as nossas cmbar
CJ!:c)(~s armadas hum excessivo :Estado l\Iaior, o que, sem faci
litill' ou melhorar o serviço de bordo, augmcnta consideravel
mente as despezas com maiorias c comedorias dos Ofnciaes que 
o compõe: ordena o Regente it-ücrino em Nome do Imperador, 
que dcsem barquem c regressem á estn Côrte os Officiaes seguintes: 
do Pará, o Capitão de Fragata Angelo Peira de Biltencourt: os 
Capitães Tenentes Joüo Manoel da Costa, Antonio Finno Coelho, 
José Thomaz Sabino, Antonio Leocadio do Couto, Francisco 
Vieira Leitão, Francisco Ferreira dos Santos, Sebastião Hoquc 
da Cunha, Antonio José de Andrade Pinto. Miguel Cardia 
Heitor, c o 1. o Tenente Ernesto Augusto dos Heis, o qual tmn 
de responder a Conselho de Guerra; do lHo Grande do Sul 
o Capitão d·~ Mar c Guerra Guilherme Eyre; o Capilão de Fra
gata Estevão Carlos Cicwley, e o Capitão Tenente Ricardo Hay
den: do Rrignc barea Vinte NrJVe de Agosto, rstacionado na 
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Bahia, os 1. os Tcnrntes Joaquim Salomé Rnmos de A:z.cvodo, 
c Candido José da :Fonseca, os quacs devam sPguii· na Clw.rrua 
Carioca, para servirem, o primeiro na Escuna Vt"ctoria, estacio
nada em Pernambuco, c o segundo no Brigue Nige1·, estacionado 
no Maranhão: de Pernambuco o Cnpitão l'enentc Jorge Joaquim 
I>eres, ora embarcado como immcdiato na Escuna V1.ctoria; do 
l\Iaranhão o Capitão Tenente Francisco Cnndido Vilovy Sayão, 
e o 1. o Tenente José Segunclino Gomcnsoro, o qunl deve 
rrsponder a Conselho de Guerra : de Montcvidéo o Capitão de 
l\lar c GuetTa Manoel de Siqueira Campdlo, que deverá passnr o 
commando da Corveta Oous de Julho ao Capitão de Frngata João 
.Baptista de Souza c os Capitães Tenentes Pedro Pdulo noutroclle, 
e Bernardino José Coelho: da Corveta S"te de Abril o Capitfio 
Tenente :Francisco da Silva Lobão, e o t.o Tenente Pedro Ignaeio 
J\lorony: o que communico a V. S. para qnc nesta intelli
gencia expeça por esse Quartel Ganeral as ordens ncccssarias. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 21 de Outubm de 1837.-Jca
quim José Rodrigues Torrcs.-Sr. Theodoro de llcaurep<lire. 

N. 534.:-Em 21 de Outubro de 1837. 

Estabelecendo baS<ls para o cumprímrn!o lia disposiçiío do nrt. G. 0 da Lri 
de 10 do conentc so!Jrc o preenchimento da for~a do Corpo da Arti
lharia da Marinha. 

Determinando o art. 6. 0 da Lei de 10 do corrente que, para 
preenchee a força designada na mesma Lei, para o Corpo de 
Artilharia da Marinha, ficasse o Governo desde já autorisado a 
convidar para o serviço os indivíduos que, tendo já servido no 
l~xercito ou no dito Corpo, obtirerão suas baixas; c a contracta!' 
com os que existem ainda com praça, e estão no caso de ter 
baixa por haverem acabado o seu tempo de serviço) a continuar 
no mesmo serviço, dando-se a lmns c a outros, como gratificaçRo, 
al@m do soldo que lhes pertencer emquanto forem praQas de 
pret, h urna quantia igual ao mesmo soldo; assim o communico 
a Vm. não só para que fa~a constar que no Corpo de seu com
mando se recebem cQm as mencionadas vantagens os individues 
que estiverem no caso de obtê-las, mas ainda para remeltcr 
mensalmente á esta Secretaria de Estado hnrna relação nominal 
das praças que, tendo acabado o tempo de serviço, quizerem 
nellc continuar. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 21 do Outubro de 1837.-Joa
quim José Rodrigues Torres.-Sr. João José da Costa Pimentel. 

Vcci.~iJes 47 
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N. 535.-FAZENDA.-Em 21 de Outubro de 1837. 

Ao ~hcsoureiro das Loterias para antes de começar o pug.mwntu dos p•·c
IDIOS fazer entrega do imposto de oito por cento na Thosouraria Geral 
do Thesouro Publico. 

Póde Vm. fazer extrahir a Loteria, que está- prestes a corret·, 
logo que lhe seja commuicado pela Secretaria do Imperio o plano 
da mesma Loteria; ficando na intelligencia de que, antes de 
começar o pagamento dos premios della, deverá entregar na Thc
som·aria Geral do Thesouro Publico a importancia do imposto 
de 8 °/o estabelecido pelo rtrt. 2. o da Lei de 11 do corrente, n. o 109. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 2L de Outubro de 1837.
lJfiguel Calmon du Pin e Almeida.-Sr. João Pedro da Veiga. 

N. ;)36.- JUSTIÇA.- Em 23 de Outubro de 1837. 

A yiso ao Presidente da Provincia da Dahia, para cessar o abuso de se entre
garem requerimentos aos Desembargadores no acto das conferencias. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo-se introduzido o abusivo costume 
de se- entregarem requerimentos aos Desembargadores das Uela
ções no neto de suas célnferencias: ordena o Regente interino 
em Nome do Imperador que V. Ex. recommende ao Presidente 
dessa Relação que faça cessar hum tal abus·o, prohibindo quo 
durante aquelle trabalho se distraia a attenção dos respectivos 
Desembargadores com despachos, assignaturas c quacsquer 
outros objectos que não tiverem relação com os feitos apresen
tados na mesma Relação. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 23 de 
Outubro do 1837.-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Na mesma conformidade e data aos Presidentes das Ptovin
cias de Pernambuco e do Maranhão. 

N. 537.-Em 24 ele Outubro de 1837. 

Ayiso uo Juiz de Direito Chefe de Policia, para poder fazer a uinheiro o 
fornecimento dos presos das Fortalezas da Barra. 

Em resposta ao seu oficio de 21 do corrente áccrca do fol'
necimcnto dos presos que existem nas Fortalezas da Barra, tenho 
n dizer-lhe que o pódc fazer a dinheiro como indica, pois já em 
Aviso do mesmo dia se deixou a seu arbitrio esse objccto. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 24 de Outubro de 1831.-Ber
nardo Pereira de Vasconcellos. 
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N. 538.-.MARINHA.-Em 25 de Outubro ce 1837. 

OrdBnando que fique de nenhum ciTei to o A viso qne mandou que os Pra
ticantes de Piloto servissem de Escrivães om certas navios. 

O Hegefltc i ntcl'ino em Nome do Imperador, á vista do que 
Vm. expuzera no seu officio n.o 238, de 10 do corrente, ácerca 
dos l 1raticantes José Joaquim da Hocha Filho, e Manoel José 
Coelho Barboza, c do Aviso de 13 de Julho ultimo, que manda 
encarregar os objectos da Fazenda Nacional a bordo das Escunas, 
llaquetes, c Transportes a Praticantes de Piloto, quando não 
houver da Contadoria da Marinha; determina que aquelles Pra
ticantes passem a ser empregados, como Escrivães extranume
rarios da Armada, e que o citado Aviso fique de nenhum cffeito. 
O que pat'ticipo a Vm. para sua intelligcncia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 2:l de Outubro de 1837.
Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 539.-Ern 25 de Outubro de 1837. 

Mandando que tenha inteiro ''igor o Aviso de 16 de Março de 183G, ácerca 
do que se deve praticar na occasião da entrega dos mantimentos para 
os Navios da Armada. 

O Regente interino em Nome do Imperador, á vista do que 
Vm. expuzera em officio de 52;3 deste mez, acompanhado do que 
lhe dirigíra o f.o Cirurgião do numero da Armada Felix José 
narboza: ha por bem que tenha inteiro vigor o A viso de 16 de 
:Março do anno passado, designando o que se deve praticar na 
occasião da entrega dos mantimentos para bordo dos navios da 
Armada. O que participo a Vm. para sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 25 de Outubro de 1837.
J oaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 540.-GUERRA.-Em 25 de Outubro de 1837. 

Marcando o modo de aprcscntaçilo dos estrangeiros que, já tendo servido 
uo Exercito, quizerem de novo engajar-se. 

Illm. e Exm. Sr.-Estando o Governo autorisado pelo art. 4. 0 

da Lei de 28 de Kovcmbro do cnrrente anno a convidar para 
o scrdr;o militar rstrangciros que, teAdo já ~ervido no cxcrcit('), 
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oMiv~rão suas baixas, dando-lhes como gratificação, além do 
soldo que lhes pertence, emquanto fot·em praças de pret, huma 
quantia igual ;:;o mesmo soldo; V. Ex. passará nesse sentido 
as ordens neccssarias, ficando na intelligencia de que, na Córte, 
os que se quizcrcm engajar deverão apresentar-se a esse Quartel 
General, e que nos mais lugares da Província do 1\io de Janeii'O 
se vão expedir as convenientes ordens para que se apresentem 
:1os respectivos Juizes de Direito, indo, QUI ambos os casos, 
munidos os apresentantes dos seus documentos, os quaes serão 
remcttidos á Secretaria de Estado dos Ncgocios da Guena, que á 
vista delles resolverá como convier. 

Deus Guarde a V. E:'{.-Paço em 25 de Outubro de 1837.
Sebastiã{i) dn Rego Barros.-Sr. Francisco das Chagas Santos, 

N. 541.-FAZENDA.-Em 25 de Oulubro de 1837. 

Rcgularisando a csel'ipturaçiio dos impostos addidonacs estabelecidos pelo 
art. 1.0 da Lei n. 0 109 de 11 de Outubro de 1837. 

:Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua Mages
tade o Imperador, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional, par& regularidade da cobrança e escripturação dos 
Impostos addicionaes aos do expediente e armazenagem das Al
fandegas, estabelecidos pelo art.t.o da Lei n. 0 109 d~11 do cor
rente mcz, ordena o seguinte: 

t. o Que os impostos addicion~es se,jão calculados nos mesmos 
despachos, c lançados nos mesmos livros, em que o forem os 
actuacs impostos do expediente e armazenagem, devendo porém 
fazer-se o lançamento em columnas distinctas, debaixo dos 
títulos-Expediente addicional e Armazenagem addicional. 

2. o Que o producto dos mesmos impo3tos seja rcmettido ás 
Thcsourarias, com declaração dos títulos a que perlencen~m, a 
fim de que tenha a ap11licação que lhe dá o art. 3.0 da sobredita 
l,ci. 

3. o Que em todas as Alfandegas se publique por Editaes a 
disposição do citado art. t.o, para que clla chegue ao eonheci
mento dos interessados. 

Rio de Janeiro em 25 de Outubro d6 1837.-ltfl:guel Calmon 
du Pin e Almdda. 
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N. 5í2.-·ll\1PEIUO.-Em 26 de Outubro de 1837. 

Ao Inspcctor das Obras Publicas, ordenando que nos relatorios semanacs, 
mencione os opcrarios que tiverem trabalhado nas obras. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Jl ha por bem que, nos relato rios semanaes dos trabalhos 
das Obras Publicas, Vm. mencione o numero de obreiros e ser
ventes que tiverem feito os trabulhos de que nos ditos rclatorios 
houver de da1· conta. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de Outubro de 1837.-Ber
nardo Pereira de Vasconcellos .-Sr. João Vicente Gomes. 

N. 5't-3. -JUSTIÇ.\ .-Em 26 de Outubro de 1837. 

AYiso ao Prcsid2nte da Província da Bahia, rcvogantlo o de 12 de Junho 
deste anno, c mandando obsenar o que em virtude do Decreto de 12 de 
Abril de 183'2 se praticava antes, a r<?spcito das yisitas e exames das em
barcações da Costa de Lesle. 

Illm. c Exm. Sr.-Teu do o Governo revogado as ordens com
municadas a V. Ex. na Circular de 12 de Junho deste anno, c 
mandado observnr o que, em virtude do Decreto de 12 de Abril 
de 183t, se praticava anteriormente a respeito das visitas c 
exames das embm·cações procedentes da Costa de Leste, assim o 
participo a V. Ex. para seu conhecimento e devida execução 
nessa Província 

Deus Gua1·de a V. Ex.-- Palacio do Rio de Janeiro em 26 de 
Outubro de 1831.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.-SI'. Pre
sidente da Província da Bahia. 

Na mesma conformidade c data aos Presidentes das mais Pro
víncias Marilimas, menos a do llio de Janeiro. 

N. 544.-MARlNHA.-Em 26 de Outubro de 1837. 

Communicando a remessa dos generos para fornecimento das embarcaçõeg 
de Guerra no Parú, c explicando a maneira de se fazer a escripturação, 
quando for preciso que alguns dellcs se appliquem para a tropa de terra. 

111m. c Exm. Sr.-Transmitto a V. Ex., para seu conhe .. 
cimento c governo, as inclusas €opias dos conhecimentos dos 
objccto~ que ora remctlo para fornecimento das Embarcações 

t.-"' .:<t:.~. 
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de Guena a serviço dessa Provinda, impGrtando todos na 
quantia de 48:56!5~54.2. Devo prevcnh· a V. Ex., que vão 
os generos necessarios para munições de boca de 1.200 praças 
p~lo espaço de tres mczes; e, quanto ás munições navacs pe
didas juntamente com as primeiras na relação que acompa
nhou o seu officio de 24. de Junho ultimo, deixo de remetter 
algumas que, ou não existem agora neste mercado, ou que 
por mais caras actualmcntc, c por ser menos urgente a sua 
I'emessa, entendi poderem ser enviadas em occasião opportuna. 
A Charrua Carioca, que transporta os referidos gencros, deve 
quanto antes regressar á este porto, tocando no da Bahia ; e 
por isso cumpre que V. Ex., logo que ella ahi chegue, dt~ 
as nccessarias ordens para sua prompta descarga. Com o seu 
citado officio de 2',. de Junho envia-me V. Ex. a relação 
dos objectos que mandou vir dos Eslados-Unidos para forne
cimento da Tropa e Marinha nessa Província: c porque á esta 
hora já terão clles ahi chegado, c na Charrua Trinta de Agosto, 
que daqui partio em principio de Setembro proximo passado, 
se lhe rcmettêrão tres mil alqueires de farinha para a Divisão 
Naval, fica V. Ex. habilitado para deixar de ahi comprar gc
neros por conta desta Uepartição, pelo tempo nccessario para 
daqui se lhe fazerem novos fornecimentos; ficando V. Ex. na 
intelligencia de que, quando dos gcneros destinados ao ser
viço da Armada seja forçoso applicar alguns para a Tmpa de 
terra, deverá a cscripturnção respectiva ser feita de modo 
que se possa bem extremar a dcspcza das Rcpartit;ões de Ma
rinha e Guerra. 

Deus Guard~ a V. Ex.- P.:lnc!o do Rio de .T<l!lC'iro em 26 
do Outubro de 1831.-Joaquitn Jose Rodrigues 1'orres.-Sr. 
Francisco José do Souza. Soares de Andréa. 

N. 545.-FAZENDA.-Em 26 de Oulubi'O de 18)7. 

Regulamento para execução do art. 2. 0 da Lei de 11 do corrente, 
sobre Loterias. 

1\Jiguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, para execução do art. 2. 0 da 
Lei de 11 do corrente, n. 0 109, ordena que se observe o seguinte: 

Art. 1. 0 Nenhuma Loteria será d'ora em diante extrahida 
no Rio de Janeiro, sem que o titulo que a houver concedido 
srja registrado na Contadoria Geral do Thesouro Publico em 
Livro proprio, e sem que a neccssaria conta seja ab11rta em 
outro Livro ao respectivo concessionario. 

§ Unico. Exceptua-se desta disposição a Loteria que se 
acha prrparadn para a venda. 



----- ------... -~-------:.----,-.- ·~--

~ 37;)-

Art. 2. o Haverá hum Tltcsourciro proposto pelo Tribunal do 
Thcsouro Publico Nacional, que será cncarrrgado da extracção 
de todas as Loterias, percebendo huma Commissão razoavcl, c 
prestando fiança idonea a contento do mesmo Tribunal, pelos 
dinheiros que pararem em seu poder. 

Art. 3. 0 Na cxtracção das Loterias seguir-sc-ha a ordem es
tabelecida para as concedidas antes do corrente armo, e a an
tiguidade dos títulos das concedidas depois; não podendo 
vender-se os bilhetes da seguinte, sem que tenha corrido a 
anterior Loteria. 

§ Unico. Em caso de duvida o Governo resolverá como fóe 
conveniente. 

Art. 4.° Finda a extracção de huma Loteria, o Thcsoureiro 
participa-lo-ba á Contadoria Geral do Thcsouro, decJarando 
qual o concessionario por conta de quem se cxtrahirá a se
guinte. 

Art. 5. 0 Antes de cxpôr á venda os bilhetes de huma Lo
teria, o Thesoureiro entregará na Hccebcdoria do :Município 
a importancia da taxa do sello estabelecida pelo § 4. o do art. 
4. 0 da Lei de 8 de Outubro de 1833, e § 4. 0 do art. 9. 0 da 
Lei de 31 de Outubro de 1835. 

Art. 6. o Antes de começar o pagamento dos premi os da 
Loteria extrahida, o Thesourciro entregará na Thesouraria 
Gemi do Thcsouro P ubJico a importancia do imposto esta
belecido pelo art. :2. o da Lei de 11 do corrente n. 0 109; não 
podendo cxpôr á venda os bilhetes da seguinte sem que tenha 
pago o imposto da ttnlerior Loteria. 

Art. 7.ú Trcs mr-zes depois de haver começado o pagamento 
dos premios de cada Loteria, o Thcsourciro recolherá ao Thc
souro Nacional a importancia dos premios não reclamados, os 
bilhetes pagos, c as listas c notas da extracção respectiva. 

Art. 8. o Na Contadoria Geral da llevisão proccder-sc-ha 
immediatamaute á liquidação da conta do Thesourciro, e se 
lhe dará, quando correutc, a neccssaria quitação; c na Thc
souraria Geral far-sc-ha o pagamento dos prcmios não reclamados 
á medida que o forem sendo. 

Art. 9.9 Quando o numero das Loterias, que devão ser ex
trahidas, dentro de cada anno financeiro, fôt· menor de 12, 
o Governo ordenará a extracção das que faltarem para o dito 
numero, por conta exclusiva da Fazenda Nacional. 

Art. 10. Os bilhetes das Loterias por conta exclmiva da 
Fazenda serão assignndos de chancclla pelo Thcsourciro Geral 
do Thcsouro Publico, c pçlo Thcsou:·ciro das Loterias. 

Art. 11. Hum Empregado do Thesouro Publico, nomeado 
pelo Governo, assistirá a extracção das Loterias por conta exclu
siva da Fazenda. 

Jlio de JaneiJ'O em 26 de Outubro de 1837.-JJ;!iguel Calmon 
du Pin e Almeida. 
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N. tH6.- Em 26 de Outubro de 1837. 

Circular dando instrucçõcs para a execução da Lei n.o 109 de 11 deste mcz 
áccrca do meio circulante. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nadonal, remettc ao Sr. lnspcctot· da 
Thesouraria da Provi ncia de .... 10 exemplares da Lei n. o 109 
de 11 do corrente mez, para que tenha a devida execução, 
havendo-lhe por muito recommendado o st>guinte: 

§ 1. 0 Que em virtude da 2.a parte do art. 4. 0
, seja logo 

remctlido ao Thesouro llublico, para ser entregue á Caixa da 
Amortização, todo o papel moeda, que se achar nos Cofres 
da Província, pot· conta das rendas applicadas ao resgate das 
notas em circulação pelas Leis de 8 de Outhlbro de 1833, e 
6 de Outubro de 1835. 

§ 2. 0 Que o papel moeda, que assim houver de remett~r, 
seja, além de golpeado como determina a 2. a parte do art. 
3.0

, marcado com carimbo de inutilisado, prefirindo-se para 
isso as notas que já se acharem mais usadas ou menos per
feitas: e outro sim, que se faça huma relação dos numeros e va
lores das notas golpeadas c carimbadas, que será remeltida por 
duas vias ao Tribunal do Thesouro. 

§ 3. ó Que, de acconlo com o Sr. Presidente da Província, e 
afim de cumprir-se a disposição do art. 7. o, sem gravame da 
população, seja a Lei publicada por edital nos diversos lu
gares em que se fizer ainda o troco da moeda de cobre; de
clarando-se no mesmo edital o dia em que deva começar a 
correr o prazo do mez fixado no dito artigo. 

§ 4.• Que, no caso de ha\'er, durante o referido prazo, grande 
affiuencia de concurrcntcs ao troco, e falta de prompto expe
diente, poder-se-ha, de accordo eom o Sr. Presidente da Pro
víncia, augmcntar o numero dos Empregados no mesmo troco, 
segundo o disposto nos arts. n5, 56 e 69 do Begulamento 
de 4 de Novembro de 1835; devendo-se porém usar deste 
recurso quando elle seja c\idcntcrnente neccssario para evitar-se 
algum serio inconveniente. 

§ 5. o Que Si'jão :;tbolidas, corno determina o art. S.o, as es
tações creadas para a assignatura e substituição das notas, quando 
findar·se o pr~\ZO marcado para a abolição das estações do troco 
do cobre, guardando-se escrupulosamente as disposições con
tidas nos arts. EO, 67 c 73 do citado Uegulamento de 4 de 
No,·cmbro, qLal.lto á tomnda de contas aos respectivos Emprega
dos, e as mais diligencias precisas em negocio de tanta gravidade. 

§ 6.0 Que, ua remessa das notas delaeeradas, que forem subs
tituidas, conforme a disposição do art. 9. 0

, s~ observe o mesmo 
que fica determinado no ~ 2. • desta circular, quanto ao ca
rimbo c rdaçüo dos nurneros 
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§ 7. 0 Que, at1m de levar-se a cffeito a execução do art. 12, 
na pmxima futura Sessão da A:;scrnblóa Geral, seja rcrnetlida 
ao Thesouro Publico, sem perda de tempo, a relação dos pro
prios Nacionacs situados na Província, com dcélaração motivada 
daqucllcs que possão ser tlcsnecessarios ao serviço do Estado, 
c cuja alienação possa ser vantajosa á Fazenda Publica. O 
que tudo será cumprido pelo dito Sr. lnspector, a quem será 
cornmunicado por outra ordem o modo da execução dos nrts. 
10 c 11 sobre a eventual substituição de alguma classe de va
lores, c sobre saque de letras que forem precisas parn essa 
operação. 

Thesouro Publico Nacional em 26 do Outubro de 1837.
Miguel Calmon du P in e Almeida. 

N.o 547.- Em 26 de Outubro de 1837. 

Dando proyidcncias para que as guias dos gcneros despachAdos pela Mesa 
do Consulado, c recolhidos aos trapiches alfandegados, scjão cortadas de 
linos de talão. 

Conhecendo-se, pela informação do Sr. AdministJ a dor do 
Consulado do 2r.. do corrente, que as guins que devem acom
panhar os gencros não tem sido Ct)fiadas de livros de talões 
abertos, rubricad0s, c encerrados por empregados do Thesouro 
Nacional, como dispõem o art. 106 § 16, c os arts. 109, 164 
e 168 do Regulamento de 30 de l\laio de 18:36, c muito convém 
á boa arrecadação das rendns nacionaes; cumpre: 1. o, que se 
apromptem, quanto antes, os ditos livros, e se rcmctt.ão ao 
Thesouro já numerados, e com os competentes termos lavrados, 
para scrcrr. assignados (' rcbricados; 2. o, que em cada trapiche 
hnja hum desses livros, d'onde o respectivo Agente córte as 
guias que tcnhão de a com pan h ar os generos, quando não 
possa ir o proprio despacho, conforme o art. 168 do Regula
mento; 3. o, que as guias de aguardente, que se não despachar 
por exportação, se continuem a passar como está em pratica, 
c determina o art. 104; 4. 0

, que os livros de registro da Mes;l, 
que d'ora em diante se fizer, sejão tarnbcrn rubricados por 
Ulliciaes do Thcsouro, na fórma do art. 109. O que o Sr. Admi
nistrador cumprirá. 

llio de Janeiro em 26 de Setembro de 1837.- M~'guel Calmon 
dtt Pin e Almeida. 

Decisões 48 
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N.o 548.- IMPERIO.- l~m 27 de Outubro de 1837. 

Declarando que os Senadores c Deputados, só depois de approvada a sua 
eleição, he que gozão das prerogatiYas concedidas pt•los arts. 27 c 28 da 
Constituição. 

lllm. e Exm. Sr.-- Sendo presente ao R('gcnte inhwino em 
Nome do Imperador o SPnhor D. Pedro 11, com o officio dessa 
l'residencia de 22 de Setembro passado, o que a ella dirigíra 
('fll data de 20 o Juiz de Direito da Comarca de Nicthci'Oy, 
consultando se o Cidadão eleito Deputado goza drsde logo 
das prerogalivas dos arts. 27 e 28 da Constitni~~ão: manda o 
mesmo H.t>gt>nle responder a V. Ex. que, á vista sú da letra 
dos ditos <lltigos hc indubitavel que as disl osições deites são 
rclati v as (ÍqLwllcs Senadores e Deputados que, depois de vcri
Hcados os seus poderes , ficão sendo conside1·ados membros 
da I'Pspectiva Camara, e habilitados pam o exercício das suas 
funcçõcs, de que não devem ser distmhidos, pois que antes 
disso se não pôde reputar na duração da sua deputação- du
rante a sua dPputação -, c faze1· parte de hum a das Camaras; 
m1o procedendo o argumento, de que o Deputado nomeado 
Ministro de l~stado perde o seu lugar ainda mesmo que não 
tenha tomado assento, por isso que neste caso, ficando nulla 
a eleição, na fúrrna do art. 29 da Constituição, neccssario he 
procf'dcr-se á noY<l, sem nada importar que o Deputado no
meado l\linistro ue Estado esteja ou nfio (•m excreicio, c na
queJI(.•, como vigora a eleição, só se trata de saber se deve 
ou não continLHll' o excreicio. 

D<•us Guarde a V. Ex.- Palacio do lUo de Janeiro em 27 
d1• Outubro d1· 1837.- Bernardo Pereira de Trasconcellos.-
Sr. Prl'si<lrnli' <In PI'OYineia do Rio df~ Jaueii'O. 

N.o !:V .. fl.- JUSTIÇA.- Em 30 de Outubro de 1837. 

A Yiso ao Juiz de Dirrito Chrfc ela Polida, sohre requisição de força para 
coadjuvar a appreheusão de Aft·icanos lJOçaes. 

O Ht•gente interino em Nomn do lmperndor ha por bem 
que Vm. faça constar ao Juiz Municipal e aos Juizes de Paz, 
que todas as vezes que tiverem neeessidade de alguma força 
para os coadjuvar mn diligencias de apprehensão de Al'ricanos 
hoçal's, di~VPrão dirigir-st~ dircctarnente ao Command:mte do 
Ctwpo de Municipaes ·Permatwntes, indicando unicamente ser 
tal força para aquPlle fim Sf~m mais declal'ação alguma. 

Dt'tts Guarde a Vm.-- ]laço (~IH :~o de Outubro d(' 1837.-
/Jrrnardo PrrPira dl' Vasconallos, 
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N:1 550.-- 1\IARINH.\.- Em :30 d•.~ Outubro de 18:37 

Augmentando quatro ow•rat·ios para a casa dl!s w!as do .\nenaJ. 

O Regente interino em Nome do Imperador, <i vista do que 
rcpresentcíra o Inspcctor do Arsenal da Marinha, em om(~io dn 
28 do ('Orrenl<'., houve por bem que a primeira e S('~nnda 
classe da e:.~sn das velas do mesmo "\rsenal fossem au~mcn
tndas com mais quatro operarios eilda luunn. O que pitrtieípo 
a Vm. pam sua intdligcneia e governo. 

D1~us Guarde a Vrn.- Pit~·o em 30 du Onlubro de 1~:3 .. 1.
Joaquim Jose: Rodri,gucs To .. cs.-- Sr. Joaquim Antonio Ca
minha. 

~- 0 551.- Em ~30 de Outubro de 1837. 

Autorisando ao Inspeetor do Arsenal d<t Marinha, para elevar o numero 
dos operarios das classes de carpintt>it·os do mesmo Arsenal. 

Tendo-se ncst.a data autDrisado o J nSJH1 ctor do A rst•nal da 
Marinl1a á f'levar o numero dos open1rios das elllSS<~s de c;tr· 
pinteiros do mesmo AI'S{mal ao que fôr exigido pelus necessi
dades do st•rviço; assim o communico a Vm. pi.lra sua intd
ligencia e governo. 

Deus (~uanle a Vm.- Paço em 30 de Outubro de 1837.
}ortquim José Rodrigues Torre.~.- Sr. Joaquim Antonio Ca
mínlw. 

N.o 5t>2.- FAZENDA.- Em :30 de Outubro (k t837. 

Ao Thcsonreiro dos ordenados para obscnar as disposições da Portaria tle 
:19 de Mar~o de 18:16, que prcscnwe a maneira porque se hão de IHH('t' 

os Thesoureiros c Pagadores quándo não comparecerem os proprios, c em 
seu lugar se apresentem pessoas munidns de recibo ou procuração, e"\if!indl) 
o mesmo vencimento, ou llpparccerern duas procuraçiies para a cobrança 
do mesmo mcz. 

O Sr. Thcs,mn~ii'O dos ol'denados cumpra pontualrnenlrl a 
Portada de 2U de Março de 1826; c a faça publicai' para que 
chegue ao conhecimento de quem pertencer. 

Rio de Janeiro em 30 de Outubro de 1837.- Miguel Calmon 
du Pin e Almeida. 

,í<~· U· 
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PORTARIA. 

Convindo evitar· na Thesonnuia Geral dos ordenados, pen
sões juros c tenças, contestações alheias della entre os credores 
que vão receber o que lhes pertence, e as pessoas a quem alguns 
destes dão reeibos, ou passão procurações para cobrarem em 
seu lugar; o Thesourciro Geral respectivo fique na intelllgencia 
de que, quando não comparecerem os proprios credores, deverá 
pagar a primeira pessoa quo se lhe apresentar munida de 
recibo, ou procuração bastante do credor; c, no caso de apa
recerem ao mesmo tempo duas ou mais pessoas com procuração 
bastante para a cobrança do mesmo mcz, pagará. áquella que 
tiver procuração de data mais moclerrH!; c se ambas as pro
curações forem da mesma data, ou aparecerem dous ou mais 
recibos de hum só mez, não pague sem que o proprio credor 
yá declarar a qual dos ditos ti tu los se h a de dar validade; 
exigindo além disso que os recibos sejão reconhecidos, se se lhe 
oiTereccr duvida sobre a legalidade da assignatura. O referido 
Thesoureiro assim o faça publico por annuncios na porta da 
Thesouraria. 

Ilio de Janeiro em 29 de Março de 1826.- Visconde de 
Baependy. 

N. 0 553.- JUSTIÇA.- Ern 31 de Outubro de 1837. 

Aviso ao Ministro da Marinha, sobre a mudança que se deve fazer no Re
gulamento da Barca de Vigia. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo mandado informar ao Juiz de 
Direito Chefe da Polieia, á vista do Aviso de V. Ex. datado de 
5 do conTente mez, sobre o Hegulamento da Barca de Vigia, 
que novamente se mandou colloear em frente das prisões da 
Ilha de Santa Barbara, declarou elle que a unica alteração, que 
julga necessario fazer-se no dito Hegulamcnto, he substituir-se 
o signal de que trata o art 7. 0

, por hum de inlelligcncia com 
o Inspector do Arsenal de Marinha, tanto porque do Telcgrapho 
não se avista aquella Ilha, como porque do Arsenal he que 
devem partir os soccorros que forem requisitados. O que corn
munico a V. Ex., afim de que se sirva expedir as convenientes 
ordens nessa conformidade, dignando-se igualmente de mandar 
fornecer ao Carcereiro das referidas prisões pelo Arsenal da 
Marinha huma lanterna propria para servir de pharol, a qual 
clle prctend'~ empregar como hnrn dos signacs. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em 31 de Outubro de 1837.
Bernardo Pereira de VasconceÜos.- Sr. Joaquim JosB Rodrigues 
Torres. 
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N.o 55lt..-MAHINHA.-Em 31 de Outubm de 1831. 

Recommewlando ao Presidente da Província do Pará, que rl'ora em diante 
os mappas das Forças Navacs estacionadas nessa Província, que dahi en
viar, devem ser organisados conforme o modelo que acompanhou o seu 
officio de 12 de Junho ultimo sob n.o 46. 

111m. e Exm. Sr.-Accnsando o officio de V. Ex. datado 
de 12 de .Junho ultimo sob n.o 46, tenho de significar-lhe que 
os mappas das Forças Navaes estacionadas nessa Província, que 
d'ora em diante V. Ex. daili enviar, deverão sct· or~anisados 
segundo o modelo do que acompanhou o citado oflicio de V. Ex., 
c rcmcttidos á esta Secretaria do Estado. 

Deus Guarde a V. Ex.--Palacio do Rio de Janeiro em 31 
de Outubro de 1837 .-Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. 
J>residenle da Província do Pará. 

N.o 555.-FAZENDA.--Em 31 de Outubro de 1831. 

Circular para que nas Alfandel!aS se não dê despacho algum livre de mer
cadorias para consumo das fabricas, sem ordem especial do Thesouro. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do T•·ibunal 
do Thesouro Publico Nacional, o1·dena ao Sr. lnspectoe da 
Thesouraria da Província de .... que expeça :lS convenientes 
ordens ao Inspcctor da Alfandega da Província, para que se 
não dê livre, a titulo de materias primas, o despacho de mer
cadorias algumas para consumo das fabricas, sem que seus 
donos ou administradores apresentem ordem especial do Tt·i
bunal do Thesouro, marcando a quantidade das referidas ma
terias para cada hurna das fabricas: o que o Sr. Inspector 
cumpriní mui pontualmente sob sua responsnbilidade. 

Thesouro Publico Nacional em 31 de Outubro de 1837.
Migw·l Calnwn du Pin e Almeida. 

N.o 556.-IMPERIO.-Em 3 de Novembro de 1837. 

Decl~rando 110 Pr~sidente. da Provineia do Rio. de Janeiro que n Compa
nh.Ja de Navegac.ao de Nwthcroy n~o tem obngação de dar· passn~cm ~ra
tmta a bordo do.; seus vap0rcs aos presos da mesma Provinda. 

Illrn. e Exm. Sr.-Em solução ao officio dessa Presiden
cia, sob n.o 77, c com data de .O do mez proximo passado, 
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que acompanha a copia de outro do Juiz de Direito da Co
marca uc Angr·a dos Reis, comrnunieando que o mestre da 
barca de vapor E:~peculadora recusára dar· passa;.icm a trcs presos 
pronunciados, que deviiío seguir da Villa de Mnngilratiba p:1ra 
Psta Corte: manda o HPgcntc interino ern Nome ()o Imperador 
o Senhor D. l)cdro ll declarar a V. Ex. que n Directoria <la 
Companhia de Navegação dtl ~iclhPI'tlY n~o está obrigada a 
dar passagem gratuita aos presos quo lenhão de ser transpor
tados, não devendo portanto servir d(~ argunwnto o ter-se a 
isso prestndo algumas vezes exp')ntanearnenlc. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacío do Rio de Janeiro em ::1 de 
Novembro de 18::J1.---/Iernrzrdo l'ereira de Vasconccllos.--Sr·. 
Prc~sidente da r rovincia do Hio de Janeiro. 

N.o 557.-JUSTIÇA.--Em 3 de Novembro de !837. 

Aviso ao Commaudante Superior da Guarda i>iaeioual, para qne os Com
mandantes dds guardas participem tis a\ltoridades ch·is os tlelietos qur se 
commcttercm, prrndendo em llagraute, e cuadjuyando a formaç.ão da culpa. 

lllm. c Exm. St·.-Chcganclo ao eonhecirncnto do GovPrno 
que não se deu parte em lempo ao Juiz do Paz respectivo do 
dcsasti'Oso acontecimenio que tcYn lugar na tardt~ de 27 do 
rnez passado na guarda da Caixa da Amortização, afim ddle 
proceder, corno cumpria, om desempenho do seu cargo, V. Ex. 
orderHit'á que os commandantes das guardas, a quem compete 
velar na segurança c tranquillidadc de seus dis~rictos, deem 
immediatamcntc par·te á autoridade civil respectiva de todos 
os dclietos que se eommcttcrcm 110 referido districto, commet
tidos ou S(~ja pelos proprios guardas ou por outras qnaesqucr 
pessoas, prendendo os qlw forem apanhados em flagrante, o 
coadjuvando por todos os meios a sen alcanee a formação da culpa. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço crn 3 de Novembro d'l 1M37.
Bernardo Pereit·a de Vasconcellos. 

N.o 558.-~IARINHA -Em 3 de ~ovcmbro de 1837. 

Pro\·idenciando para que, sem autoridade competente, não se proceda a 
bordo a exame sobre pessoas recrutadas. 

Constando ao Governo que, entre os marinheiros ultima
mente recrutados para a guarnição da Charrua Carioca, forao 
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tamb~m pt·csos por diffcrentes Juizes de Paz alguns que se 
dizem Portuguezes; c que em consequencia disso se aprcscn
táril a bordo da Fragata Imperatriz, onde so achavão deposi
tados os referidos marinheiros, hum il::;, iduo, intitulando-so 
Agente do Consulado Portugu('z, afim de verificar so os ditos 
pt·esos esta vão ou não munidos dos respectivos títulos: ordl'tlll 
o Regente interino em Nome do Imperador que V. S. exa
mine se he verdadeiro hum smnclhunte facto, e, no caso 
atfirmativo, faça estranhar mui severamente ao Commandante 
ela wbrcdita Fragata o ter consentido que, sem ordem legi
tima, se aprc~entasse a bordo dü seu navio o mencionado in
dividuo, para proceder a hum exame, qne na(JUclle lugat' 
só competia t1s autoridades do Impcrio, ou a quem por ellas 
fóssc legitimamente autorisado. 

Heus -Guarde a V. S.-Paço em :1 de Novembro de 1837.
J oaquim José Rodrigu.Ps Torres. ---Sr. Theodoro de Jkaurcpaire. 

N.o ~59.-GUEHRA.---Em 3 de Novembro de 1837. 

Permittindo que os Ollkiars da Pxtincta Guar1la de honra usrm dos srus 
uuiforrues. 

111m. c Exm. St·.-0 Hrgcnle interino em Nome do Im
peradot·, attcndendo ao que lhe representárão os Officiaes da 
f~xtincla (;uarda de Honra, lw por bem pcnnitlir que os mesmos 
Olficiaes possào usar dos respectivos uniformes. O que parti
cipo a V. Ex., para que assim o faça publicar em ordem do 
dia. · 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 3 de Novembro de ·f837.
Sehastiào do Rego llarros.-St·. Franeism das Chagas Santos. 

N.o 560.-Em 3 de Novembro de 1837. 

Declarando que os pretos cl"ioull)s não estão isentos do recrutamento. 

Illm. c Exm. Sr.-Fique V. Ex. na intelligcncia de não 
excluir do recmlamento os pretos erioulos, visto que a Lei os 
nrto exclue. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em :1 de Novembro de 1.837.
Sebastião du /lego Ban·ns.- St·. f'raneisco das Clwgas Santos. 

::4-
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N.• 561.-JUSTIÇA.-Rm 6 do Novembm de 1837. 
e 

Aviso ao Presidente da Província da Parahyba, declarando-lhe que não Ih 
competia suspender as ordens judiciarius expedidas ·contra Antonio Borges 
da Fonseca. 

Illm. c Exm. Sr.-Posto que úvista das decisões do Jury 
da Villa de Piancó, juntas por copia ao officio que V. Ex. 
dirigia a esta Secretaria de Estado na data de 20 de Setem
bro passado, seja certo estar Antonio Borges da Fonseca fa
vorecido pelas disposições dos arts. 327 c 328 do Codigo do 
Processo Criminal, para não poder proscguir contra ellc a accu
sação pelo abuso da liberdade da imprensa nos numeras do 
periodico-Repztblico-; comtudo a V. Ex. não comrclia fazer 
suspender as ordens judiciarias pam a prisfto dclle a esse pre
texto, de cuja procedencia deverá julgar o poder judiciario. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Itio de Janeiro em 6 de 
Novembro de 1837.-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 0 562.-Em 6 de Novembro de 1837. 

A viso ao Presidente da Proyincia de Santa Cathadna, sobre h uma represen
tação dos Tabelliães relativamente a salarios. 

lllm. c Exm. Sr.-Pelo que se expõe no Aviso do lUinistcrio 
da Fazenda, da copia inclusa, não he bem fundada a represen
tação dos Tabelliães dessa Cidade, que o antecessor de V. 
Ex. dirigia a esta Secretaria de Estado, acompanhada do seu 
officio de 31 do Julho deste anno; os quaes devem continuar 
a regular-se pelas disposições das Leis existentes e ainda em 
vigor, no que pertence a seus salarios, tanto nas causas particu
lares, como nas da Fazenda Nacional. O que V. Ex. fará constar. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 6 de 
Novembro de 1837.-Bernardo Pereira dtJ Vasconcellos. 

N.o 563.-MARINHA.-Em 6 de Novembro da 1837 

Mandando expedir as ordens necessarias para que diariamente se vá hnscar 
o Santo ao Quartel General do Commando das Armas da Côrte. 

Expeça V. S. as ordens necessari:ls, para que diariamente 
se vá buscar o Santo ao Quartel General do Commando das 
Armas da Côrle, aonde todos os dias se deve dar, segundo 
me communica o Sr. Ministro da Guerra em seu Aviso de 3 
do corrente, incluso por copia. 

Deus Gunrdc a V. S.-Paço em G de Novembro de 1837.
J oaqttitn José Rodrigues Torres. -Sr. Theodoro dn BPaurcpairc. 
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N.o 5G!~o.--Em 7 de Novembro de 1837. 

!>rsolução de Consulta do Conselho Supremo Militar, indeferindo a pretençãü 
íle hum Offitial da Armada, que, tendo sido reformado a seu vedido, suli
eitaya entrar de novo em actnidade de serviço, annullando-se a reforma. 

Senhor.-1\fandou Vossa Magestade Imperial, por Portaria 
rla Secretaria de .Estado dos Negocios da Marinha, de 13 do 
corrente, remetter ao Conselho Supremo Militar o requerimento 
uo Chefe de Divisão Desiderio Manoel da.Costa, em que pede 
,,er adrnittido de novo ao serviço da Armada, no exercicio activo 
do seu posto; p:ua que o Conselho consulte com ctfeito, o que 
parecer a tal respeito. O supplicantc obteve reforma a reque
rimento seu, e com vantagem, ou premio honorifico, c lucra
i ivo; e, se agora fôr admittido <i actividade do seniço, ha d~ 
;<~ontccet· o contrario do que elle dispüe; porque adquirirá 

direito e novos accessos, e novas reformas, em prejuízo da Fa
zenda Nacional, dando hum tal exemplo lugar á pretenção dos 
Officiaes reformados, tanto dr Exercito, como da Armada, de 
;;,~rem semelhantemente admht~dos ao serviço, para gozarem de 
'!~Uaes vantagens. Por tanto parece ao Conselho quo a pretenção 
i;o supplicante não pôde ter lugar. 

Hio de Janeiro em 30 de Outubro d.c 1837.-~Im·eira.-Brito. 
!.ima e Silva.-Vasconceilos.-Cttnha Mattos.-Gonzaga. 

O Regente interino em Nome do Imperador. 

Çomo parecc.-J>aço em 7 de Novembro de 1837. 

l)EDRO DE ÀUAUJO Lil\IA. 

Joaquim José Rodrigues Torres, 

N. 0 565.-Em 7 de Novembro de 1837. 

;lr.solução de Consulta do Conselho Supremo Militar, declarando não ser fun
dada a que-ixa d~ hum Official que se julgou prctGrido, por haYerem sido 
promoYidos outi'Os mais modernos no seniço, os quaes, JIOrquc tinhão a 
instrucção theorica e pratica da sua arma, forão reconhecidos mais habi
litados para os accessos. 

Senhor.-:Mandou Vossa 1\Iagestade Imperial, por Portaria 
Ja Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, de 2 deste 
mez, remetter ao Conselho Supremo Militar, com a informação 
doJ Commandante tlo Corpo de Artilharia da Marinha, o re
querimento de Antonio Manoel Alves, 2. 0 Tenente do mesmo 
1 ·.orpo, em que pede ser promovido, para que o mesmo Con
.. ,! ·lho consulte com effeito o que parrct'r sobre tal pretenção. 

Di1cistiPS 49 

} t 
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Existindo, como com ctTeito existem, no Corpo de Artilharia 
da Marinha Officiaes instruidos na theoria, e pratica da arma, 
a que o supplicante pertence; sendo o mesmo supplicante menos 
1wbil do que h uns, e mais moderno do que outros: he o Con
selho de parecer que o Commandante do Corpo de Artilharia 
da Marinha executou a Lei, que dá preferencia aos estudiosos; 
e por conseguinte o supplicante não tem motivo de se queixar. 

lHo de Janeiro em 13 de Outubro de 1s:n .-Moreira.
!Jrito.-Vasconcellos.-Cunha Mattos.-Gonzaga.-Foi voto o 
yogal Manoel Jorge 1\odrigues. 

O Regente interino em Nome do Imperador. 

Como pnrccc.-Paço em 7 de Novembro de 1837. 

PEDRO DE ARAUJO LUlA. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.o 566.-Em 7 de Novembro de 1837. 

Resolução de Consulta do Conselho Supremo Militar, estabelecendo que as 
vagas, que se derem no Corvo de Artilharia da Marinha, sejão preenchidas 
pelos, Officiaes avulsos de igual posto, que tiverem as necessarias qualifi
caçoes para o serviço ; sendo para isso incluídos na proposta pelo mesmo 
modo que se pratica no Exercito com os Officiaes avulsos delle. 

Senhor.-1\Jandou V. M. Imperial, por Portaria da Se
cretaria de Estado dos Negocios da Marinha, de 2 deste mez, 
remetter ao Conselho Supremo Militar, com a informação do 
Comrnandante do Corpo de Artilharia da Marinha, o reque
rimento de Francisco de Mello Fernando de Almeida, 1.0 

Tenente avulso do mesmo Corpo, em que pede ser pro
movido ; para que o mesmo Conselho consulto com effeito o 
-que parecer a tal respeito. Os Officiacs avulsos, que se achão 
habilitados para entrarem em serviço, quando ha vagas nos 
Corpos, não podem ser preteridos nas entradas em cfl'ectividade, 
porque, sendo no tempo presente os avulsos considerados no 
mesmo pé dos aggregados, militão em seu favor o Decreto de 
20 de A~osto de 1715, as Resoluções de 1J de Dezembro de 
1711, e 26 de Maio de 1758, e muitas outras ordens; e por 
conseguinte o Conselho he de parecer que o supplícante, no caso 
de achar-se em circumstancias de bem servir, devia ser pro
posto para a effectividade de sua patente, mas não tinha direito 
a posto superior, cmquanto existissem Officiacs effectivos da 
.mesma graduação, salvo no caso de haverem opposiçücs theo-
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ricas, ou de ter concluido os estudos de sua arma. Portanto 
o mesmo supplicante não tem motivo de queixar-se de prete
rição ao posto de Ül pitão. O Conselho não podendo propô r a 
Vossa Magestade Imperial alguma medida a respeito das Pro
moções passadas, tem todavia a honra de Icmbrm· a Vossa .Ma
gestade Imperial que talvez seja de justiça e economia da 
}'azenda Publica que, em caso de vacatura, sejão admittidos nos 
seus mesmos postos os Officiaes, que, tendo todas as necessa
rias qualificações para o serviço, c se acharem avulsos, scjão 
contemplados nas propostas, que subirem a Augusta Presença 
de Vossa Magestade Imperial, pelo mesmo modo que se pra
tica a respeito dos Officiacs avulsos do Exercito. 

Hio de Janeiro em 13 de Outubro de 1837.-J}lorcira
Brito.-Vasconcellos.-Cunha Mc~ttos.-fion:zaga.-~'oi voto o 
vogal .Monoel Jorge Rodrigues. 

O Regente interino em Nome do Imperador. 

Como parece.-Paço em 7 do Novembro de 1837. 

PEDRO DE ARAUJo LulA. 

Joaquim José Rodrigues 1'orres. 

N. 0 567.-Em 7 de Noveml)ro de 1837. 

Resolução de Consulta do Conselho Supremo Militar sobre a intclligencia 
do Decreto de 15 de Outubro de 1836, que fixou as forças Navaes de 1837-38, 
a respeito da suspcnsao de promoçao dos Ofíiciaes de saude, decretada na. 
Lei de 27 de Agosto de 1805. 

Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, por Portaria 
da Secretaria de Estado dos Negoc\os da :Marinha, de 2 deste 
mez e anno, remetter ao Conselho Supremo Militar, com a 
informação do Cirurgião 1\'Iór da Armad::1, o incluso requerimento 
de Bento José da Silva, 2. o Cimrgião do numero, em que pede ser 
promovido a 1.° Cirurgião do numero da Armada, afim de que 
u mesmo Conselho consulte com effeito o que parecer a tal res
peito. Não se achando expressamente prohibido as promoções 
dos Oillciacs de Saude da Armada em o Decreto de 15 de Ou
tubro de 1836, que fixo:.~ as Forçai Navacs do anno financeiro, 
que corre do 1. 0 de Julho de 1837, a igual dia, e mez de 1838, 
mostrando o Cirurgiüo-Mór da Armada, que exisfem duas vagas 
de t.os Cirurgiões do numero, á vista da Provisão de 28 de 
Julho de 1826, informando o mesmo Cirurgião 1\íór favo~ 
ravelrnentc sohrc a cnpacidade profissional .e moral do suppli-
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cante, c de sei' o mais antigo da classe; hc o Conselho de pnreccl· 
q~e Vossa l\Jagestade Imperial praticat'á hum acto de justi~~a, 
D1gnando-sc de pi'Omover o mesmo supplicante a 1. o Cirurgião 
do numero da Armada, attenta a necessidade de Facultativos, 
allegada pelo respectivo Cirurgião Mór. 

Hio de Janeiro em 20 de Outubro de 1837 .-.lforeira.-JTus
concellos.-Cunha Mattos.--Gonzaga. 

O Hcgcntc interino em Nome do Imperador. 

Corno parece.-Paço em 7 de Novembro de 1837 

l)EDHO DE ARAUJO U.\B.. 

Joaquim José Rodrigue:s Torres. 

N.ry 568.-GUERRA.-Em 7 de Novembro de 1837. 

Aviso ao Presidente da PI'Ovincia do Rio de Janeiro, communicando ter-se 
solicitado do Ministerio da Fazenda a expedição de ordem para serem 
pagas pelos Collcetores da mesma Provinda as despezas que se fizerem 
com o H.ecmtameuto para o Exercito. : 

Foi presente ao Regente interino em Nome do Imperador 
o officio q uc V. Ex. me dirigi o em data de 3 do corrente, 
no qual, ponderando os obstaculos que tem encontrado na exe
cução das ordens que mandão activar o Hecrütamento nessa 
Província, propõe varias medidas, que julga mais a proposito 
para as romover; e o mesmo Regente manda responder-lhe 
fJUe no Decreto de 2 de Novembro de 1835, e no outm 
de 13 de Outubro deste anno, achará V. Ex. as providencias 
que lembra, c que são as da attribuição do Governo, tanto 
a respeito das pessoas a quem pôde, a seu arbitrio, incumbir 
o Recrutamento, corno sobre gratificações aos encarrf:'gados 
dellc, c penas aos que forem negligentes no desempenho de 
semelhante commissão; e finalmente sobre a remessa dos re
crutas para a Côrte, logo que se forem apurando. Quanto 
porém a serem fomecidos pelos cofres das Collectorias da Pro
víncia os fundos nccessarios para sustento dos recrutas até a 
sua chegada a esta Curte, o Regente houve por bem approvar 
o que V. Ex. propôz no seu citado offlcio, c neste sentido se 
expede hoje Aviso á Hepartição dos Negocios da Fazenda, de 
que remetto a V. Ex. a inclusa cópia para seu Governo; tendo 
só mente a accrescentar que fica V. Ex. autorisado a arbitrar 
o maximo das quantias que os Collectores deverão pôr á dis
posição dos encarregados do Hccrutamcnto, aos quaes cumpre 
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qne de as convenientes instrucçõcs ; c que a app1icação das 
n~feridas quantias deve set· pot· V. Ex. com o mawr cscrupulo 
fiscalisadas, exigindo dos mesmos enc;ll'regados contas mui cir
cumstanciadas dessa despeza, que enviará á Secretaria de Esta.do 
da GuetTa. 

Deus f.uar·de a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 7 de 
Novembro de 1837.- Sehastião do Rego Barros.- Sr. Presi
dente da l,rovincia do lHo de Janeiro. 

N. 0 569.-l\IAIU~HA.-Em 9 de Novembro de 1837 . 

.Mandando npontar com o jornal de 320 réis diarios o soldado rrformado 
Manoel Francisco dos Sautos, ficando encanegado da guarda das praias 
do Anienal. 

O Hcgentc int~rino ~"'In Nome do Imperador, á vista do 
que informára o Inspector do Arsenal da Marinha, em officio 
de 30 do mcz proximo preterito, sobre o requerimento do sol
dado reformado do Corpo de Artilharia da Marinha, M1moel 
:Francisco dos Santos, que perdêra hum braço, pugnando contra 
os rebeldes da Província do Pará, ha pot· bem. que o sup
plicante seja encarregado da guarda das praias do referido At'
senal, e apontado com o jornal de trezentos c vinte réis. O 
que participo a Vm., para sua intelligencia c execução. 

Dtms Guarde a Vrn.-Paço em 9 de Novembro de 1831.
Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 0 570.-Em 10 de Novembro de 1837. 

Mandando pôt· em inteira ohservancia as disposiçnes dos Avisos de 2 de 
Abril de J 8~4, e 17 de Setembro de 1835, que tratão sobre o imentario 
do ex-Dispcnseiro do Patacho Dons de .l:larço. 

Convindo aos interesses da ·Fazenda Publica, como represeu~ 
tára o Intendente da Marinha em seu officio de 7 do corrente, 
qne se haja de pôr em inleim observancia as disposiçõ<'S dos 
Avisos de 2 de Abril de 1834, e 17 de Setembro de 1835, in
cJusos por cópia; assim o participo a V. S. para sua cxccuç~5o, 
ordenando-o assim por esse Quartel General. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 10 de Novembro de 1837.
Joa'l.uim José Rodrigues Torres. -Sr. Theodoro de Bcanrcpaire, 
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N.o 571.-FAZENDA.-Em 10 de Novembro de 1837. 

Portaria ao Administrador do Consulado, resolvendo duvidas oppostas a 
execução do art. 132 do RPgulamento de 3tl de Maio de 1836, a respeito 
da arqueação das Em barcaçõcs. 

O Sr. Administrador do Consulado, em resposta ao seu officio 
de 27 de Outubro, qne acompanhou a representação dos Ar
queadores a respeito de duvidas na execução do art. 132, § 
1. o, quesito 8. o do Hegulamcnto de 30 de :Maio de 1836, de
clare aos mesmos Arqueadon~s: 1.0

, que huma vez que oRe
gulamento naquellc artigo manda tomar a medida de altura, 
ou pontal das embarcat;õcs pelo interior da bomba desde a 
taboa do costado do porão até o convez pela parte inferior, 
claro h e que se não deve tomar do forro do porão até as latas; 
2. 0

, que, não mandando o Hegulamento descontar na altura ou 
pontal a grossura da segunda coberta, claro he tarnbem que 
se não deve fazm· esse desconto; 3. 0

, que, não sendo possível, 
as mais das vezes, proceder com rigor mathematico na lotação 
das embarcações mercantes, se tem adoptado em todos os Paizes 
formulas expeditas, applicaveis a todos esses vasos, e ao estado 
do seu carregamento, que dessem em resultado hum termo médio 
aproximado, embom em hum ou outro caso elle se afaste hum 
pouco mais da verdadcim tonelagem. 

Hio de Janeiro em 10 de Novembro de 1837.- Migttel Calmon 
du Pin e Almeida. 

N.o 572.-Em 10 de Novembro de 1837. 

Portaria á Recebedoria, explicando a inteHigencia do art. 1. 0 , S) L o das 
lnstrucções de 5 de Maio deste anno. 

O Sr. Administrador da Reccbedoria, em resposta a suare
presentação de 20 de Outubro, que acompanhou a dos Lan
çadores, a respeito da intelligcncia do art. 1.0, § t,o daslnstrucções 
de 5 dn Maio deste anno, fique na intelligencia rle qne sóment~ 
são sujeitos ao lançamento c pagamento do imposto de 10 o;Q 
os Trapiches, em que se recolherem os generos e mercadorias 
para ahi se venderem, c não os outros Trapiches, Casas, e 
Armazens de simples deposito. 

Rio de Janeiro em 10 de Novembro de 1837. -JJfiguel 
Calmon du Pin e Almeida. 
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N. 0 573.-Em 10 de Novembro de 1837 .. · 

Circular aos· Presidentes das ProYincins sobre a nomeação de Empregados 
gcraes para empregos provinciaes. 

111m. e Exm. St·.- Havendo-se em algumas Provincias pro
cedido á nomeação de ernpn'gados gemes para empregos 
provinciaes, antes de terem obtido a demissão, e serem preen
chidos os seus lugares; cumpre-me advertir a V. Ex., e pre
veni-lo de que tüo irregulat' procedimento não pôde ter lugar, 
c que jámais se fação taes nomeações, sem que os Empr·egados 
f.eraes que as pretendão solicitem c obtcnhão antes as suas 
demissões. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 10 de 
Novembro de '1837 .-Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.
Sr. Presidente da Província de .... 

N.o 574.-Em 10 de Novembro do 1837. 

Sobre o pngamento do ordenado de Official Maior da Sccretal'ia, feito a 
hum tercei1·o, durante o tempo em que aquclle, que interinamente exercia 
o dito lugar, se achava no serviço do Jury. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em Sessão do Tribunal sobre officio do Sr. Inspector 
da Thesoururia da Provincia do Maranhão de 27 de Julho ui
ti mo sob n. o 77, relativamente ao abono de ordenado de Official 
.Maior da Secretaria do Thesouro feito ao Oficial João Antonio 
da Costa, durante o tempo em que o Oficial Maior interino 
José Cezar do An1aral esteve no Jm·y, responde ao mesmo Sr. 
lnspector que este he o Empregado que tem direito a vencet· 
o ordenado do lugar vago de Oificial Maior; por quanto, se 
deixou de o servir, foi poJ:.' set· chamado a hum serviço gratuito 
em virtude de Lei, e seria injusto que por tal motivo elle 
fosse prejudicado; accresce que no caso em questão elle repre
senta o pmprictario que a existit· receberia o ordenado, e não 
q uern por cllc servisse. 

Thesouro Publico Nacional em 10 de Novcmbt'O de 1837.
Mi:;uel Calmon du Pin e Almeida. 
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N. 075.-JUSTJÇA.-Em 13 de Novembro de 1837. 

Ao htiz de Direito Chefe de Policia, sobre substitui:;.'lo de scniço na fúrma 
do art. 126 da Lei de 18 de Agosto de 1831. 

Em resposta ao officio, que Vm. me dirigio em 11 do correnlc, 
tenho a declarar-lhe que, permittindo o art. 126 da l.ei de 18 de 
Agosto de '1831 as substituições do servi~o por qualquer cidadão 
no caso do destacamento da Guarda Nacional para auxiliar o 
]~xet'cito de t.a linha, nada ha que deliberar ácerca de Antonio 
])ias da Cunha de que trata o citado officio. Po1· esta occasião 
communico a Vm., para sua intelligencia, que hoje se expede 
ordem á Hepartição da Guerra, afim de serem por clla alimen
tados os galés que se achão empregados em trabalhos na For
taleza de Santa Cruz. 

Deus Guarde a V m .-Paço em 13 de Novembro de 1837.
Bernardo Pereira de J' asconcellos. 

N. 0 576.-MARINHA.-Em 14 de Novembro de 1837. 

Declarando ter-se concedido ao Capellao do numerõ da A•·mada, Fr. Luiz 
Fortuna, o continuar a servir de Capellão do Arsenal da .Marinha da 
Província da Bahia, nao percebendo, além do soldo de terra, nenhum outro 
nncimento. 

Havendo-se por Aviso desta data concedido ao Capellão do 
numero da Armada, Fr. Luiz Fortuna, a continuação do exer
cício em que se acha actualmente de Capellão do Arsenal da 
Marinha da Província da Bahia, não percebendo po1· semelhante 
emprego outro vencimento algum além do soldo de terra, o que 
lhe será abonado d'ora em diante; assim o participo a Vm. para 
sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Novembro de 1837.
Joaquim José Rodrigues 1'orres. -Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 577 .-GUEI\RA.-Em 14 de Novembro de 1837. 

Ayiso ao Presidente da Proyincia da Parahyba, tratando da deficicncia do 
credito dado para despezas Militares da ProYincia, c mostrando os arti;os 
de despeza que deverillo ser eliminados, por se não haverem cumprido e 
entendido as ordens anteriores da mesma Repartição. 

Illm. e Exm. St·. -Levei ao conhecimento do Regente inte
rino em Nome do Imperador o officio n.o 36 que Y. Ex. mo 
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dirigio, no qual, ponderando quanto he deficiente para as des
pezas Militares dessa Província, dentro do corrente anno finan
ceiro, a somma de 12:000~000 estabelecida ]Wlo Aviso Circular 
de 29 de Agosto deste anno, se refere para maior esclareCimento 
do objccto ás tabellas que acompanhárão o outro seu officio de 
~3 de Janc:ro; reconhecendo-se porém pelas ditas tabellas não 
haver presidido á sua distribuição aquella economia, que se deve 
guardar nus dispendios dos dinheiros nacionaes, em cumpri
mento das ordens anteriores, não posso deix.;u de apontar a V. 
Ex. alguns artigos que devem ser eliminados. 

1. o Sendo a guarni\·ão dessa Capital, sPgundo as ordens esta
belecidas, feita por destacamento de tropa de Pernambuco, por 
onde he paga e fardada, elaro he que qualquer despeza com ella 
não deve ser lançada a essa Província da l'arahyba. 

2. o Não havendo Lei que dê aos Presidentes Officiacs ás 
ordens, e nem sendo permissível, scniio por ordens do Governo 
central, deverá ser eliminada a gratificação c cavalgadura abo
nadas ao Official ás ordens dessa Presidcncin, bem como a que 
vence o Alferes l;'rancisco José do Uosario, a titulo de ajudar o 
ensino dos recrutas, os quaes devem, na fórma das instmcções 
contidas no Decreto de 13 de Outubro proxirno passado, marchar 
quanto antes para o deposito de Pernambuco, podendo no cntr<'
tanto, ser instruidos pelos Officiacs e Ulliciaes inferiores do 

• destacamento, que ahi se ache, pertencente áquclla Pmvinda; e, 
quando este se recolha tambem ao seu Corpo, púde V. Ex. na 
conformidade do art. 2. o do Decreto de 15 do mPz acima men
cionado, que foi expedido pelo Min1stcrio da Justiça, chamat· da 
Guarda Nacional para o serviço da guarnição igual ou maiot· 
numero das praças que destacarem para fóra, fazendo-se-lhes 
abonar neste caso pela consignação da Hcparliçiío da Guerra os 
vencimentos de t.a linha. 

3. o Que se suspenda a grntificnç:ão que tem o Alferes Manoel 
Antonio l\'losinho Falcão, pelo denominado commando da Com
panhia dos recrutas, que, pelo que deixo dito, deve ser logo 
dissolvida. 

4. o He notavel que, concedendo a circuhr de 28 de Ja
neiro aos depositas de artigos bcllicos, denominação que deve 
ter o dessa Província, hum servente com o vencimento de 
320~000, ainda venha contemplado hum Fiel com o de 18~000 
mensaes. 

5.° Finalmente, que, se havendo mandado extinguir em todas 
as Províncias, em que não ha Corpos, os Hospitaes Militares, 
nessa se não tenha ainda executado aquella ordem, vindo des
cripta a sua existencia na tabella n.o 6 com a extraordinaria 
quantia de 2:20la.~800 que púde ser poupada, sendo os Militares 
enfermos curados nas casas de caridade, medida esta que além 
de util serve para animar aquelle estabelecimento, pagando-sn as 
despezas que alli se fizer. 

Decisões 50 

.:z1i 26 
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- Tenho feito ver a Y. Ex. os artigos em que sem mingua do 
serviço publico, se pódo cercear algumas despczns, resta-me 
accrescentar que acabo de escrever ao Sr. lVIinistro da l~azenda, 
para mandar elevar a consignação para essa Pmvincia de 12:000~, 
em que foi estabelecida, a 30:000:tP annuars, somma esta com 
que se póde acudir a todas as dcspczas militares, fiscalisando-se 
com o maior apuro a su:1 distribuição, o que muito confio ao 
zelo e energia de V. Ex. 

Deus GuHdc a V. Ex .-Palncio do Rio de .Tan~iro em 1!,. de 
Novambro de 18S7 .-Sebastiilo do RPqo Rarro.r;.-Sr. Presidente 
da Pro,·incia da Parahyba. v 

N. :S78.-:\1ARINHA.-Em 10 de Novembro de 1837. 

Mandando abonar a hum Oficial, que S!'rvc no impcdimt'nto rio Pntriio-Múr, 
as maiorias do sold", em quanto se achai' nesse cxcrcicio . 

.Mande Vm. abonar por essa Intcndencia ao 1. o TPncnte, Ma
noel Ignacio dos San~os, as maiorias do soldo, emquanto se achar 
no exercido do lugar de Patrão-mór no impedirnento do 1. o 

Tenente, Antonio Pimenta, como informára o lnspector do Ar
senal em officio de 9 do corrente. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 15 de Novembro de 1831.
Joaqw·m Joeé Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 579.-Em 1ü de i\o\'embro de 1837. 

Elevando a gratificação que ora percebe o Sargrnto rrformado do Corpo da 
Artilharia da .Marinha, .Joaquim Arnaldo tlc A~uiar, encarrrgado do Laoo
ratorio de fogos artiliciacs, a quatrocentos e oitenta réis diarios. 

O R(-"gcnLe interino em Nome do Imperador, conformando-se 
com o que em officio de hontem Vm. infDrmára sobre o requeri
mento do Sargento reformado do Corpo de Artilharia da Marinha, 
Joaquim Arnaldo de Aguiar, emprPgado no Laboratorio de fogos 
artiticiacs, ha por bem que a gratificação, que ora p<?rccbe o 
supplicante, seja elevada a quatrocentos e oitenta réis diarios. 
O que participo a Vm. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de Novembro de1837.
Joaquim José llodrigue.ç Torres.--81'. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 580.-JUSTlÇA. -Em 17 de Novembro de 1837. 

Ao Promotor Publico, para proceder contra o liHeiro Cremierc, por alugar 
tinos (tue o!fem16m a boa moral. 

A' vista do que Vrn. cxpôz em o sen officio de 15 deste mez, 
orden:t o Regente interino em Nome do Imperador que Vm. 
proceda na fórma da Lei contra o liuciro Cremiérc, por alugar 
livros cujas doutrinas offcndcm a moral publica. 

Deus (luarde a Vm .-Paço em 17 de Novembro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. o 581.- Em 18 de Novembro de 1837. 

Ao Vigario Capitular, mandando cassar as licenças que existirem para as 
familias entrarem no Conrento da Ajuda. 

Illrn. e Rcvm. Sr.- O Regente interino em Nome do Im
perador, indeferindo o requerimento de João Silveira do Pilar, 
em que pedia licença para entrar sua família no Convento 
da Ajuda, afim de visitar duas vezes cada mez huma cunhada 
que alli se acha recolhida, á vista das razões dadas por V. 
Illm. na sua informação de 15 do corrente, ha por bem 
pelas memas razões que V. lllm. mande cassar quaesqucr 
outras licenças semelhantes que possão existir. 

Deus Guarde a V. I IIm.- Paç.o em 18 de Novembro de 1837.
JJcrnardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 0 582.- MARINHA.- Em 18 de Novembro de 1837. 

Elevando á quarenta mil réis mcnsaes a grntificac;1o que percebe o 1.0 Te
nente, Joaquim Martins, sendo d'ora em diante cm:arrcgado do recruta
mento para a .\rmada e para o Corpo de Artilharia da Ma!'inha, emquanto 
estiver dclle incumbido. 

Determinando o Regente interino em Nome do Imperador 
que o 1. o Tenente, Joaquim Martins, seja d'ora em diante en
carregado não só do recrutamento para a Armada, mas ainda 
para o Corpo de Artilharia da 1\farinha, e que se eleve á 
quarenta mil réis mensaes a gratificação que clle percebe, 
cmquanto estiver incumbido do mencionado recrutamento; 
assim o participo a Vm. para sua intellig·encia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 18 de Novembro de 1837.
Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N.o 583.- ~,AZENDA.- Em 18 de Novembro de 1837. 

Sobre a arrematação de duns mornúns de casas sequestradas por execução 
da }'azenda Nacional. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacionaf, em vista do o!Iicio do Sr. Ins
l)Cclor da Thcsourm·ia da Província da :Mahb, do 18 de Se
tembro ultimo, n. 0 145, em que participa não se haver cfi'ectuado 
a arremata~uo de duas moradas de casas scquestwdas por 
execução da Fnenda N;Jcional, em conscqucncia da opposição 
do Procurador f?iseal, por nuo serem feitas a dinheiro á vista; 
re5olvcu ern sessão do Tribunal responder que este objecto 
pertence ao Contencioso, cuja promoção compete <:lO Procurador 
Fiscal, sem que na direcção dos respectivos processos tenha 
ingerencia ou intervenção a Thesouraria, a qncm só cumpre 
saber o estado c adiantamento das execuções; e que mui re
gular c 1rga1mentc le1n procedido o dito Procurador Fiscal em 
não consentir nas arremataçõrs que não SPjão feitas n pagamento 
á vista como já se deelarou em 30 de Setembro deste anno. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Novembro de 1837.
.lrliguel Calmon du !'in e Almeida. 

N.o 58!L- JUSTIÇA.- Em 20 de Novembro de 1837. 

AYiso ao Presidente da Provincia do Espirito Santo, drdal'anúo quaes os 
processos cujas cu~tas estão a cargo da l\lunieipalidadc. 

lllm. c Exm. Sr.- Accuso o recebimento do officio de V. 
l~x. com data de 10 do mez proximo passado, em o qual 
V. Ex. pede ao Governo Imperial que o esclareça a respeito 
do modo por que lhe cumpre deferir o rcqucrjmento de ~'ran
dsco José da Silva, Escrivão do Juiz de Paz da Villa de S. 
:Matheus dessa P rovincia, exigindo que pelo cofre da respectiva 
1\funicipalidade lhe sejão pagas as custas dos processos e sum
marios a que se procedeu ex-oficio: c o Urgente interino 
em Nome do Imperador, a quem fiz presente este objecto, manda 
declarar a V. Ex., em resposta áquelle seu officio, que as Ca
maras Municipaes são obrigadas sómente ao pagamento das 
custas dos processos em que o Promotor Publico decahe da 
acção, na fôrma do art. 307 do Codigo do Pl'ocesso Criminal; 
e que a Ord. Lv. 1.0

, Tit. 65, § 34, por V. Ex. citada, nenhuma 
applicação tem hoje á nova ordem de processo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 20 
de Novembro de 1837.-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

.~ 
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N.o 585.- Em 20 de Novembro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Provincia do Espirito Santo, a respeito do pagn· 
mento de custas, que pretende o Escrivão de S. Matheus. 

111m. c Exm. Sr.- Levei no conhecimento do Regente inte
rino em Nome do Imperador o oíTicio que V. Ex. me dirigia 
•·m 10 do mez anttccdl'nte, 1)('dindo PselarPcimentos para poder 
decidir com acerto a pretenção de Manoel Lourenço Fontoura, 
Escrivão do Juizo l\Iunicipal da Villa de S. Matheus dessa Pro~ 
vinda, que requer o pagamr·nto das custas tanto de devassas 
~x-oficio tiradus em tempo do ex ti neto Juizo Ordinario, como 
dos processos em os quaes o Conselho dos Jurndos julgou não 
haver materia para accusução, e da rasa das actas do dito 
Conselho dos Jurados; e, ficando o mesmo Hegcnte inteirado 
do contendo no sen citado officio, e ig·ualmente na informação 
que a tal respPito dt>u o Juiz de Direito daquclla Comarca; 
manda responder a V. Ex. que concorda eom o referido Juiz 
de Direito, relativamente a {JCrtencer ao E3erivüo supplicante 
o pagamento das custas dos proecs:.~os, em que o Promotor 
I>ublico decahio da acção, por ser isso expresso no art. 307, 
do Codigo do Pmcesso Criminal; mas não pelo que toca ao 
pagamento de metade das custas das devassas, a que se pro
cedeu ex-oficio no cxtincto Juizo Ordinario, porque já não 
pódn ter lugar á vista das Ordenações Lv. 1.0

, Tit. 79, § 18 
e Tit. 84, ~ 30. Quanto porém á rasa das netas do Conselho 
dos Jurarlos, manda outrosim rcspondPr a V. Ex. que, se o 
Juiz de Direito se ref1~re ás que se latH,:ão no competente Livro, 
llc claro qnc nada deve o Escrivão perceber por esse trabalho; 
mas, se falia dos termos do processo organisado perante o Jury, 
que hc sem duvida, que o Escrivão tem direito ao pagamento, 
deltas, porque fazem parte do mesmo processo. O que par
ticipo a V. Ex. para sna int(•lligencia c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro em 20 
de Novembro de 1837.- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 586.- M.\Rl~HA.-- Em 20 de Novembro de 1837. 

Manda!ldo estabelecer a bordo da Fragata Paragnassú huma Enfermarill 
pronsoria, onde se tratem as praças das Companhias fixas, e Aprendizc•. 
de Marinheiros. 

Tendo ordenado o Rep;ente interino em Nome do Imperador 
que a bordo da Fragata Paraguassú haja huma Enfermaria 
provisoria, onde se tratem as praças das Companhias fixas, ~· 
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Aprcndizc.; de Marinheiros que não puderem ser tratados no 
Hospital de Marinha, c do qual se deverá encarregar lambem 
o Cirurgião da Fragata Imperatriz; ficando semelhante Esta
belecimento debaixo di.! dircc(,'ão do Cimrgião J\Jór da Armada, 
que ulli tem de comparecer frequentes vezes; assim o par
ticipo a V. 5. para sua intelligcncia c execução, na parte que 
lhe toca; entendendo-se para isso eom o mesmo Cirurgião 
1\lór. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 20 de Novembro de 1837.
J oaquim José Rodrigues Torrcs.-Sr. Antoni0 Jaoquirn do Couto. 

N. 587.-JUSTIÇA.-Em 21 de \ovcmhro de 1837 . 

.Ao Commanrlante Get·al do Corpo de PentJant~ntes, mandando abonar aos 
Guardas Nacionacs addidos ao Corpo o mt·~mo soldo r;ue wnecm as suas 
Praças. 

O HPgcnte interino rm Nome do Imperador Ordena que 
Vm. faça abonar nos Guardas Nncionncs, q11e se achao addidos 
ao Corpo do seu commando, o mesmo soldo que diariamente 
vencem as Priiças do referido Corpo, mandando incluir a sua 
importaneia no f(-·spcctivo Pret. 

I>ens Guarde a Vm.-Paço em 21 de Novembre> de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 588.-l!'AZE~DA.-Em 21 <le l\ove.mbro de 1837. 

Portaria ao Administr11dor da Mesa rio Cnn~ulatlo, solvendo rlmidas áccrca 
da cxecuçilo tios arts. 8\1, 1!)5 c 17i do Hcgulamcnto de 30 de 1\Iaio. 

O Sr. Administrador do Consulado em solução as duvidas 
que lhe occorrem sobre a exccuçflo dos arts. 89, 165 c 174 
do Ucgulamento, c de que trata a sua rrpr('~cntação n. o 295, 
fique na intelligencia de que os Empregados devem cobrir 
com 10 °/o o preço das Embnrcações, conforme está determi
nado no art. 217 do Uegulamcnto das Alfandegas, a que se 
refEre o art. 87 do do Consulado, c isto em quanto durarem os 
Tratados, em quP- tal favor se estipulou; que as multas, quanto 
aos despachos ou guias de generos qu-e paguem direitos, terão 
lugar na fórma determinada no art. 165 do Hegulamcnto do 
Çonsttlado; c, quanto aos despachos livres, conforme o disposto 
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no art. 142 do <h Alfandega; que os bois, carneit'os c porcos 
pam consumo dns cmbarcaçõPs fundeadas no Porto são livres 
de direitos? mas daverão pagar os de exportação os que se 
embarcarem par~ rancho da viagem; c que, finalmente, dcv~ 
continuar a observar-se o disposto na Portaria de 6 de Agosto 
de 1823, a respeito do~ generos para gasto das embarcações 
de guerra c~trangcirns. 

Rio de Janeiro em 21 de ~on·mbro de 18:i7 .-Miguel Calmon 
du Pin e .4./meida. 

~- 589.- Em :H de \'"ovcmbro de 1837. 

Circular. Obyiando dtnida~ qui' poss!io occoner na arrrmataçfio das mer
cadorias aband,1nadas pur seus donos aos direitos da Alfandega. 

Mi~uel Calmon dn Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, para obyiar as duvidas que 
podem occorrcr sobre o modo dn serem arr<>matadas as mer
eadorias abandonadas por seus donos aos direitos da Alfan
dega, ordena que, logo qtw tenha lugar o abandono, o quo 
será declarado por termo, se proceda a arrematação das mer
cadorias, sem dependcncia d(;) expiração de prazo; effectuando-se 
a venda pelo maior lanc:o que f()r ofi'crecido, embora seja in
fürior ao valor das mercadorias, c só se espace a arrecadação, se 
se reconhecer que da sua demot·a pódc obter vilntagem a Fa
zenda Nacional. O que~ o Sr. Inspcctor da Thcsouraria da 
J1rovi ncia de ..... cumpri r á. 

Thcsouro Publico l\aeional em 21 de Novembro de 1837.
Dliquel Crrlmon du J>in c Almeida. 

N. 500.-Em 2L de Novembr0 de 1837. 

Po.rtaria para ficar immrrliatamente a cargo da Reccbedoria o lançamento 
e cobran<~a dos impostus das Frrguczias de fóra da Cidade. 

O Sr. Administrttdor da l\eccbedoria do 1\lunicipio fique na 
intclligencia de qul~ o lan<_:amento c cobrança dos Impostos 
das Freguczias do Engenho Veli'JO, lnhaúma, Irajá, Jacare
paguá, Guaratiba, Campo Grande, Curato de Santa Cruz, Ilha 
do Governador e Pafluetá, deve ficar immediatamente a cargo 
da Recebedoria, como propôz em sua representa~,ão de 24 de 
Setembro ultimo. 

lHo de Jancim em 21 de Novembro de 1837,-Miguel Calmon 
dn Pin e Almeidrt. 



- 400-

N. 591.- Em 21 de Novembro de 1837. 

Sobre os n•ncimcntos a que tem direito os empn'gados publieos, quando se 
achão occupaoos na Asscmuléa Pro\ incial e no Jury. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico l\'adonal, em resposta uo oflicio do Sr. 
Inspcctor da Thesouraria da Província do Maranhão de 8 de 
Agosto deste armo, sob n.o 82, declara, quanto a primeil'a parte 
do dito oillcio, que ao Empregado Publico Deputado Provincial, 
que optou o seu ordenado, rornpcte o mesmo que clle per
ceberia, se não fôta o exercício de Deputado; por conseguinte 
ao Sr. Inspec.lor interino se deve abonar o ordenado do lns
pector, desde o dia om que ficou vago este emprego, passando 
o subsidio que deixou de reccher a ser distribuído pelo Con
tador, omcial :Vlaior c 1.0 Escriplurario que servírão intPri
namente durante a sessão, c ficando pnra a Fazenda Nacional 
o resto, se o houver; c, quando o subsidio não chegue para 
inteirar aos ditos scrvcnluarios os ordenados dos empregos quo 
servirão, ratcar-sc-ha por elles a !'ua importancia em proporção 
das diffcrenç:as entre os seus ordenados, o os dos Em pregados 
substituídos. E, quanto a segunda parte, qu<~ aos l~mprcgados 
occupados no Jury competem os vencimentos dos empregos 
interinos, ficando os que os substituem, cntranto com os dos 
proprios empregos. 

Thesouro Publico Nacional em 21 de Novembro de 1837.
'bliguel Calmon du l'in e A.lmeida. 

N. 0 592.-Em 21 do Novembro de 1837. 

Sohendo duvidas expostas pela Thcsouraria da ProYincia uo l\lm·nnhiio a 
respeito do abandono de mercadorias existentes na Alfandc~a, e falta de 
lances que cubt·ão os direitos, quando tcnhão de ser postos em praça. 

:Miguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, tendo presente o officio do Sr. 
Inspcctot· da Thcsouraria da Província do .Maranhão do 13 de 
Fevereiro deste anno, sob n., 12, pelo qual , participando 
o que occorrêra na Alfandcga da sobredita Província com huma 
porção de pulseiras de metal ordinario, que por seu dono forão 
abandonadas aos direitos, em razão do excessivo preço por que 
5e a chão avaliadas na pauta, pede-se-lhe declare: 1. o, se logo 
que os donos de algumas mercadorias existentes na Alfandega 
por termo declararem que as abandonão aos direitos, devem 
set· postas em praça, ou ospcrar-sc o preenchimento do tempo 
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delerminado para o consumo; 2. 0
, se, postas as m~rcadorias 

em praça, e nf1o havendo quem nellas lance ao menos tanto 
quanto cubm os direitos, devem assim mesmo ser arremata
das; e ultimamente apontando alguns artigos da pauta em 
que sup~lõc haver erro, e em consequencia tem feito cobrar 
os direitos conforme as alterações constantes da relação qun 
inelue em seu ollicio: de conformidade com o voto do Tri
bunal l'esponde: 1.0

, que a arrematação das mercadorias aban
donadas aos direitos, não depende de expiração de prazo, ellas 
podem desde logo sm· postas em praça, excepto se se attender 
a vista de maiOl' interesse na demora da venda, tal como 
huma proxima expectativa de alta de preço quando o gmwro 
se nfto corrompa, o que sendo puramente administrativo fiea 
á juizo do Inspeclot· da Alf'andega; ::!. 0

, que cumpre aedtar 
o llliliOl' lanço que se offercccr, embora seja inferior ao valor 
das mercadorias ; porque então jü se nfto trata de nrn•cadar 
direitos, c sim de apul'ill' objectos pertencentes a Fazenda Na
dona! ; tt~rá lugar alguma modil1cação, se se oll'erecet· a ex
pectativa de maior interesse na dcmorn, como foi df'elarado 
na solução do primeiro quesito. E quanto aos pre\~os por qun 
se aehão avaliados na pauta os objectos constantes da supra
dita relação, c as unidades a que ellc se referem ; que se con
tinue a ad11ptar as emendas feitas aos ditos artigos, obrigan
do-se a despacho por faclura, como determina o art. 2 Hi do 
lkgulamcnlo, as bijouterias falsas. 

Thcsouro Publico Naeional em 21 de Ncvcmbro de 18;17.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 593.-IMPERIO.-Rm 22 de Novembro de 1837. 

Declarando ao Presidente da Província das Alagóas que são incompatiVt'i;; 
o emprego de Juiz Municipal c o officio de Escrivão do Contencioso com 
o cargo de Vereador. 

111m. e Exm. Sr.-Sendo presente ao Regente int()rino em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 o officio de V. J~x. 
datado de 19 de Setembro do corrente anno, em que pedP 
que se lhe declare, se o officio de Es.crivão c o emprego de 
Juiz Municipal são inco111paliveis com o cargo de Vereador, 
emittindo todaviu a sua opinião pela negativa, fundado nas 
rw1.õe:; que ex pende, e que são muito attendiveis: o mesmo 
Hegente, concordando com V. Ex. ácerca deste objecto, rnnnda 
declnrar-lhe que o Juiz Municipal e seu Escrivão não podem 
D~~ M 



-402-

accumular o -o de Vereador, c que por conscguin~ deve 
excusar-se de tal exercício qualquer dos ditos funtdonarios 
que forem eleitos. 

Deus Guarde a V. Ex.-llalacio do l\io <le Janeiro em 22 
de Novembro de 1837.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.
Sr. Presidente da Província das Alagôas. 

N. 594..-FAZENDA .-Em 22 dt~ Novembro de 1837. 

Prohiltindo que as Tbcsourarias tomem deliberação ác,ercn da mol'atorin de 
pagamentos de dividas da Fazenda Nacional. 

l\Ji~uel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do TJ'ibunal 
do Tiwsouro Publico Naeionnl, a quem foi p1·esentc o officio 
do Sr. I nspcetor da Thesouraria d(.l. Província da Bahin de 
2ft- do mcz passado n.o 176, dando conta de haver concedido 
a Josó CPrqucira Lima assignar novo termo para solução da 
sua divi(b nos prazos determinados na Ordem de 28 de 1\gosto 
dest(~ anno, debaixo das condições c segnranças constantes 
do dito officio, em consequcnciu de nüo ter achado abonadores 
para as novas letras que tinha de passar, resolveu em sessão do 
Tribunal appro\'al' a sobredita delibcraçiío; c outro sim advertir 
ao referido Sr. Inspector que não deverá decidir ncgocios desta 
natureza sem expressa determinação do Tribunal do Thesouro. 

Thrsouro Publico Nacional em 22 de Novembro de 1831.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 595. -Em 22 de Novembro de 1837. 

Circular sobre o modo como ·se deverão cobrar as] buscas para ex:pedi~ão 
das certidões. 

Miguel Cahnon du i"dn 'C Altneida, Presidente do Tribwnal 
do Thcsouro Publico Nacional, de.Jiberou em scs..~Jiío do Tribu
nal que as buscas ·.de (}üe tn1:ta o art. 41 da Lei de 4 de 
Outuhro de 1831 .deycrão .cobt·nr-se de cada livro ou docu
menlo di-stincto, a-indu que Bejão pedidas por certidão no mesmo 
requerimerilto : o que ~Jarlici pa ao Sr. In~peclor da Thesouraria 
da Provincia de ... para suo ~ntclligcncia c devido cumprimento. 

Thesouro Publico Nacional em !~ de Novcmb.ro de 1837.
M ig-1tel {}alm.in~ du Pin :e _4/nu»du, 



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

403 

N. 596.-JUSTIÇA.-Em 23 de NoYemq'Çtf•dc 1837. 
\ 

Ao Juiz da 3.a Vara civet, sobre pagamentos ntrazados de sen iços rlc Afri
canos Jiyres. 

O Regente interino em Nome do Imperador, á vista da in
formação pot· Vm. dada em oficio dll 20 do corrente mrz sobre 
os requerimentos do Senador .Josó Sntumin~ da Costa Pcn~i
ra, Valeriano José Pinto, c Benildo de Sá Charem, ha por 
bem que Vm. dê as providencias precisas para que se con
servem em podei' dos supplicanlcs os Africanos lirrcs cujos 
serviços arrcmatát·ão, com tanto que satisfação prompta mente 
os preços da arrematação, fazendo extensiva c.,ta medida a 
todos aquelles que estiverem em idcnticas circumstancias, t' 
advcrLindo-lhcs que assim se decide po1· esta vez súmcnte. O 
que participo a Vm. para sua intclligcncia c cxecu<;:fio. 

Deus Guarde a Vm.-Paço ~m 23 de Novembro de 1837.-
Bernardo Pereira de Vascuncellos. 

N. 597.-MAJUNHA.-Em 23 de Novembro de ts:n. 

Circular aos PresidentPs das Provindas para artivarcm o rcrrutanwnto para 
a Marinha de Guerra, antorisando-os a dar aos qnc se cn~ajarem gra
tificaçõe~ que ahai \O vão designadas, e dando outras [H' O\ idencias tJara 
a prompta remessa dos que forem apurados. 

lllrn. c Exm. St·.-Sendo da maior urgeneia arrnur quanto 
antes algumas crnbarcaç,ões dP. guerra, c sendo hum dns maio
res obstaculos, que se oppüe a celeridade de semelhanh•s ar
mamentos, a falta de marinheiros que as guarncção, ord1'1lêl o 
Regente intPrino em Nome elo Imperador que V. Ex. fil('il 

rernetler com toda a brevidade ao Arsenal de :\larinha dt•sla 
Côt·te o maior numero possível de indivíduos aptos para este 
serviço, que tenhão de idade 111, a 36 annos, e a precisa ro
bustez, ordenando outrosim o mesmo Rcgenle que, caso !!ilo 
haja nessa Provincia quem voluntariamente por tempo dder
minado se queim engnjar, que podení ~et· de 1 a 2 annos, 
faça V. Ex. proceder· ao recrutamento na fól'lll<i d<IS Leis ~~lll 
vigor. Pa1·a fazc1· fi:.lce ns despezas necessarias, peço nesta data 
ao Sr. Miuislro da Fazenda que man('e pôr ;í disposi~·~o dt' 
V. Ex. a quantia de dous contos de n~is, <; qual st;nj e!llpre
gada em pagar huma gratificação de 20~000 á 30~000 a Gilda 
marinheiro de profissão, que se quizcr volnntariamentc alistar, 
e a de 10~000 a 15~000 a cada individuo, qul~, bem que não 



s1·ja marinheü~ tenha todavia de idade 1ft. a 25 annos, e 
queira applicar-se a vida do mar a bordo dos navios de guerra. 
Quanto ao transporte dps homens engajados ou recrutados, 
para <~sla CôrLc, lwrna vez que não possão clles ser transpor
tados em navios de guerra, os fará V. Ex. conduzir em quacs
qucr embarcações mercantes, a cujos mestres se pagarú uqui 
n•.> acto da entrega dos marinheiros ao InspectOI' do Arsenal 
o qtw com clles contractar a autoridade que enviar os mari
nheiros: devendo a quantia convencionada constar das guias, 
t{lle acompanharem os mesmos marinheiros, c bem assim o 
U'mpo do serviço dos voluntarios O Regente interino em Nome 
do l111peradot· recommenda por u1timo a V. Ex. o maio1· zelo 
e aetividade nesta incumbeneia, afim de que se realize <'lla 
com a rnaior utilidade tmra o servi~~o publico. 

Deus (~narde a V. Ex.·-Palacio do 1\io de Janeiro em 2a 
de Novembro de [837.-.loaquim José Rodrigues Torres.-Sr. 
Presidentn da Província da BHhia. 

Jdcnlieo ús delllais Províncias. 

N. 591:;.--Em 23 de Novembro do 1837. 

Communieando a resolução tomada para continuarem a ser passados pela 
~erretaria da .Marinha os passaportes c passes dns navios Nacionacs c Es
trilngPiros, ficando portanto sem effpito o artigo do Regulanwnto que 
ord~nou que fossem tal's documentos passados pela .Mesa do Consulad~t. 

111m. e Exm. Sr.-Foi presente ao Regente interino em Nome 
rio IJllpcraclor o oficio que V. Ex. me diri~io com data de 
~H de Outubro ultimo, sob n.o 25; e, inteirado do seu conten
do, manda significar n V. Ex., para sua intelligencia c go
VPI'IlO, que, devendo os passaportes e passes dos navios Nacionaes 
e Estrangeiros ser passados, como d'antes, por esta Repartição, 
como positivamente determina a Resolução de 7 de Agosto 
cl<'ste nnno, f1ca por isso sem cfTeito o nrtigo do Regulamento 
mandado observar no principio do anno financeiro corrente 
nas \lesas do Consulado, e pelo qual se passárão por esta es
tação os ditos passaportes e passes; deYcrn conseguintemente 
nlles tornar a ser expedidos pela Secrctm·ia do Governo dessa 
Provinda. como se está pratic<1ndo em todas as outJ'as. 

Ucus Gnarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro rm 23 
de Novmnhro de 1837.-Jnaquim José Rodrigues Torre.{/.-Sr. 
Presidente da Provincia do Espírito Santo. 
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N. 599. -Em 23 de Novemlwo de 1837. 

Tratando sobre exames das carnes salgadas que se comprão parn os Na
Yios de Guerra em viagem , e dando providencias á esse respeito. 

A' vista do que V m. representou em officio de 17 do corrente 
sobre o exame das carnes salgadas que se comprão rara os 
Ninios de Guerra em vingem, não lhe pnrecendo que sejiio 
proncuas as disposições do A viso de 1l de ~ovcmbro de 183!t-, 
por dellas se não ter const'guido os fins desejados, c nenhuma 
vantagem d'ahi ter resultado parn a Fazenda Nacional; cumpre 
que Vm. nüo sómcnte mande pôr em pratica <1cerca do modo, 
por que se deve proceder ao exame da earnc de vacca e de 
porco, o que o Cirurgião-Môr 1·ropõe em officio, que acom
pnnhou o de Vm. acima mencionado, consistindo, a respeito 
da carne de vaeca, em fazcr-~c o dito exame com espetos de 
páo, que st'rão introduzidos pelos bfltoqucs dos barris que contém 
a dita carne, por deste modo se evitar melhor que ella se 
corrompa, c quanto á carne de porco, se abrirem os seus barris, 
c ·mo se praticava até aqui, com a cautela port'm de se achar 
presente ao mesmo exame hum tanot'iro, que os vá tapando 
c applicando immediatamente os arcos em cada barril, que tiver 
sido examinndo, deixando-se todavia ao respectivo b'acultativo 
o arbitrio de mandar abrir tão sórnente aquell~s, em que queira 
rcctificar o seu exame: mas tambem cumpre que d'ora em 
diante, quando entrart'm barris de carne, quer de vacca, qurr 
de porco, para os armazens, concorrão, para examina-los con
junctamcnte os dous Fncultativos, que até agora procedião a 
semelhante exnrne separadamente, hum na entrada, e outro na 
sahida para bordo; ficando além disso V m. na intelligeneia de 
que não deve conservar semelhante genero nos arm:1zens tanto 
tempo, que possa haver probabilidade de ahi degenerar no 
espaço decorrido entre a sua entrada nos ditos armazcns, c o 
embarque a bordo dos navios. 

o,~us Guardo a Vrn.-Paço em 23 de l'iovnmbro de 1831.
Juaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

1'1. ()00.-Em 23 de Novembro de 1837. 

Mandando QU!' ao 1.0 Trnentc Mano(') Ignacio dos Santos se ahonNn, além 
das maiorias, comedot·ias á titulo de gratificação, em qunnto se achar rxcr
ccndo o lugar de patrão-mór, no impcrlimento do 1. 0 Tenente Antonio 
Pilm•nta. 

O Regente interino, em Nome do Imperador, Tornando em 
consideração o que em oficio de 21 do corrente rept·csentára 

,''<· 
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o Inspector do- Arsenal da Marinha~ ha por be.fn que ao t.o 
Tenente 1\fanoel Ignacio dos Santos se abonem cornedorias <i 
tit~lo de gratificação, além das maiorias, como sn- onlenára por 
Av1so de 15 deste mez, em quanto se ndwr exercendo o lugar 
de patJ·ão-mór, no impedimento do t.o Tenente Antonio Pimenta. 
O que par·ticipo a Vrn. para sua intelligeneia e execução. 

Deus G~mrdc a Vm.-Paço em 23 do Novembro de 1837.
Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 601.- FAZENDA.-Em 2-3 de Novembro de 1837. 

Ordem á ThesoUI'1lria lia Provinda de Mhws, tratando da cobrança de v a rios 
impostos. 

Miguel Calmon du Pin c Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, conformando-!'n em sessão do 
Tribunal com o parecer do Procurador Fiscal da Thesouraria 
da Província de Minas Geraes, que acompanhou o officio do 
Sr. lnspcctor da mesma Thesouraria de 19 de Outubro ultimo, 
sob n. 69; responde ao dito Sr. Jnspector: t.o, que, não estando 
a Província de Minas Geraes comprehcndida no numero daquellas, 
onde o § 4. 0 do art. 9. 0 da Lei de 22 de Outubro de 1836 
manda substituir por 10 o/o sobre o aluguel de casas o imposto 
estabelecido pelo ~ 2. o do Alvará de 20 de Outubro de 1812, 
deverá ncllil cobrar-se, como até aqui, o imposto de 12:tll800 réis 
não !'Ó dos ohjcctos que o pagavfw, como de qualquer casa 
ou loja que contiver generos expostos á venda, seja por grosso 
ou a retalho; as casas de consignação de escravos, as em que 
se vender carne verde ; as fabricas de chamtos, eocheiras, ca
valhariças, que contenhão seges c cavallos de aluguel: os Es
criptorios dos N<'gociantes, Advogados, Tubclliães, Escrivães, 
Corretores c Cambistas, a que o eita i o § 4. o da Lei de 22 de 
Outubro fez extensivo este imposto, excluídas as casas indigentPs 
a arbítrio do Collcctor, segundo o art. 18 do Regulamento de 
14 de Janeim de 1832; 2. 0

, que os Escl'ivães de Paz das Villns 
c Cidades não estão cxceptuados na Lei, nem os Escrivães do 
Juizo Ecelesiastico; 3. 0

, que, sendo o imposto lançado sobre 
a casa, e não sobre os artigos, cobrar-se-hão t2:tll800 réis, ainda 
que na casa haja objectos scccos c molhados; 4 .. ", que a Lei 
não isenta a casa da Misericordia do pagalliento da Siza dos 
bens de raiz que comp1·ar, tendo para este fim previamente 
obtido a necessarin licenca. 

Thcsouro Publico Nacional em 23 de Novnmbro de 1837.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. 



- 407-

N. 602.-}rli\RINHA.-Em 25 de Novembro de 1837. 

Autorisando ao Inspector do Arsrnnl da Marinha não só para reduzir ao 
menos que fôr possível o jomal dos carpiull'iro"- llc machado, mas tam!Jem 
para admittir mais tres opcrarios da t.a classe ü..t oflicina de Ferreiros, com 
o jornal de mil c seiscentos réis, elevando-se semelhantemente a esta quantia 
o dos da mesma classe desta oflicina. 

O ft,egente interino em Nome do lmpcr<tdor, á vista do 
que rcpt·esentára o lnspector do At·senal da Marinha em officio 
de 20 do ~oiTcntc; houve pot· bem autorisar ao mesmo Ins
pcctor, não só para que, sendo abolidas as gmtificações, hou
vesse de reduzir ao menor numero possível o jomal dos car
pinteiros de machado, regulando os que, d'ora em diante, 
devem perceber cada huma das seis classes destes operarios, 
segundo a tabella, que acompanhou hum dos seus ditos oill
cios, organisada pelo t.o Constmctor, inclusa por copia; mas 
tambern para que possa admittir mais trcs outros operarias da 
1 . a classe, q uc são precisos na Officina de Ferreiros , eomo 
requet· o respectivo Mestre, com o jornal de mil c seiscentos réis, 
elevando-se igualmente a t~sta quantia os jornaes daqueHes {tUe 
aehwlmcntc existão tla me.,ma classe desta Ollicin:.L O que 
participo a Vm. para sua intclligcncia e gon•rno. 

Deus Guardo a Vm.-Paço em 25 de Novembro de 1837.
Joaquim Jo.r;é Rodrigues Torres.-81·. Joaquim AntonioCaminlw. 

N. 603.-FAZENDA.-Em 27 de Novembm de 1837. 

Ao Administrador do Consulado, declatm1tfo que as embat·caçõcs compradas 
para o Estado não estão sejeitas ao imposto 5 c 15 por o;o. 

O St. Administrador do Consulado, em resposta a sua re
presentação de 10 do corrente sob n. o 3'13, tique na intelli
gencia de que as Embarcações compradas para o Estado não 
estão sujeitas ao pagamento dos impostos de 5 c 15 por 0

/ 0 • 

lHo de Janeiro em 27 de Novembro de 1837. -Miguel 
Cahnon du Pin e Almeida. 

N. 604.-JUSTIÇA.-Em 28 de Novembro de 1837. 

Ao Commandantc Superior da Guarda Nacianal da Córte, para não chamar 
a serviço hum guarda pronunciado em crime de que não foi ainda absolvido. 

IHm. e Exm. Sr.-O Regente interino em Nome do lmpc
radtw, atlendendo ao que representou José Antunes Daptista t 
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Guarda Nacional da 6. a Companhiil do 4. o Batalhão, manda 
declarar a V. Ex., para o fazer saber ao respectho Comman
dante, que, em quanto o mesmo Guarda não mr absolvido do 
crime pelo qual foi e se acha pronunciado, não deve ser cha
mado ao serviço, pois que hum dos efTeitos da pronuncia he 
a suspensão do cxcrcicio de todas as funcç.õcs publicas, na fórma 
do Codigo do Prt~cesso Criminal. 

Deus Guarde a V. Ex.-J>aço em 28 de Novembro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 605.-FAZE:\DA.-Em 28 de Novembro llc 1837. 

Approvando a dcclaraçlio feita pela Presidencia da Provincia do Espirito 
Santo de não poder o Tbesourei•·o da Thesomaria occupm· o eargo t.lc 
Juiz de Paz. 

111m. c Exm. Sr.- Fique V. Ex. certo de que foi appro
vado o seu procedimento constante do officio dirigido ao Juiz 
de Paz lgnacio de Barcellos Freire, junto ao de 6 do conentc 
u.o 1H6; c outro sim de que ns funcções de Thesoureiro da 
l!'azenda, e Juiz de Paz são incompatíveis, c que portanto 
não se podem accumutar. 

Deus Guarde a V. Ex..- Palado do Rio de Jnneiro em 2S 
de Novembm de 1837.- Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Sr. Jlrrsidente da Província do l~spirito Santo. 

N. 606.-IMPERIO.-Em 29 de Novembro de 1837. 

J h'daraudo ao Presidente da J>t·oyincia do Espirito Santo que o anuo lr
gislaliro das AsscmlMas Pro,·inciacs dcYe andar igual passo com o anno 
astronomíco ou civil, e que as mesmas Asscmbléas podem ser convoeadas 
cxtt·aordinariamcnto em qualquer tempo, conforme o exigir o bem publico. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao otllcio de V. Ex. sob 
n ,0 2a, c com data de 3 do con:ente, mnnda o Regente interino 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li declarar-lhe 
que, não tendo o Acto Addicional estabelecido o modo como 
se hil de contar o anno legislativo provincial, nem admittido 
;,I analogia da A~sembléa Gemi, contando-se do dia da abertura 
tlas sessões ordinarias, porque a isto se oppõe a segunda parte 
tio art. t,.,o, que limita ao Iim do conentc anno de 1837 os 
poderes das actuaes Assembléas, for~·a he colligir que o anno 
Jpgislativo provincial deve atHJ<.u· igual passo com o anuo as-
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tronomico ou civil, de Janeiro a Dezembro, e por consequencia 
que a actual Assembléa dessa Província deve encerrar os seus 
trabalhos no ultimo dia deste ~mno, embora não preencha os 
dons mczes determinados no art. 7 .'\ pela impossibilidade ou 
eulpavel omissão de seus membros. E posto que os novos De
putados dcvão começar as respectivas funcções em 8 de Setembro, 
sngundo a l .. ci .Provincial de 2 de Abril de 1835, comtudo, 
tratando-se ahi das reuniões ordinarias da Assembléa, segue-se 
que o Presidente póde convoca-la extraordinariamente em qual
quer tempo que o bem da Província o exija, antes dessa épvca. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palaeio do Rio de Janeiro em29 
de Novembro de 1837 .-!Jernardo Pereira de Vasconcellos.
Sr. Presidente da Provinda do Espírito Santo. 

N. 607.-Em 29 de Novembro de 1837. 

Declarando á Camara Municipal da Côrtc que os Deputados da Junta do 
Commcrcio estilo romprchcndidos na cxccpção do art. 23 do Codigo dn 
Pro.·esso Criminal, para o clfdto de não serem qualificados jurados. 

Achando-se os Dcputndos da Junta do Commercio, Agricul
tura, Fabl'icas e Navegação eomprehendidos na excepção de· 
elarada no art. 23 do Codigo do Processo Criminal, por deverem 
ser considerados magistrados: m<1 nda o Regente interino em 
Nome do Imperador o Senhor I>. Pedro li, pela Secretaria 
de Estado dos Negocios do Im perio, que a Camara Municipal 
desta cidade faça eliminar dJ lista dos Jurados a José Maria 
V e lho da Silva, que na qualidade de membro daquelle Tribunal 
está comprehendido na mencionada excepção. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Novembro de 1837.
Bernardo Pereira de Yasconccllos. 

N.o 608.-FAZENDA.-Em 29 de Novembw de 1837. 

Sobre a arqueação das embarcações, em declaração ao art. t.o da Portaria 
de 10 do corrente. 

O Sr. Administrador do Consulado fique na intelligencia, 
em declaração ao art. 1. o da Portaria de tO do co !'rente, que 
a medida do pontal ou altura das embarcações se deve tomar 
desde o forro do porão junto a bomba até a face interna do 
convés, não se fazendo desconto da grossura das latas. 

Rio de Janeiro em 29 de Novembro de 1837.- M:iguel 
Calmon du Pin e Almeida. 

Decisões 52 
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N. 609.- Em 29 de Novembro de 1837. 

Offieio tratando dos d!I'ritos tlo gado que o Collector do Hegistro de Santtt 
Victoria na ProYincia de S!lnta Catharina não tem arrecadado. 

Jllm.. e Exm. S1·.-Tendo-se mandado por Aviso de 30 de 
Agosto ultimo recolher á Capital dessa Província o Collector 
do Registro de Santa Victoria, em quanto os rebeldes do Rio 
Grande occupão a povoação da Vaccaria, e ahi cobrão os di
reitos do gado que passa, nenhuma providencia por ora se póde 
ctar 1JUe proveitosa seja. 

Limitto-me pois a rccommcnda•· a V. Ex., em resposta ao 
officio dessa Presidencia de 4 de Outubro deste anno sob n.e 
138, que, logo que restabelccida fôt· a ordem, faça regressar o 
Collector, e que V. Ex. entretanto faça assento das quantias 
cobradas pelos rebeldes, constantes dos recibos que as partes 
lhe apresentarem, para a final pe deliberar. 

Palacio do ltio de Janeiro em 29 de Novembro de 1837.
Miguel Calmon dn Pin e Almeida.-Sr. Presidente da Pro
vinGia de Santa Catharina. 

N.o 610.-Em 29 de Novembro de 1837. 

:aemettendo ás Thesourarias huma Trena para o serviço da arqueação das 
embarcações. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Publico Nacional, remette ao Sr. Inspector da The
souraria da Província de .... hum a Trena para o serviço da 
arqueação das embarcações. 

Thesouro Publico Nacional em 29 de Novembro de 1837.-
1J1iguel Calmon du Pin e A.lmeida. 

N. 611. ~Em 29 de Novembro de 1837. 

Regulando a execuçãq do art. 7. 0 , ~ 8.<~ da Lei de 11 de Outubro de 1837. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho de Sua Ma
gestade o imperador , Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional , ordena que na execução do art. 7. o 1 § 8. ~ 
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da Lei de 1'1 de Outubro deste anno, n.o 106, s~ observe o 
seguinte: 

Att. 1.• O Inspector Geral da Caixa da Amortização mar
cará poL' edital, que será impresso nos pei'iodicos, o diá em 
que deve findar o prazo fixado no paragrapho da Lei para 
a reclamação do pagamento das antigas notas do 13anco, que 
ainda não foL'ão resgatadas, e cujo troco est<i fechado. 

Art. 2.0 Os possuidores dessas notas deverão apresenta-las ao 
referido Inspector Geral, para que scjão devidamente examinadas. 

§ t.o O exame consistirá na conferencia das notas com os 
livros da emissão do Banco, e na escrupulosa averiguação da 
veracidade da estampa, numero, valor e assignatura dellas. 

§ 2. o Sendo vet'dndeiras, serão entregues com carimbo de 
inutilisadas ao Thesoureiro do resgate do papel moeda, que 
as guardará, dando-se ao portador um conhecimento assignado 
pelas pessoas que tiverem feito o exame, c rubricado pelo 
Inspector Geral da Caixa, no qual se declare o numero, valm· 
e assignatura dellas, e o nome do reclamante. 

§ 3. o Sendo falsas, falsificadas ou duvidosas, proceder-se-ha 
nos termos dos arts. 38, 39 e r .. o do Regulamento de 4 de 
Novembro de 183!'). 

Art. 3. 0 O Thcsoureim Geral do Thesouro Publico, do 1.0 

de Julho de 1838 em diante, pagará aos portadores dos conhe
cimentos , de que trata o § 2. • do artigo precedente, a im
portancia das mesmas notas. 

§ U nico. Esta despeza será levada ao credito das eventuaes 
do 1\finisterio da Fazenda. 

Art. 4. o A operação do resgate destas notas será eséripturàda 
em livro proprio, na Caixa da Amortização, cujo lnspector Geràl 
dará mensalmente conta ao Thesouro Publico do msultado dellà. 

Art. 5.° Findo o prazo marcado, as notas assim resgatadas 
serão de novo conferidas, e depois queimadas com as solem
nidades estabelecidas para a queima do papel moeda. 

Rio de Janeiro em 29 de Novembro de 1837 .~Miguel Calmon 
du Pin e Almeida. 

N. 612.-JUSTIÇA.-Em o 1.0 de Dezembro de 1837. 

Ao Juiz de Direito da 3.a Vara Civil, para não se arrematarem mais os 
serviços dos Africanos livres que existirem disponiveis. 

O Regente interino em Nome do Imperador ordena que 
Vm. não proceda a arrematação dos serviços de quaesquer 
Africanos livres que haja disponíveis, visto que o Governo os 
ptetende empregar nas obras publicas. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em o 1. o de Dezembro de 1837.~ 
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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N. 613. -Em o t.o de Dezembro de 1837. 

Ao Juiz de Paz do 2.0 districto da Candelaria, sobre informações que de
negou ao Chefe da Policia, c sobre a boa intclligenda c harmonia entre 
as autoridades. 

O Hegente interino em Nome do Imperador, tendo visto o 
seu officio de 10 de Outubro ultimo em resposta á queixa do 
Juiz de Direito Chefe da Policia, manda declarar a Vm. que 
não obrou bom em se recusar a dar ao dito Chefe da Policia 
as informações que lhe forão pedidas, c em lhe responder de 
hum modo apaixonado e desconforme da subordinação devida 
a huma autoridade policial que lhe he superiora, c por esta 
occasião manda o mesmo regente lembrar a Vrn. quanto convém 
que haja entre as autoridades mutua intelligencia, harmonia 
e urbanidade no desempenho dos seus respectivos deveres, 
porque o contrario só pôde trazer detrimento ao serviço publico. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em o t.o de Dezembro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 614..-MAlUNHA.-Em o 1. 0 de Dezembro de 1837. 

Elevando a oitocentos réis diarios o salario do Agente da Pagndoria 
da Marinha. 

O Regente interino em Nome do lmpcmdor, attcndcndo ao 
que representou Joaquim de 1\fenezes, Moço c Agente da Thc
souraria e Pagadoria da Marinha, c á informação que a seu 
respeito Vm.' déra em oficio de 29 do corrente, ha por bem 
que o salario do supplicante seja elevado a oitocentos réis 
diarios. O que participo a V m. para sua intclligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em o t.o de Dezembt·o de 
1837.-Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. Joaquim An
tonio Caminha. 

N. 615. -Em o 1. o de Dezembro de 1837. 

Resolução de Consulta do Conselho Supremo Militai· declarando as mstg
nias, vantagens e honras que competem ao Commandante das Forças 
Navaes estacionadas no Pará, e bem assim a linha de conducta que os 
mesmos devem ter a respeito dos Presidentes das Províncias. 

Senhor.-Mandou Vossa Mageslade Imperial, por Portaria 
da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, de 26 de 
Setembro do corrente armo, remetter ao Conselho Supremo 
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J\Jilitat· o oficio iueluso do Capitão de l<_,ragata Antonio Pedl'o 
de Carvalho, cx-lnspector do Arsenal da Marinha da Provinda 
de Pernambuco, pedindo varios esclarecimer.tos, em conse
quencia da nomeação que tivera, para commnndilr as !;'orças 
Navaes, estacionadas no Pará, afim de que consulte com effeito 
o que parecer a tal respeito. Parece ao Conselho que ao dito 
Official compet('~ em virtude da Comrnissão) que se lhe en
carregou, e segundo a sua patente: 1. o, a insígnia de flamúla, 
como se pratica em todas as Armadas Estrangeiras a respeito 
de officiaes de correspondentes graduações; 2. o, as \'antagcns 
de hum posto im:nediatamente superior, corno se tem praticado 
com outros Officiaes em casos idenlicos; e 3. o, as honras de hum 
posto immcdiatamentc superior, pela generalidade das dispo
sições do § !,.3 do Cap. 2. 0 do Regimento Provisional, e Cap. 
123 do Regimento de 20 de Fevereiro de 1708, a respeito dos 
Otliciaes do Exercito. A linha de conducta que o mesmo 
official deve seguir, a respeito do Presidente da Província, hc 
observar ns sua3 ordens em belos os objeclos relativos a de
fesa da Provincia, c outras quaesqucr diligencias, que clle 
lhe determinai', quando não tiver ordens expressas do Governo 
Geral em sentido contrario, cuja obscrvnncia por motivos occur
rcntcs não compromeltão a salvação da Província. E pelo que 
loca a economia c disciplina interna da Divisão, deve pn.1ticar 
o que determina o Regimento Provisional. 

Rio de Junciro em 3 de Novembro de 1837. -Moreira.
B1·ito.- Lima c Silva.- Yasconcellos.- Cunha Mattos. -
Gonzaga. 

O Hegcnte interino em Nome do Imperador. 

Como parcce.-l)aço em o 1. o de Dezembro de 1837. 

PEDRO JJE AlUUJO LBIA. 

Joaqtdm 1 os é Rodrigues Torres. 

N. 616.-IMPElUO.-Em 4 de Dezembro de 1837. 

Declarando ao Presidente da Proviocia das Alagôas que o Empregado Pu~ 
blico, (}Ue tiver sido suspenso e submcttido a processo, não deve ser 
restituido ao seu emprego, cmquanto pender o recurso interposto da seu· 
tença que não o pronunciou. 

Illm. c Exm. Sr. -.Foi presente ao Hegentc interino em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 o otlicio de V. 
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Ex. datado de 15 de Setembro passado, em que pede que 
se lhe dedure, se o empregado suspenso pelo Presidente, a 
quem o Juiz de Paz não pronunciou, deve ser restituído ao 
emprego, ou se deve esperar pela decisão da appellação in
terposta para a Relação do districto, sendo todavia V. Ex. 
inclinado a esta seguida opinião: o mesmo Hegcnl.e interino 
~anda, em resposta, declarar a V. Ex. que os Empregados 
Publicos nãl> podem ser restituídos ao cxercicio de seus em
pregos, por etTeito das scntenç.as que os não pronuncião, se 
dellas pende appellação, não só porque esse he o ciTcito re
gular do dito recurso, mas tambem porque antes da decisão 
delle fica o negoeio nas mesmas circurnstancias, em que se 
achava antes das sentenças de não pronunciat c prevalece por
tanto o a c to dos Pt·esidcntcs. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palaeio do Ilio de .Janeiro em 4 
de Dezembro de 1837 .-Bernanlo Pereira de Vasconcellos.
Sr. Presidente da Província das Alagôas. 

N. 617.-JUSTIÇA.-Em 4 de Dezembro de 1837. 

A,·iso ao Presidente da Província de Pemambuco, sobre os arts. 221 c 
~:a do Codigo do Processo Criminal, relativamente a réos ausentes, tendo 
hum sido illegahnente condenmado á morte. 

Illm. e Exm. Sr .-:\Tão podl!ndo ser apresentado ao Poder 
Moderador a sentença do Jury da Villa do Rio l"ormoso, que 
acompanhou o officio de V. Ex. de 4. de Oulubw deste armo, 
por ter ella condemnado á morte hum réo ausente em lugat 
não sabido, contra o disposto no art. 233 do Codigo do Pm
cesso Criminal; cumpre que V. Ex. advirta ao respectivo 
Juiz de Direito que o art. 22l só he applicavel aos réos cujos 
crimes admittem fiança, ou se achão ausentes dentro do lm
perio em lugar sabido, entendendo-se hum artigo em har
monia com o outro; e que lhe recommende o emprego das 
necessarias diligencias para se descobrir e prender o réo, afim 
de sujeita-lo á accusação na fórma da Lei. . 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Hio de Janeiro em 4 
de Dezembro de 1837 .-Bernard() Pereira de VascQncellos.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

-" 



N. 6!8.-Em 4. de Dezembro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Província tle Pernnmlmco, dando po1· infundada 
a queixa 11ue deu eontra elle o Commandantc Superior das Guardas 
Nacionars. 

111m. c l~xm.Sr.-Peloofficio de V. Ex. datado de17de 
Outubro deste anuo, ficou o Hegentc interino em Nome do Im
perador scientc do nenhum fundamento d1:1 queixa que contra V. 
Ex. fez ao Go\'crno Central o Com mandante Superior da Guarda 
Nacional do Município dessa Capital, Francisco Jacinto Pereira, 
por isso que o Decreto de 5 de Julho de 1836 no art. 2. 0 não 
inhibc que o Presidente da Província, primeira autoridade 
della e principal responsavel pela sua tranquillidade e segu
rança, dirija as suas ordens directamente aos Chefes de Le
giões c Commandantes dos Corpos, quando ou se verifique 
impossibilidade de o fazer por meio do Commandante Superior 
(que h e sem duvida mais em rcgril), ou julgue mesmo mais 
conveniente ao serviço entender-se logo com os ditos Chefes 
de Legiões, c Commandantes do Corpos. O que participo a 
V. Ex. para sua intclligcncia, c para o fazer constar ao re
ferido Com mandante Superior da Guarda Nacional do 1\funicipio 
dessa CapitaJ. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de .Janeil'O em 4 
de Dezembro dP 1837. -Bcnwrdo Pereira de Vasconcellos. 

N. 619 .-Em 4 de Dezembro de 1837. 

A viso ao Juiz de Direito Chefe de Polida, para que dos pretos livres com 
sen iços arrematados 11agucm-se as dcspezns no Calabouço, e dos não 
arrematados scjão c lias deduzidas da somma adiantada. 

O H.egcntc interino em Nome do Imperador, á vista do QllC 
V m. cxpôz em oflicio de 1l do mcz proximo preteri to, sobre 
o qual foi ouvida a f.ommissão Inspectora das obras da Casa 
de Correcção, houve por bem resolver que os pretos livres 
cujos serviços tem sido arrematados por particular·es, pa
guem no Calabouço, quando forem ahi recolhidos, as des
pezas unicamente de comedorias c curativo 6 custa dos res
pectivos arrematantes, devendo a despeza que sobre o mesmQ 
objecto fizerem os bQçaes antes de serem arrematados os seus 
serviços, ser deduzida da somma que por elles se costumil 
pagar adiantada, e no momento em que isso se verifique. 
· Deus Guarde a Vm.-Paço em 4 de Dezembro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Nesta conformidade c data ao Juiz da 3. 11 Vara Civil. 



N. 620.-Rm '" de Drzrmbro d1~ 1837. 

Pnr!,aria á Commissão lns{WI'tom das ohras da Ca~a de Corrceção, sobre 
eomcdorias c curatiyos dos pretos !ines cujos scni~~os se al'fcmatárão, ~~ 
dos boçacs antes de arrematados. 

O Hcgentc interino em Nome do Imperador, á vista do que 
cxpôz o Juiz de Direito Chefe de Polida, em otncio de 11 do 
mcz proximo passado, o tia informação sobre elle dada pela 
Com missão Insprctol'tl das obras da Casa de Conecção; houve 
por bem resolver que os prelos livres, cujos serviços tem sido 
arrematados por parlieulares, paguem no Calabouço, quando 
forem alli recolhidos, as despezas unicamente de comedorins e 
curativo, á custa dos respectivos arrematantes, devendo a des
peza que sobre o mes'mo objccto fizerem os boçaes, antes de 
serem arrematados os seus serviços, ser deduzida da somma 
que P'lr clles se costuma pagar adiantada, c no momento em 
que isso se verinque. O que manda pela Secretaria de Es
tado dos Negodos da Justiça comrnunicar á sobredita Com
mi~s:1o Inspedora para sna intclligcncia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Dezembro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 621 .-Em 5 de Dezembro de 1837. 

A liso ao Presidente da Provinda do Rio de Janeiro, declarando que he 
incompathel o exercido de Adyogado com o de Juiz Munieipal do mesmo 
Tenno. 

Illm. c Exm. Sr.-Havendo o Juiz de Direito Chefe de 
Policia da Cidade de Nicthemy submettido á consideração do 
Governo Imperial, em officio de 2 de Outubro pt·oximo findo, 
as razões produzidas por alguns Juizes de Direito dessa Pro
víncia contra a faculdade por clle dada aos Juizes Municipaes 
da Comarca de sua jurisdicção de advogarem nos seus respec
tivos Termos; expondo ao mesmo tempo que assim tinha per
mittido pot' não existit· Lei que expressamente o prohiba: o 
Regente interino em Nome do Imperador, a cuja presença 
levei este objecto, manda declarar a V. Ex. para sua intelli
gencia e para o fazer constar áquelle Juiz de Direito Chefe 
de Policia, em resposta ao seu citado oficio, e para a sua 
execução, qu~, apezar de que pareça á primeira vista não ter 
sido da intenção dos legisladores privarem os Advogados do 
exercício da sua profissão, e deixa-los sem meios de subsis
tencia, quando ordenárão no art. 33 do Codigo do Processo 
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Criminal que os candidatos para os empregos de Juize.; 1\Iuni
cipaes, empt·cgos sem vrncimento, fossem tirados d'cnlt·e os ha
bitantes formados em Direito, ou Advogados habeis; hc mani
festa comtudo a incompatibilidade da accnmulação do officio 
de Advogado com o emprq~o de Juiz Municipal dentro do 
mesmo Tel'rno, não só pela~ razões apontadas no officio em 
questão, como lambem pelas mais que são obvias: não devendo 
portanto os Juizes Municipaes exercer a advocacia nos seus 
respectivos Termos. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio dn Janeiro ern 5 
de Dezembro de 1831.-Bernm·do Pereira de Vasconcellos. 

N. 622.-MAHINHA.-Em 5 de Dezembro de 1837. 

Mandando admittir na Officina de Tanoeiros mais seís opcrarios, c elevando 
os jornaes da 1. 3 classe a 1$200 rs., da 2 a a l $000 e da 3. 3 a 720 rs. 

A' vista do que V. S. propôz em officio de 2 do corrente, 
ácerca da representação que lhe fizera o Mestre da Officina df' 
Tanoeiros, fica V. S. aulol'isado, não só para admittir nas 
tt·es classes daquella ofllcina mais seis operarias, que alli são 
necessarios, mas ainda para clt~var os respedivos jornaes a 
1~200 rs. os da t.a, a 1~000 os da 2.a, e a 720 rs. os da 3.a 
classe dos ditos operarias. 

Deus Guarde a V. S.-Paço <lm 5 de Dezembro ck 18:~7.
Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. Antonio Jo(H{Uim do 
Couto. 

N. 623. -FAZENDA .-Em 6 de Dezembro de 1R37. 

Approvando a intelligcncia dada pela Thcsomaria da Provincia da Bahia ao 
art. 140 do Regulamento do Consulado li c 80 de Maio de 1 S:>Li. 

Miguel Calmon du Pín e Almeida, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, responde ao oficio do Sr. 
lnspcctor da Thcsouraria da Província da Rahia de 12 dt~ Ou~ 
tubro ultimo, sob n. o Hi5, que bem entendeu o iHL HO do 
Hegularnentp de :;o uc Maio de 1836, julg::wdo-o applicavel 
á perda e abandono dentro do l mperio. 

Thcsouro Publico Nacional em (i de Dt~zembro dt~ 18~l7.
Miguel Calmon dn P,in e Almeida. 

Decisões 53 

21{ 
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N. 624.- GUERRA.-Ern 7 de Dezembro de 1837. 

Autorisando o Presidente da Provincia de S. Paulo para despender com o 
custeio e melhoramento da Fabrica de S. Joao de Ypaucma o rendimento 
della, que pelo Aviso de 8 de Agosto se havia mandado conservar em 
deposito ; bem como tambcm autorisa a modificar alguns artigos das 
lnstrucçõcs de 26 de Julho do corrente anuo. 

lllm. c Exm. Sr.- O Hegente interino em Nome do lmpe .. 
rador, tomando em consideração quanto V. Ex. p(mdcra nos 
seus oflicios n. os 88 c 90, já sobre a inexequibilidadc de alguns 
artigos das Instrucções de 26 de Julho do corrente almo~ man
dadas oLservar na Fabrica de S. João de Ypanema, já sobre 
n falta da necessaria dotação para despender-se no custeio 
tlclla, visto ter o A viso de 8 de Agosto mandado conservat· 
em deposito o rendimento da mesma Fabrica: manda declarar 
a V. Ex., confiando do seu zelo c discripção o haver-se neste 
negocio como mais proficuo fôr ao interesse da .Fazenda Na
cional, c ao progresso c engrandecimento de tão importante 
c·stabclccimento; que, ficando sem effeito o disposto no citado 
Aviso, lance V. Ex. mão das quantias da renda em deposito, 
para as despezas indispcnsaveis da l"abrica; assim como fica 
autorisado a modificar qua~squcr dos artigos das lnstrncções, de 
maneira que jámais parem os trabalhos da fundição, e da 
cultura para sustento dos escravos da Fabrica. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro em 7 
de Dezembro de 1837.-Sebastião do Rego Barros.- Sr. Pre
sidente da Província de S. Paulo. 

N. 625.- JUSTIÇA.- Em 9 de Dezembro de 1837. 

Aviso ao Presidente da Proyincia de Mato Grosso, para reunir em Legiões 
os Cot·pos de Guardas Nacionaes dos ditl'crcntes Munic1pios. 

Illm. e Exm. St·.- O Hcgentc interino em Nome do lm
peradol' o Seuhor D. Pedro I1 ha por bem autorisar a V. Ex. 
para reunir em Legiões os Corpos de Guardas Nacionacs dos 
differentcs Municípios dessa Provinda, afim de que, nomeando ..-
depois o Governo o respectivo Commandante Superior, possã-o 
dimanar de hum unico centm todas as ordens, e o serviço 
seja feito com a devida regularidade, como exige o interesse 
Nacional. O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, 
c em resposta ao officio n. o 36. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 9 
de Dezembro de 1837.- Bernardo Pet·eira de Vasconcellos. 
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N. 626.-1\L\IUNHA.-Em 9 de Dewmbro de 1837. 

Ao Presidt•nte da Província do Santa Catharina, para considerar como 
mestre de Fragata, percebendo o• Yencimentos que como tal lhe compe
tirem ao 2.o Tenente honorario, Joaquim Ignacio da Silveira, continuando 
porém no exercido de Patr·ao Mór do P01'to dessa Província. 

lllm. c Exm. Sr.- O Regente interino em Nome do Im
perador, attcndcndo ao que representou Joaquim lgnaeio da 
Silveira, 2. o Tenente honorario da Ar1uada Nacional c Impe
rial, c Patrão Mór do Porto da Província de Santa Catharina, em 
requerimento quo acompanhou o officio do antecessor de V. Ex., 
datado de 22 de Março do anno corrente, sob n. 0 9, de que tam
bcm faz menção o de V. Ex. com data de 2 d() mez proximo 
passado; c as informações quo a seu respeito se houverão: 
ha por bem que o supplicante seja eonsiderado corno mestre de 
Fragata, para que haja de perceber os vencimentos que como 
tal lhe competirem; continuando todavia no exercício em qu0 
se nclla de Patrão Mór do port~ dessa Provinciil. O que par
ticipo a V. Ex. para sua intclligencia c cxccuç5o. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Hio de Janeiro em 9 
de Dezembro de 1837.- .Joaquim .Jus é Rodrigues Torres.
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N. 627.- Em 9 de Dezembro de 1837. 

Dando proYidencias para se levar 11 cffeito o córtc de madeira na Pro
víncia das Alagôas, marcando a prestação que poderá ser despendida 
nesse serviço, c a maneira de prestarem-se as contas della, e haver da 
Iutendencia da Côrte os fundos que lhe são destinados. 

lllm. c Exm. Sr.-- O Regente interino em Nome do Impe
rador, a quem foi presente o seu officio do 12 de Setembro 
ultimo, sob n.o 24, e pelo qual V. Ex. solicita varias 
pmvidcncias, para levar a cffeito o córte das maneiras, que 
dessa Província tem de ser rcmettidas par·a o Arsenal da 
Marinha desta Cdrte ha por bem determinar; que V. Ex. haja 
de expedir as convenientes ordnns, para que se proceda ahi 
ao córte das madeiras, constantes do officio incluso, por copia, 
do t_e Constructor do referido Arsenal, e que mais precisas 
se fazem aqui para os fabricos das embarcações da Armada, 
marcando para esse effeito a consignação mensal de 1: 200:tll, 
por cuja quantia V. Ex. poderá sacar sobre a Intendencia da 
Marinha desta Côrte: devendo porém as contas das despezas, 
que se fizerem com semelhantes madeiras, ser regularmente 

;:( 
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remcttidas para aqui todos os mezes, e com cHas a relação das 
me,:,mas madeiras, que se acharem promptas, e postas no lugar 
do sen embarque. O que participo a V. Ex. para sua intclli
geneia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-- Palacio do lU o de Janeiro em 9 
de Dezembro de 1837.- Joaquim José Rodrigues Torres.
Sr. Presidente da Província das Alagôas. 

N. 628.- Em 9 de Dezembro d:~ 1837. 

Antorisando a elevar a trinta e seis o numero dos Escrivães cxtranumerarios 
da Armada. 

O Hegcnte interino em Nome do lmperadot·, á vista do que 
Vm. representára em officio de 6· do mcz praximo prcterito, 
ha por bem aulorisa-lo a elevar a trinta e seis, o numero 
dos Esc;·ivães exlranumerarios da Armada. O que participo 
a Vm. pat·a sua intelligcncia c execução. 

JJeus Guarde a Vm.- Paço em 9 de Dezembro de 1837.- >· 
Joaquim José Rodn:gues To·rcs.- Sr. Joaquim Antonio Ca-
minha. 

N. 629.- JUSTIÇA.- Em H de Dezembt·o de 1837. 

Aviso ao .Juiz de Direito da 2. 11 Vara do Civcl, sobre os Escriva.es não 
assistirem todos ás audiencias c levarem seus protocollos. 

Verifi.cando-se pela infor·mação do .Juiz de DiL·eito interino 
da 2.a Vara do Cível, sobre requerimento de Manoel José lle
reira da Silva, contra o respectivo Escrivão José Gaspar da 
Costa e pelas respostas destes, a pratica abusiva que se tem 
introduzido no Fôro, de não assistirem todos os Escrivães eis 
audicncias dos respectivos Juizes, e de se tornarem os reque
rimentos em quarlos e oitavos de papel, contra a expressa 
deterninação das Ords. Lv. 1.0

, Tit. 24, § 3.", Lv. 3. 0
, Tit. 

19, §§ 11 e 12, c do Alvará de 4 de Junho de 1823, que 
prescrevem aos Escrivães a obrigação de irem ás audicncias, 
c lm'arem seus protocollos para lançarem os requerimentos; 
(', não havendo razão attendív~l para se t.olet·ar semelhante 
abuso, porque alguns embaraços quo occorressem poderião fun-
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damentar huma representação ao Corpo Legislativo, mas nunca 
autorisar a inl'racção de Leis tão claras; ordena o Regente 
interino em Nome do Imperador: Lo, que Vm. faça imme
diatamente cessar o rel'erido abuso, pondo em execução as 
Leis citadas, e fazendo etfectiva a responsabilidade dos Escrivães 
que sem motivo justificado deixarem de comparecer nas audien
cias, ou não tomaecm os requerimentos em seus protocollos; 2. 0

, 

que no caso de não comparecimento por motivo justificado 
mandarão sempre á audiencia os protocollos, onde o Escrivão 
que suas vezes fizer, ou qualquer outro do Juizo, tomará os 
requerimentos e deferimentos respectivos; 3. o, finalmente, que 
V m. proceda contra o sobredito Escrivão José Gasp<H da Costa, 
pelo abuso que commettêra, c do qual se queixa o mencionado 
Manoel José Pereira da Silva, para cujo fim se lhe rcmette 
a queixa do supplicantc, c todos os papeis que lhe são rela
tivos. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 11 de .Dezembro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Na mesma conformidade aos Juizes da 1.a e a.a Vara. 

N. 630. --IMPERIO. -Em 12 de Dezembw de 1837. 

Ao Juiz de Paz de Irajá, declarando a sua competencia para proceder contra 
o Professor de primeiras letras, sobre quem representou por faltas com
mettidas no seu emprego. 

Em resposta ao olncio. do t.o do corrente, em que Vm. 
solicita saber se póde na qualidade de Jmz de Paz formar· culpa, 
c seguir os mais termos sobro os factos de que accu8ou o 
Professor de primeiras letras dessa "fi'reguezia, José Gonçalves 
Rodrigues; manda o Regente interino ern Nome do Imperador 
declarar que Vm. hc compete·nte para formar culpa ao referido 
llrofessor, sem embargo de ter contra ellc representado, visto que 
a dita representação não tem por objecto huma queixa particular 
em razão de otfensa individual, porque então o processo devia 
ser intentado perante aquelle Juiz que em taes casos he de
signado pela Ler. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 12 de Dezembro do 1837.
Bernardo Pereira de Vascuncellos.- Sr. Venccsláo Cordovil 
de Siqueira c Mello. 



-422-

N. 631. -1\fARINfL,\.- Em 12 de Dezembro de 1837. 

Resoluçllo de Consulta do Conselho Supremo Militar para se juntar o tempo 
de serviço prestado antes da demissão, com o serviço prestadr> depois de 
nova admissão, na conformiúade do que já fóra resolvido em D de De
zembro de 1823. 

Senhor.- Mandou Vossa Magcstade Imperial, por Portaria 
da Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, de 8 do 
corrente mez, remetter ao Conselho Supremo Militar o reque
rimento de Pedro da Silva Villas Uoas, 2. o Tenente da 6. a 

Companhia do Corpo de Artilharia da Marinha, pedindo que 
nos seus assentos se fação as declarações convenientes, afim de 
se lhe contar o tempo de serviço militar, que prestám antes 
da demissão que tivera, com o serviço que tem prestado depois 
de sua nova admissão; para que o mesmo Conselho consulte 
com effl~ito o que parecer sobre tal pretenção,- Sendo des
neccssaJ·ia a reclamação do supplicanle, á vista do que tão 
expressamente se acha declarado na Provisão de 7 de Dezembro 
de 1835, que determina- Se faça extensivo a todas as praças 
Militares indistinctamente, quando se houver de contar o seu 
tempo de serviço, o disposto na Hesnlução de 9 de Dezembro 
de 1823, e em varias outras que mandúrão contar, á difl'e•·entes 
Officiaes de Patente, o tempo que servírão antes das demissões 
que tiverão do serviço militar, e o que continuavão a servir, 
depois das novus admissões, no dito serviço.-Parece ao Conselho, 
que não póde entrar em duvida o direito do supplicante, c 
que portanto deve ser deferido, como pede. 

Rio de Janeiro em 24. de Novembro de 1837.-Moreira.
Brito.-Lima eSih·a.-Vasconcellos.-CunhaMatos.-Gonzaga. 

O Regente interino em Nome do Imperador. 

Como parece.- Paço em 12 de Dezembro de 1837. 

PEDIW DE ARAUJO LIMA. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 632.-Em 12 de Dezembro de 1837. 

Resolução de Consulta do Conselho Supremo Militar, declarando _que os 
Officiaes avulsos não podem ter acccsso sem que entl·em em effectt~os na 
patente em que se achão, por serem reputados na mesma categona dos 
aggregados. 

Senhor.- Mandou Vossa Magcstade Imperial, por Portaria 
da Secretaria de Estado dos Ncgocios da Marinha, de 5 do 
mez proximo passado, rcmetter ao Conselho Supremo Militar 
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o requerir11ento de Julião José Fernandes, 1. o Tenente avulso 
do Corpo de Artilharia da Marinha, pedindo ser promovido ao 
posto de Capitão, afim de que o Conselho consulte com cfl'eito 
o que parecer sobre tal pretenção. Os Uificiaes avulsos, sendo 
reputados da mesma categoria dos Aggregados, não pódPm 
ser promovidos á posto superior, sem que entrem em effectivos 
nn Patent~ em que se achão avulsos. Ora, mostrando-se pela 
informação inclusa do Cornmandante do Corpo de Artilharia 
da Marinha, terem havido accusações contra o supplicante, 
que este não destrnio em sua defeza; o que deu lugar a jul .. 
gar-se conveniente desliga-lo do Corpo, attentas outras razões 
produzidas pelo mesmo Commandante, c não ter o supplicante 
os estudos proprios da sua arma; parece ao Conselho que não 
póde ter lugar o accesso que requer o supplieante. 

Hio de Janeiro em 6 de Novembro de 1837.-Moreira.
Brito.- Lima e Silva.- Vasconcellos. -Cunha Mattos.
Oonzaga. 

O Regente interino em Nome do Imperador. 

Como parece.- Paço em 12 de Dezembro de 1837. 

PEDRO DE ARAUJO LiMA. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 633. -Em 12 de Dezembro de 1837. 

H~'solução de Consulta do Conselho Supremo Militar, declarando n:Io haver 
direito a melhoramento de reforma porque n:Io ha Lei que tal autorise. 

Senhor.- Mandou Vossa M~gestade Impe.·ial, por Portaria 
da Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha de 20 do 
mez proximo passado, rcmetter ao Conselho Supremo Militar 
o requerimento em que o Coronel reformado do Corpo de Ar
tilharia da Marinha, João Huet de Bacellar Pinto Guedes, pede 
melhoramento de reforma no Po.sto de Brigadeiro, para que 
consulte com effeito o que parecer a tal respeito. O supplicante 
assentou praça em 16 de Fevereim de 1800, e havendo reque
rido a sua reforma, lhe foi esta concedida por Decreto de 17 
de Agosto de 1831, segundo a Lei, no mesmo Posto que tinha, 
de Coronel graduado, com o soldo de Tenente Coronel, visto 
contar mais de 30 annos de serviço. Requer agora melhora
mento de reforma no Posto de Brigadeiro, allegando ter 37 
armos de bons serviços, talvez querendo que se considere, como 
Serviço Militar, algum Serviço Potitico, ou Civil, que tenha 
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prestado depois da sua reforma. O Conselho entende que 
as reformas Militares são só pr·emios de serviços militares, e 
não de qualquet· outro serviço, que o Dec1·eto de 6 de Julho 
de 1812 expressamente declara que os Otficiaes reformados não 
tem direito a novas Promoções Militares, c que a Ueal Reso
lução de 30 de Setembm de 1824. munil'esta que não ha Lei 
que autol'ise o melhoramento de rt-forma. Portanto parece ao 
Conselho que a prctenção do supplicante deve ser indeferida. 

Hio de Janeiro em 3 de Novembro de 1837.-Moreira.
Brito.-Lima e Silva.-Yasconcellos.- Cunha Mattos.-Foi Voto 
o Vogal João Bernardino Gonzaga. 

O Regente interino em Nome do Imperador. 

Como parcce.-Paço em 12 de Dezembro de 1837. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 634..-FAZENDA.-Em 12 de Dezembro de 1837. 

Portaria ao Administrador do Consulado declarando que apesar do desap
parecimento do dono de quae~quer genet·os apprehendidus, cumpre fazer 
remrssa do auto da apprehensão ao Juizo competente, por dar-se na exis
tel!l'ia do facto hum crime pulllico, cujo autor convém que seja descu
bcrlo, para ie lhe impôr a pena competente. 

O Sr. Administrador do Consulado fique na intelligencia de 
que estão regularmcnto lavrados os lermos que acompanhárão 
o sen officio de 15 de Outubro aob n. 0 3t4, tanto pelo que 
respeita á fôrma como á mnteria, e por isso são approvados; 
e apezar de ter desapparecido o dono das roscas, c as dispo
sições do Regulamento t1·atar· sómente do caso de haver com
parecido o dono dos gencros apprchendidos, para se enviar ao 
Juiz de Paz, cumpre fazer remessn do auto de apprehensão, 
po1· isso que, verificando-se por clle a existencia de hum crime 
publico, lw de necessidade que cx-ollicio se promova o des
cobrimento do réo, para se lhe impór a pena. 

Hio de Janeiro em 12 de Dezembro de 1837.-Miguel Calmon 
dn Pin e Almeida. 
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N .. 635.-:\IARINHA.-Em 1fa. de Dezembro de 1837. 

~!andando abonar aos. Officiaes da Armada Vogues do Conselho Supremo 
.\li!itat·, além da gratificação de cem mil réis, a que já tem percebido em 
\irtudt: da Lei do 1.0 de Outubro de 183L 

O Hegente interino em Nome do Imperador, attendendo á 
repn•sentação dos Vogaes dn Conselho Supremo Militar, I .. uiz 
da Cunha Moreira c .João Bernardino Gonzaga, ha por bem 
que se I hcs abone, alérr~ da gratificação de cem mil réis rnen
:-"ues, mais a que já tem percebü'o os supplicantcs em virtude 
da Lei do 1. o de Outubro de 1834, visto ter-se assim prati
cado pelo l\linisterio da Guerra. 

Deus Gu;u·de a Vm.-Paço em 14. de Dezembro de 1831.
.Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Joaquim Antonio Ca
uâ n lia. 

N. 636.-JUSTIÇA.-Em 15 de Dezembro de 1837. 

,\\ iso ao Juiz dos Orphãos para que cesse a pratica de se nonwaJ'I~m Cu
radores particulares, para ofliciarem em ncgocios Jc orphilos do Município. 

Expondo o Bacharel João José Vahia, serventu<lrio vitalicio 
do otncio de Curador Geral dos Orphãos deste l\Junicipio, o 
prr>juizo que soffl·e nos seus interesses em conscquencia das 
noHwa~;ões que se fazem de Curadores particulares com ex
dusfio do supplieante que h e o Curador nato do Juizo, e reconhe
eendo o lioverno Imperial, á vista das informações a que se 
procedeu, e da resposta do Consellwiro I•rocurador da Corôa, 
f{Ue nenhuma razão ha que juslifique hum tal prot::edimento 
prati<:ado contra o supplicante; o Regente interino em Nome 
(].) Imperador ordena que cesse a pratica até aqui seguida de. 
nomearem-se Curadores particulan's, para officiarem sobre ob
jectos pertencentes a orphãos deste Município, por isso que 
ao supplicantc sómente compete officiar áccrca de taes objectos 
em presença do diploma do seu provimento. O que parti
cipo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Dt>us Gunrdc a Vm.-Püço em 15 de Dezembro de 1831.
Bernardo PlTeira de Vasconcellos. 

Decisões 

.2/ll 
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N. 637.- IMPERIO .-Em t6 de Dezembro de 1837. 

Declarando ao Presidente da Pro\'inria do Espirito Santo que as Assemblt'as 
Lrgislativas Provincillt>S nilo podem legislar sobre o modo de procrdcr-se 
ás eleiçlles de Senadores t' Drputados. 

111m. c Exm. Sr.-Sobro o objecto do offido de V. Ex. 
com data de 23 do mez passado, que levei .:í pl'csença do Re
gente interino em L\' o me do Imperador o Senhor D. Pedro I I, 
manda o mesmo R(•gcnte drelarar-lhe que as Assembléas Le
gislativas Provinciaes não podem legislar a respeito do modo 
de proceder-se ás eleições dos Senadores c Deputados, não pela 
razão, a que V. Ex. recorre em seu dito offido, da disposição 
do Decreto de 29 de Julho de 1828, pois que he restrictiva 
e só applicavel á lrgislatura a que se n~fcrio, de 1830 a 1833, 
mas porque, além de ser claro pelo disposto no art. 97 da 
Constituição que- marcar o modo pratico das eleições, e o nu
mero dos Deputados relDtivamente á população do lmpcrio
pertence á AssembJ{;a Gernl Legislativa, a designação dos dis
trictos eleitoracs, aliás relativa áqnelle modo pratico, não h e do 
numero dos ob.iectos especificados nos arts. 10 c 1 t da Lei de 
12 de Agosto de 1834, sobre que sómPnte podem legislar ai 
AssembJéas Provinciacs. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de .Janriro em 16 
de Dezembro de 1837 .-Bernardo Perei'ra de Yasconcellos.
Sr. Presidente da Província do Espirito Santo. 

N. G38. --JUSTIÇA.- Em 16 de Dezembro de 1837. 

Aviso no Presidente da Pwvineia de S. Paulo, declaranclo aos Terceiros de 
No11sa Senhora do Monte de Ca1·mo da Villa de Santos que não tem ne
•~essidadc de licença vara alienarem bens de i'iÜl. 

lllm. c Exm. Sr.- O RPgentc interino em Nome do Im
perador manda rcmctter a V .. Ex. o requerimento incluso dos 
Tm•coiros de Nossa Senhora do Monte do Carmo da Villa de 
Santos dessa Província, para quo V. Ex. faça constar aos ditos 
Terceiros, para sua intclligencia, e na fôrma da resposta do 
Conselheiro Procurador da Corôa, exarada á margem do mesmo. 
requerimento, que, tendo os supplicantes necessidade de licença 
para adquirit· bens de raiz, comtudo não tem depcndencia 
della para aliena-los, visto não estarem comprehendidos na dis~ 
posição da Lei de 9 de Dezembro de 1t;30. 

Deus Guarde a V. Ex. -Pala cio do 1\io de .J aueiro em 16 
de Dezembm do 1837. -Bernardi) Pereit·a de Vasconcellos.
Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 
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N. 639.- MARINHA.- Em 16 de Dczembl'O de- 1837. 

Miindando abonar a gratificação de dez mil r~is menMes ao Porteiro- da, 
Academia de Marinha, por se achar encarregudo dos chronometros e dos 
i ustrumcntos do Obscrvatorio da sobredita Academia. 

O Regente interino em , Nome do Imperador, á víita do que 
inl'onnára o Com mandante da Companhia dos Guardas Marinhas,. 
mn officio do 1. o do cortente, sobre o requerimento do Por
t(~iro da respectiva Acadmnia, José Joaquim Rodrigues, ha por 
bern que ao supplicante se abone, além do vencimento que' 
ora percebe, a gratillcação de dez mil réis mcnsacs, por achar-se 
encarregado dos chronomctros, c dos instrumentos do Observa
todo da sobredita Academia. O que participo a Vm. para 
sua inlelligcncia e exccuçfw. 

Heus Gu:1rdc a Vrn. -11aço em 16 de Dezembro de 1837.
.!?uquim José RfJdrigues 1'orres.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 61.0.- IMPELUO.- Em 18 de Dezembro de 1837. 

A· Camara rtlunicipal de Rezende, communicando que foi indeferida a q ucita 
que contra ella dirigirão v a rios indivíduos elimmados da lista de JuFados ; 
~ declarando-lhe que o Governo he competente para tomar conhecimento· 
da mesma queixa, bem como de qualquer outra sobre infracçao de Leis 
relativas a materias cconomicas e administrativas. 

Tendo o Regente interino tomado em consideração o qu~ 
rcpresentárão varios moradores do Município de Rezende, quei
xando-se de havm·em sido eliminados da lista dos Jurados, bem 
como o que a este respeito informou a respectiva Camara, tt 
o que finalmente expcndeu o Procurador da Corôa, Fazenda 
e Soberania Nacional, que foi ouvido sobre tal objecto: Manda 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, peta Secretaria: 
de Estado des Negocias do lmperio, participar á mencionada 
Camara que, á vista do que clla pondct·a, não pmcedc a indi· 
<;ada queixa ; cumprindo todavia ohservar-lhe que clla Jaborà 
em erro, quando no fim da sua informação põe em duvida 
que o G:)vern9 possa ter ingcrencia em tacs assumptos, sendo 
pelo eontrario indubitavel que, competindo em geral pela Cons
tituição ao Governo o vigiar na obscrvancia c boa execução 
<bs Leis, e em materias economicas c administrativas, como 
a de que se trata, a clle devem recorrer os cidadãos qunndo 
se sentirem aggravados. 

Pc11acio do Rio de Janeiro em 18 de Dezembro de 18a7 .
B :rnardo Pereira de Vasconcellos. 
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N. 641. -JUSTIÇA.-Em 18 de Dezembro rle 1837. 

Aviso no Presidente da Rclaçr.io 1la Côrtr, sobre distribuiçõ.cs, c obscrvancia 
do Hegulamcnto. 

O parecer de V. S. ác~rca da representação de :Manoel Josú 
Pereira da Silva, qnc argúc a Helac;ão do lHo de Janeiro de 
varios abusos, mereceu a approvação do Hcgente interino em 
Nome do Imperador, menos no que respeita <1 distribuição do 
Feito entre partes o mesmo Manoel José Pereira da Silva, r,omà 
Tutor dos orphãos de José Luiz da Silva Amllral, c José Pe
reira Ramos e outros. Por quanto dos documentos com qut• 
foi instruída a dita representaçflo consta que o mencionado Feito 
foi primeiro distribuido ao lhscmbargador Augul!to Monteiro. 
e depois por huma cota á margem di:-;tribuido a diverso De
sembargador, sem qne a esta emenda desse causa o respeito 
do principio de igualdade dominante em tal matcria, vindo 
assim a ser irregular o procedimento arguido tanto na fórma 
(~orno na substancia. PJlm rnesmos documentos se veri(iea 
que a alteraçih accus:Jda fcJi feita á mar:~c:n da !'olha, quando 
todas as outras o tem sido no centro della. E tanto n<io fui 
a observancia do principio da igualdade qnem m::>tiYou a dita 
nlteração, que nesse mesmo dia f,)\ outro Feito di:'tribuido ao 
dito Desembargador Augusto Monteiro. Poderia sim ter ln~ar 
essa alteração ou emenda, se a distribuição primeira feita fosst~ 
errada, por não dever ser o Feito distribuido ao Descmbargarlor 
Monteiro, seguindo-se a ordem dos Dt>sembargadores pela sua 
antiguidade; mas não consta que tal motivo se verificasse, 
nem poderia verificar-se hnma vez fJH<', Reg'Jndo tambem consta, 
se datão do mesmo dia 1. o de Junho a distribuição li~ita no 
])csembargador Monteiro, c a emenda marginal de que se queixa 
o representante, compensando-se-lhe com outro Feito o que se 
lhe tirára. E, se ele faelo tivesse havido erro ou engano que 
desse causa á tal emenda. convinha, para evitar duvidas, que 
tosse averbada c rcsalvada com clareza c regularidade. que em 
semelhantes casos se guarda c cumpre guardar-se. Menos se 
pódc justificar a emenda com o arbitrio que alguns entendem 
•:ompctir ao 1' residente ch Helação na escol h a dos Dcsem bar
gadorcs a quem distrihún ante'l buns que outros Feitos: 1.~'\ 
vorquc hc inadmissível hum tnl arbítrio, que nenhuma L.ci 
lhe conf0rc, que o espírito da Constituição do Impcrio reprova,. 
e que he de mais repcllid) pela regra estabelecida da igualdada; 
:to, porque, na hypothe~e de ter lugar o pretendido arbltrio,. 
niio poderia jámnis ser tão amplo que se estendesse a dcsfazc1· 
t1 distribuição feita. 1~, não podendo verificar-se a rcsponsa
lJilidadc nas eireumstandas deste nPgoeio, o HPgentc int~rino. 
em Nonte do Imperador manda rceommcndar á integ-rid<fdc c 
luzes dJ V. S. a exada c pontual observancia do Regulamento 
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df'ssa Relação, afim de que casos tacs ou semelhantes se não 
rcprodnziio. 

Dt!us Guarde a V. S.- Paço em 18 de Dezembro de 1837.
Bernardo Pereira de Vasconcellos.-Sr. Lucio Soares Teixeira 
de Gouvêa. 

N. G42. -Em 18 de Dezembro de 1837 . 

. \viso ao Juiz de Direito Chefe ffc Policia, sohrc prorogação do .Tury por 
alguns dias para julgamento dos Ht1os affiançados. 

Sobre as medidas propostas pelo Juiz de Paz da Cabc<;J do 
rermo em officio de 11 do mez pnssado. resolveu o Hcgtmlt~ 
~ntcrino em NtHnc do Imperador, quanto á 1.0, na fórrna jn. 
dicada por V rn. em seu otTicio de 5 do cornmte; c .quanto 
t\ 2.a, que no fim dJs sessões ordinarias Vrn. proponha no 
Jnry a sua prorogaçrío 11or mais nlguns dias, nfim de se irem 
julgando os processos dos réos offiançados, que vão ficando em 
gr:mdc atrazo; e quando nisso não convcnhão os Jurados, que 
V m. o communiquc ao Govcrrío, para deliberar o que convier 
il rrspcit.o. 

])cus Guarde a Ym.- Paço Ptn 18 de Dezembro àc 1837.
Bernardo Pereira de Va.~concellos. 

N. Gí3. -1\IARINIIA. -Em 18 de Dezembro de 1837. 

Respondendo ao Prrsi(Jentc !la Prorineia 1lo Espírito Santo que ucnlmma 
proridcncia tem a dar-st~ Ú('erca dn que reprrsentllU o luspector da Tlw
souraJ·ia drssa ProYineia, á vista da demonstrarão das despczas dos pri
meiros quatro mews; c recommcJHiando pnr esta oe!'asião que rcmetta 
JIIPnsalmcntc uma relação das madeiras que se tirercm <lllromptatlo no 
mcz antrccdeutc, c outra das que se aeharrrn no Porto do emharquc, para 
se providenciar sobre sua emHIIIt'~,ão para rsta Côrte, informando outrosim 
•tuando deu começo ao córte de tacs madeiras. 

Illm. c Exm. Sr.- Accuso a recepção do officio que V. 
Ex. me dirigio com data de 28 de Outubro ultimo, sob n.o 
r:!.7; c, inteirado do sou conteudo, tenho que lhe signilicar que, 
tÍ vista da demonstração das despezas dos primeiros quatro 
mezes, c do A~iso de Julho do anno currcntc, nenhuma pro
videncia se torua nccessaria riccrea do que representa o lns
pector da Thcsouraria dessa prorineia, no oficio que acom-
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panhou o de V. Ex. acima referido. Por esta oceasião tenho 
de lhe recommendar que haja do remetter mensalmente á 
esta Secretaria de Estado huma relação das madeiras, que se 
tiverem apromptado, no mez antecedente, e bem assim huma 
semelhante rela~ão das que sP- acharem no Porto do embarque, 
afim de SP. darem as providencias para a sua condueçijo á esta 
Côrte; informando outrosim V. Ex. quando começou a ter 
lugar o córte das rcf'eridas madeiras nessa Província. 

Deus Guarde o V. Ex.-Palacio do Rio de .lan~iro, em 18 
de Dezcmbm de 1831.-Joaquim José Rodrigue:; Torres. -Sr. 
Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. 6!,.~.-JUSTIÇ.\.-:Em 20 de Dezemhl'O de 1837. 

AYiso ao Miuistcrio dos Ne~ocios Estrangeiros, n respeito dos direeilo~ de 
successão, c outros direitos civis de que goz.'lo no Jmpcrio os Estrangeirvs. 

Illm. e Exm. Sr. -Transmittindo-me V. Ex. com o seu 
Aviso de 15 do mez passado huma copia da Nota que lhe di
rigio o Encarregado de Negocios de Sna Mageslade o Hei do~ 
Belgas, comrnunicando huma Lei novíssima do seu Paiz,. a res
peito dos direitos de snccessão e doac:.ão, c pretendendo saber 
até que ponto possa comhinac-sP. em taes casos a Legislação 
BrasileiJ'H com a Belga para os fins inc1i~ados na mesma Nota ; 
c levando eu este negoeio ao conhecimento do Regente int~
rino em Nome do Imperador, recebi ordem para responder á 
V. Ex., nfim de achar-se competentemente habilitado pam 
poder contestar ilquelle Encarregado de Negocios, que sendo 
os :Estrangeiros neste Jmperio tão considerados e favorecidos 
como os proprios Cidadãos Brasileiros uo que pertence ao gozo 
dos direitos pul'a e rcstl'ictamente civis, estão sujeitos quando 
residentes no mesmo Imperio, c regulão-se em todas as tran
sacções, contractos e successõcs, relativamente ao seu commercio, 
e bens aqui existentes, pelas me~mas Leis a que são sujeitos, 
c por que se regulão os llt'asileiros; que por conseguinte lhes 
he livre dispOr, como lhes aprouver, de todos os bens tidos. e 
<ldquiridos 110 nrazil, por contractos inter vivos c caw;a mortts, 
e á falta de disposição Jhc3 succedem os herdeiros ab intes
tados ou scjão naturaes ou Estrangeims, na conformidade das 
referidas Lei:;: c que, supposto as expressas estipulações nos Tra
tados celebrados com dive1·sas Nacões a favor desta liberdade, bem· 
como a do antigo Tratado enti·c Portugal e a França no an_no 
de 1778 para abolição do direito de-Aubaine-, pareção m
dicar que alguma duvida havia a este respeito, he certo, apezar 
de tudo, que nenhuma ha nem póde suscitar-se ácercâ deste 
objecto com quaesqucr Estrangeiros, ainda qu~ subditos sejao 
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de Governos com os quaes s~ não tem r.elebrado Tratados, 
por isso que esse Direito de- Aubaine-nem foi já mais es
tabf'~iecido por Lei em Portugal ou no Brazil, como o certi
fica o art. 38 do Tratado celebrado entre Portugal e a Russia 
em 9 de Dezembro de 1787, e he notoriamente sabido: nem 
em tempo algum se tem posto em pratica. 

o~us Guarde a V. Ex.- Paço em 20 de Dezembro de 1837.
Br,rnardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Antonio Peregrino 
l\laciei .Monteiro. 

1\. ()~5.-MARINHA.-Em 20 de Dezembro de 1837. 

:+!andando elevar a doze mil réis mensaes a gr·atificação do Official empre~ 
gado no Trem Naval. 

O Regente Interino em Nome do Imperador, attendendo 
ao que representou o 2. o Tenente do Corpo da Artilharia 
da 1\Jarinha, Vicente Joaquim Barreto, empregado em objectos 
do Trem Naval, e á infm·mação que Vm. a seu respeito déra 
em officio de 18 do cort·ente, referindo-se a outro do Con
tador ua Marinha; ha por bem que a gratificação que o sup~ 
plicante ora vence, por se achar naquelle exercício, seja ele
vada á de doze mil réis, igual a que percebem outros seme
lhantemente empregados. O que participo a Vm. para sua in
tellígencia e execucção • 

.Deus Guarde a Vm.-Paço em 20 de Dezembro de 1837.
.loaquim José Rodrigues Torres. -Sr. Joaquim Antonio Ca
minha. 

N. 6~6.-JUSTIÇA. -Em 22 de Dezembro de 1837. 

AYiso ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, autorisando-o a fazer 
a transpllsiçlo dali córes da gola e canhllo do fardamento da Guarda Na
ríonal da Pro-vincia. 

IIJm~ e Exm .. Sr. -0 Regente intm•ino em Nome do Im
perador a quem foi presente o officio n.o 37 que V. Ex. me 
dirigio em O do corrente, acompanhando copia da represen
tação que lhe fez o Chefe da Legião da Guarda Nacional, 
Jmdiudo 3: troca de côres da gola e canhão de suas fardas: 
ha por hem autorisar a V. Ex. para mandar fazer unicamente 
a referida transposição, porque, além de resultar della maior eco~ 
nornia, vai de conformidade com o que já se praticou no Município 
da Côrte, devendo essa mudança ser geral para toda a Província. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 22 
de DeD''mbro de 1837.- .Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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N. 647.-MARI~H.\.-Em 22 de Dezembro de 1837. 

Communirando que por A' iso de 1 j do corrc•nte l'<!ra nomeadQ o Padre 
Joaquim CandiJo de OliH~ÍI'a, parlt CXPITer as fliii('~Õl'S úe Capellão do 
Hospital da Marí11ha, tlmantP o impedímeu!o dl'ste, abonautlo-se-llw a grati-
fiearão de doze mil c quiilLentos réis Jlll'llsaes. ~ 

Tendo-se por A viso de 1;) do conentc mandado nome::11· o 
Padre .Joaquim Candido de OliV('Íra para exercer as funeçõPs de 
Capelliio <lo llospital da ~Iarinha, durante o impedimento deste, 
que déra parte de dfwnte, e devendo ao referido Padre abonar-se 
por tal motivo a grntifica~:ão de doze mil e quinhentos n~is lllen
saes; assim o participo a Vrn. pilra sua inf.Plligeneia e execução. 

Deus Guarde« Vm.-· PM·o em 22 de Ht~zcmhro de 1H:l7.
Joaquim José Rodrigues Torr~s.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 648.-FAZEND~\.-Em 22 de Dezembro de 1837. 

Sobre a crcação uc huma Caixa de cmissfío de l1ilhctcs de 100 c WO réis 
. llUra tro«:o das llOtas, por fulta que ha de COUl'C. 

Illm. e Exm. St· .-Tenho presente o offieio por V. Ex. diri
gido a Uepartição da Fazenda em 2!) de Julho deste anno sob 
n.o 33, communicando a resolução quo tomnra de convidar 
alguns negociantes dessa Província para fundarem huma Caixa 
de emissão de bilhetes ou vales de 100 c 500 réis para troco das 
notas, e dcst'arte cessar o tlagcllo da falta de moeda de cobre, 
que sente a dita Província, providencia que foi levada a effcito, 
e em conscqucncia nchão-sc ji.l em circulação bilhetes daquclles 
valores: c em resposta declaro a V. Ex. que, apezar da occor-. 
rida urgencia, reprovo inteiramente por illegal c invasora das 
attrihuições do Poder Legislativo a medida tomada, cumprindo 
portanto fazê-la immcdiatamentc suspender. Hc de crer que, 
~om a ordem expedida á Thesouraria · do Maranhão em 20 de 
Junho ultimo, c na mesma data communicada á Thcsouraria 
dessa Província, tenha dcsapparccido, senão totalmente ao menos 
em grande parte, a necessidade de moeda de cobre. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Uio de Janeiro em 22 
de D1~zembro de 1837 .-A:liguel Calmon du Pin e Almcida.-Sr. 
Presidente da Provincia do Pará, 



N. 649 .• -I~tARINHA.- Em 29 de Dezembro de 1837. 

Autorisando ao Presidente da P1·oviocia do Pará para elevar os jornaes dos 
Operarios do Arsenal da Marinha da·Provincia á quantia que lhe parecer 
justa, dando conta á esta Secretaria do que houver a tal respeito prati-
~~ . 

!Ilm. e Exm. S1·. -Representando o CapWío-Tenente Antonio 
l .. eocadio do Coutto, interinamente empregado como Inspector 
do Arsenal dessa Província, em oficio do f.o de Outubro deste 
mmo, serem mui diminutos os jornacs dos mestres, contr:unes
trcs. c rnandadores das ditl'erentes otficinas do mesmo Arsenal, 
comparativamente aos que vencem semelhantes empregados nas 
nutras Provincias, ao mesmo tempo que nas obras dos particu
lares se pagão mais vantajosos jornat"s: o Rrgente interino em 
Nome do Imperador h a por bem autorisar a V. Ex. para que 
1wja de elevar os jornaes dos referidos operarias áquella quantia, 
qne justa. lhe parecer, de modo que se concilie o bom descm
}Wuho do serviço publico com a maior economia da Fazenda 
N:1cional, dando V. Ex. conta a esta Secretaria de Estado dó 
que houver praticado a semelhante respeito. 

Oeus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 29 de 
DPzembl'O de 1837 .-Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. ·r re
sidente da Psovincia do Pará. 

N. 650.-Em 29 de Dezembro de 1837. 

Declarando ao Presidente da Província das Alagôas,que o contracto de en
gaJamento dos liuli~iS deve ser feito pel? tempo que ~lles quizerem, e 
,1uando se não queuão prestar voluntanamente, devera então proceder 
ao recrutamento. 

Illm. e Exm. Sr.-Accnsando a recepção do officio de n.o 
:n. com data de 13 de Outubro ultimo, que V. Ex. dirigíra á 
esta Secretaria de Estado, tenho de lhe signiflcar, que o c.:>n
tracto de engajamentú dos lndios, sobre que V. Ex. pede cs.cJa
redmentos no dito officio, deve ser feito pelo tempo por que os 
wesmos se quizerem engajar, e quando elles se não queirão prestar 
á isto voluntariamente, deve então V. Ex. fine-los recrutar nessa 
Província ; remettendo para aqui o maior numero de semelhantes 
indivíduos, que de h uma ou de outra maneira possa ahi obter. 

Deus Guarde a V. Ex.-PaJacio do Rio de Janeiro em 29 de 
Dezembro de 1837. -Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. Pre
sidente da Provinda das Alagôas. 

Deci-t:õe 

l.tJ 

...:-? 5. 



N, Gi)l. -.Ena :w de lkzr·rnbro dt~ 1~37. 

f:ommunicando ao Presidente da Provinda das Alagôas que, para rcali)llar 
o pagumento dos empreiteiros que devem apromptar as madeiras da<[UÍ 
f'nrc:mmendadas, pó!Ie sacat· sotm~ a lntrndeucia da Marinha da Côrtt•, 
ua , twforn,tidade da :hiso dt~ (J do I:OIT!'Illt~. 

111m. c Exm. Sr.-Em resposta no oflirio de Y. Ex. sob n. 8 

:10, datado de 1ft. do mcz proxinao passado, :íePrea do pugamenlo 
an:~ empreiteiros, que dcvf'm aprornptar as llladeiras dnqui cn
comrnendadas; tenho de significar-lhe que, para realizar o rd!~
rido pagamento, púde sacar sobrP a lntendcncia da Marinha 
dPsta Côrte, na fúrma d;\s ordt·n~-; nHim;mu~nte exp•~didns em 
A viso de 9 do ct~rrentP. 

l>eu:., (;uardc a V. Ex.- P;llacio do Bio tle Janeiro em 29 de 
Bczemhro de 1837. -Joaquim Jose Rodrigues Torres.-Sr. Pr·e
sidcutn da Provinda das AlagAas. 

N. fi5'2.-FAZENHA.-EuJ ::l!) d1~ Dezembro de 1837. 

Anl.orisando os Chefe~ das Hcpartic;iiPs do Thcsouro), das Thcsonrarias, Pn'
\ indacs ('. de quacsqucr outras t''-ta r:,ws da administração e arn•e<Hlu~:; :· 
cln Fawnda ~arional, a f:IZI'r pr~'lHit•r I' antoar os t•mpn·gatlos on ~~'tr;mhos 
•pw dPutro 1la.> uwsmas forrm arhados I'H! lla;:raule delirto. 

~liguei Calmon du Pin e Allueida, do Consdho de Sua Mages
tade o Imperador, c Pn~sitiP11l1~ do Tribunal do Tlwsouro Pu1Jii1~o 
Nacional, para o flm de lwrn s1~ rnantnr a ordem no m.:pedicnlQ 
das dill'erenlcs Hcpartições do nwm10 Thr~souro, das Thcsourarias 
Provinciaes c mais estações ela adrninistraçfio c arrecadação da 
Fazenda Naeional; ordena que se observe o seguinte: 

t. o Os Cheres das diversas Rep:ut.ir;<les do Thesouro I,ublico 
'"acionai, das Thcsourarias ~· rovindal's e de quaesqunr outras 
Estaçi1Ps da admiuistr<H:fío E~ <IJTI't'ar!a(:iio da Fawnda Nncional, 
fari1o autoar e prender Ilt'lth 1 :nnl i IHJns, Corrnios on (;uanlas, 
qualquer empregado del!as que ltir <trlaado em tlagnmto delieto, 
t>, lavrado hum auto circuutslaHci<lCio da ad1ada e verirleação do 
delieto, que serú assig:nado p1~io respectivo Chefe, o remctterá ao 
.Juiz de Paz elo distr!~to para proceder conforme o direito. 

2. o O rw~~;mo sn praticariÍ eom qual.~srpwr outros in di viduos 
achados em tlagrantc dentro das B~:pmi!~·ões, ou que desobede
cerem aos Empregados ePt razão de sens offieios, ou os desi"ltten
den·rn OU inj!lri:lrcm, 0!1 S(~ ro!'t:m~!ll (I:_; modo que fH'I'!UJ'b~·m 
o f~xpcdicuk. 

lHo de .hmeiro, 2~) de HetellllH<> t:1· U~:l7. 

JJli.r;t~c! t'(:lmon du l'in e .1/mPida. 



N. 653. ~Em 29 de Dez$1Dl>ro de t837• 

Approvando a decisão da Presidencia da Província da Bahia, qqe mândou · 
cobrar pelas Mesas de Rendas estabelecidas nos ditferentes portos os di
reitos de l 1J2 °/o de expediente. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do Tribunal d4> 
Thesouro Publico Nacional, responde ao officio do Sr. lnspecb~r 
da Thesouraria da Província da Batda de 9 de Outubro ultimo, 
sob n. 0 163, que bem decedio o St•. Presidente da Província, 
quando declar·ou que pelas Mesas de Rendas estabelecidas nos 
dW'ercntes portos se devia cobrar 1 t 0

/ o de expediente, por set· 
conforme com as disposições dos arts. 78 do Regulamento de 30 
de l\Iaio de 1836, e 99 do de 22 do mez seguinte. 

T!wsouro Publico Nacional em 29 de Dezembro de 1837.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. 651.-IMPEIHO.-Elll 30 de Dezembro de 1837. 

Dedurando ao Presidente da Província de Pernambuco que a disposição 
do art. 1.0 da Resolução de 12 de Agosto de J 833 he extensiva a todos 
ns casos em que nlio fôr possível a reunifío ~e sufficientc numero de Lentes 
para os concur11os das cndeiras dos Cursos:~uridicos; c determina que , 
n'corra-se á accumulação de cadeiras, ~ndo houver falta de Leates 
para a regcncia de cada huma dellas. ., ,._i • ·-

i'/', 

IHm. e Exm. Sr.- Tendo representado o Director interino 
do Curso Jurídico de Olinda em offiqo de 8 do mez passado, 
o embaraço em que se acha por fal~ de lentes pr·esentes, para 
o proxirno concurso das substituições ás cadeiras daquelle esta
belecimento, visto entender a Congregação qu'e tem caducado o 
art. t.o da Resolução de 12 de Agosto de 1833, embaraço que 
talvez ainda se augmente para a regencia das cadeiras no anno
proximo futuro, por quanto hum desses mesmos Lentes pre
seutes está eleito lJeputado á Assembléa Geral.~-egislativa: manda 
o Hegente em Nome do lmpemdor o Senh.D. Pedro 11 de- , 
darar a V. Ex., para o fazm· constar ao mencionado Director 
interino, em resposta ao citado officio, que á vista do espírito 
do referido ~artigo daquclla llesolução, e das circurnstancias que 
o motivárão, a saa disposição milita em todo o caso, em que 
não sPja possível a reunião de numero de Lentes prescripto 
pelos Estatutos para o acto de que se tr3ta; devendo o dito 
Dircetor interino, pelo que toca á regencia das cadeiras no 
futuro anno lcctivo, recorrer ás accumulações, no caso de se 
fazer de mister esta medida. 

Deus Guarfle a V. Ex.-PaJacio da...J•~~I:tw;J.ei'ro em.-30 de 
Dezembro de 1837._:_ Bernardo ,~~'" lfJ'n s.- Sr. ,,_ . .-·". 
I•r<.'sidente da Província de Pern · ~- · .· 

,. 
'-<ji;-

u .. 
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