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1. - FAZENDA. - 9 de Jane1 íS'd!> 

1838. -Para se não pagar pore ~PurAoos ~,...: 
gem a Empregados da Alf~ndega_, ---~ 
durante o tempo de moles tia_, não 
provada, a juizo do respectivo lns-
pecter. . . . . . . . . . . . . .. 

2. - 9 de Janeiro de 1838. - Decla
rando o que se deve entender por 
moveis que devem ser despacha
dos por factura, conforme o Ar
tigo 216 do Regulamento de 22 de 
Junho de 1836. · ........ . 

3. - 1 O de Janeiro de 1838. - Sobre 
o pagamento dos direitos de 7 por 
cento de exportação dever fazer-se 
no porto, em que ti ver lugar a ex
portação para fóra do Imperio .. 

4. - 1 O de Janeiro de 1838. -Os Es
crivães que tiverem hum só Es-
criptorio '· ainda que accumulem 
dois ou mais Officios, são sujeitos 
a h uma só contribuição, e quando 
forem Povoações pequenas_, obser-
ve-se o disposto no Artigo 18 do 
Regulamento de 14 de Janeiro de 
1832 • . . . ............ . 

5. - 11 de Janeiro de 1838.- As No
. tas antigas do extincto Banco, emit-
tidas na Bahia e São Paulo, estão 
comprehendidas na disposição do 
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Artigo 1.• § 8.• da Lei de 18 de 
Outubro de ·1837 . 

6. - JUSTICA. - Portaria de ·11 de 
Janeiro ife ·1838 dir·igida á Com
missão lnspectora da Casa da Cor
recção, sobre a quantia que os Afri
canos, apprehendidos pelos Juizes 
de Paz, e alli depositados, devem 
pagar ................ . 

'7. - A viso de 1 ·I de Janeiro de 1838 
dirigido ao Presidente da Provín
cia das Alagoas, sobre a verdadeira 
intelligencia da disposição rlo Ar
tigo 203 do Codigo do Processo 
Criminal . . 

8. - A viso de 11 de Janeiro de 11838 
diri3ido ao Presidente da }lrovin
cia das Alagoas, á respeito da ap
pellaçào de que trata o Ar·tigo 167 
do Codigo do Processo Cri-minal.· 

9. - A viso de ·11 de .lanei r o de 1 ~38 
dirigido ao Presidente da Provín
cia de Santa Catharina, declarando 
a maneira de executar bem, cer-
tos Artigos de Lei . . . .. 

10.- FAZENDA. - 13 de Janeiro de 
1838. O Imposto de 11 bOOO réis por 
escravo nas Villas lle devido por 
inteiro, ainda que as ditas \i lias 
sejào creadas no decurso do anno, 
e que os esct·avos se occupern em 
serviços agrícolas . . . 

11. - 15 dé Janeiro de 11838.-0s Fieis 
dos Thesoureiros, e os Emprega
dos addidos não tem direito ás 
indemnisações da ditferença dos 
seus ordenadós aos dos Thesou-
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reiros, e aos dos Empregados 
Repartições , quando servem 
seu irnpedimento ....•.. 

N ·· ~12.- IMPERlO.- Aviso de 15 d 
neiro de '1838 ao Presrdent 
Provincia de Sergipe , declar f&> 
não ser n1oti v o sufliciente para: 

· annullar a prin1eira eleição de O~ 
readores, e Juizes de Paz da V illa .<>úl' 
de Nossa Senhora da Puriticacão ~Dos 
da Cape lia y e proceder-se á ~e- ~;::-__--~~ 
gunda, o não ter sido feita aquella 
no dia c."ompetente; mas sim para 
;;e responsabilisat· a Cam~ra 1\lu-
nicipal : que entretanto deve pre-
valecer esta até a decisão da As-
semhléa Geral Lef!islativa . . . . . ~12 

N. <· ·13. - A viso de 15 de {janeiro de 1838 
ao Presidente da Provincia de Per
nambuco, declarando que o Acto 
de Formatura nos Cursos Jurídi-
cos não póde considerar-se com
pleto, e ultimado y sem que o can
didato tenha dado graças ao Pre
sidente, e aos Lentes do dito Acto. 14 

:-~ ') ·14. -Aviso de 16 de Janeiro de 1838 
ao Presidente da Provincia do Pará, 
declarando que a Camara Munici
pal da Cidade de Belem ·obrou em 
directa opposição ás expressas dis
posições da Lei do 1. o de Outubro 
de 18'28, no A l'tigo 7. o, ás lnstruc
ções do 1. o de Dezemhro clo Iflesmo 
anno, e ás do Artigo 9 .. 0 do Co
digo do Processo Criminal , em 
mandar proceder á eleição de Ve
readores, e Juizes de Paz, em 
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tantas Mesas, quantos os Dist ri
ctos, em que se dividem as Fre-
Guezias ............... . 

15. - JUSTIÇA. - 1\ viso de 16 de Ja
neiro de 1838 dirigido ao Presi
dente da Província de Goyaz, sobre 
a maneira de proceder-se contra 
os P1~ocuradores das partes, e ou-
tras providencias . . . 

16. -A viso de 17 de Janeiro de 1838 
dirigiclo ao Chefe de Policia da 
Corte, sobre as fianças que forem 
indevidamente concedidas pelos 
Juizes de Paz . . · 

·17. - l~AZENDA. - 19 de Janeiro de 
1838. Declarando o modo do pro
vimento e nomeação de varias Em
pregos das Thesourarias, a cujo res
peito foi omissa a Lei de 4 de Ou-
tubro de 1831. . .. 

18. - 22 de Janeiro de 1838. -Cartas 
Rogatorías para levantamento de 
generos apprehendidos não se de
vem cumprir, porque os ditos di
nheiros, depositados em consequen
cia de processos de apprehensão , 
devem ter· a applicação determi
nada no Artigo 288. . . . . . . . . 

19.-22 de Janeiro. de 1838.- Não 
se cumprào os mandados de em
bargos no producto dos generos 
apprehendidos . . . . . . . . . . . . 

20.- JUSTICA.- Aviso de 22 de Ja
neiro de '1838 dirigido ao Presi
dente da Província de Minas Ge
raes, declarando qual o numero 
de Juizes, que devem compor as 
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Juntas de Paz 1 e qual a intelli
gencia do Artigo 266 do Codigo 
Penal . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

21.- 'FAZENDA.- 24 de Janeiro -~ 
1838. Verificação da medição a B! 8 L!J . 
legua, alêm dos limites da Cid Q._, 0~ \.,. 
para pagamento da Decima. . . 22 (2-}:~ 

22. - 25 de Janeiro de 1838. - ~ • 
clarando que 1 se o Empregado ~ ""c: 
Alfandega 1 em cujo lugar out a~ ~ 
serve, vai servir em outra Repar· ..ov ~ 
tição, e deixa vago o lugar, pro- r..;

0 
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cede a disposição do Artigo 20 do Os 
Ree-ulamento, e se serve interina
me':.te e tem por isso hum ven
cimento 1 procede a do Artigo 21, 
e que na-da compete aos que ser-
vem pelos licenciados, conforme o 
Artigo 19. . . . . . . . . . . . . . . 25 

23.- JUSTICA.- Aviso de 25 de Ja
neiro de 1838 dirigido ao Juiz de 
Paz do 2. o Districto do Engenho 
V e lho, sobre adiamentos das J un-
tas de Paz . . . . . . • . . . . . . . 26 

24. - 'FAZENDA. - 29 de Janeiro de ~ 
1838. Mandando continuar a es
cripturação elos Trapiches, como se 
praticava antes do Regulamento 
de 30 de Maio de '1836, com algu-
mas alterações. . . . . . . . . . . . 27 

25. - IMPERIO. - A viso do 1. o de 'Fe
vereiro de 1838 ao Presidente da 
Província do Espírito Santo, de
clarando que a Assembléa Legis
lativa daquella Província nenhum 
acto tinha direito de exercer pos
teriormente á intimação do seu · 
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arliamento , e s6 sim depois de 
novamente reunida no dia rnar-
cado" . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

26. -. JUSTICA. - Circulm· de 6 de 
Fevereiro, de 1838 dirigida aos 
Juizes de Paz do Município, sobre 
qnaes devem ser os Eleitort>s cha
mados para comporem o Conselho 
de Qualificação dos Guardas Na
cionaes . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

21. - A viso de 9 de fevereiro de 1838 
dirigido ao Presidente da Provín
cia de Minas Geraes, sobre a ver
dadeira intelligencia do A1t. 149 
do Codigo do Processo Criminal . . 31 

28.- Aviso de 9 de Fe,·ereiro de 1S.)8 
dirigido ao Juiz de Paz do 1. o Ois
tricto de Santa Anna sobre a du
vida, se os libertos devem , ou 
n~o, ser qualilicados Guardas Na-
Cionaes. . . . . . . . . . . . . . . . 32 

29. - FAZENDA.- 12 de Fevereil'O 
de 1838. Dando providencias para 
difficultar a falsiticaçào dos Bilhe-
tes do Thesouro. . . . . . . . . . . >> 

30. - 13 ele Fevereiro de 18:38.- Para 
que na Fabrica da Polvora se re
cebào os sellos dos Documentos 
"pelos quacs aHi tenhã.o de fazer-se 

33 pagamentos. . . . . . . . . . . . . . 
31. - JUSTICA. - A viso de 13 de Fe

vereiro cl~ 1838 dirigido ao Juiz 
de Di<'eito Chefe da Policia desta 
Cidade, sobre a maneira por que • 
devem ser revogadas as fianças 
concedidas pelos Juizes de Paz~ 
em conseqntmcia da errada classi-
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ficação dos crimes, inda mesmo 
nos casos de que dellas senão 
tenha interposto recurso. . . . . . 34 

32. - A viso de 15 de Fevereiro de 
1838 dirigido ao Presidente da Pro-
víncia de Minas Geraes, sobre . ......--.~ .. ~-.--~., 
e~ol umentos que bs Juizes de i- 'ú I B L/ 0 I ~-"~ 
re1to podem perceber ..... ·*'· 35 ;)-/~·'\ 

33. - A viso de 15 de Fevereiro de . orf 
1838 dirigido ao Presidente da @, t.:;/ 
vincia da Bahia, sobre se o .J · 
do Civel póde fazer inventat·io 0~ 
dos bens das pessoas abintestadas? ,.ovl' 
Se ao mesmo Juiz compete con- .oloo8 
ceder Cartas de Emancipação á 
qualquer individuo, á vista da Lei 
de 22 de Setembro de 1828 i Se 
igualmente lhe he permittido man-
dar executar formaes de partilhas 
dados pelos Juizes de Orphãos'! Se 
por morte;, ou falta temporaria 
d'algum Partidor pertence áquelle 
Juiz-.. do Cível, ou ao dos Orphãos 
nomear pessoa, que interinamente 
sirva'!. . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

34.- FAZENDA.- 15 de Fevereiro 
de 1838. Declarando que as Mesas 
de Rendas dos Portos aonde não 
ha Alfandega não precisão de Edi
ficio, providenciando sobre a re
sidencia do Administrador, desem
barque, peso , avaliação dos ge
neros, carregamento e manifestos. 38 

35.- JUSTICA. -Aviso de 16 de Fe
vereiro d~ 1838 dirigido ao Com
mandante Superior da Guarda Na
cional deste Município, sobre o Ar-
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tigo 7. o <la Resolução d.e 25 de Ou
tubro de 1832. . . . . . . . . . . . 39 

N. • 36. - A viso de 16 de Fevereiro de 
1838 dirigido ao Commandante Su
pet'ÍOr da Guard.a Nacional deste 
Município, sobre o provimento de 
Ofliciaes da Guarda Nacional . . . 40 

N.• ~n.- FAZENDA.- 11 de Fevereir·o 
de 1838. Declarando varias cit·
cunstancias e faltas , pelas quaes 
11ão se deve julgar fóra dos ter
mos do Hegularnento os Manifes-
tos dos Navios. . . . . . . . . . . . >> 

N.o 38.- JUSTlCA.~Aviso de ·19 de Fe
vereiro de 1838 dirigido ao Juiz 
ue Paz do ·1. o Districto do Enge
nho Velho, sobre a maneira por
que elevem prestar serviço os Guar
das Nacionaes, que de novo vier·em 
habitar em o seu Di!itricto; e bem 
assim que o Official legalmente no
meado póde exercer o seu posto 
inda que more em Disotricto de 
outra Companhia ........ - . . 42 

N.• 39. - FAZENDA.- 20 de Fevereiro 
de 1838. O lançamento para o Im
posto sobre as l~jas, &c., deve-se 
f..'lzer na parte das casa no pavi
vimento onde ella estiver , con
forme o Artigo 5. o das Instrucções 
de 5 de Maio de ·1837. . . . . . n 

N. • 40. - .lUSTICA. - Portar·ia de 21 de 
Fevereiro, de 1838 dirigido á Ca
mara l\lunicj.pal desta Cidade, de
clarando qual a maneira por que 
os Juizes de Paz devem ser sub
stituídos pelos Snpplentes, de que 
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trata o Artigo 1 O· do Codigo do 
Processo Criminal . . . . . . . . . . 4;_1 

4·1. - FAZENDA. - 27 de l,evereiro 
de 1838. O Artigo 98 do Regula-
mento da Alfandega não precisa 
de declaração ampliativa para com
prehender na isenção de direi ~----==~,...__ - .. 
do expediente os generos im _ r- B I BL;o · , 
tados para uso dos Barcos de g e f- ~" · ., 
ra, nos termos do Artigo 91 Sçi 44 'ty · 

!~2. - IMPE RIO. - A viso do 1. • ~~ ~, 
Março de ·i 838 ao; Presidente 
Província do Espivito Santo, de 0~-<> 
clarando que a disposição do Acto &J' 
Addicional, que antorisa as As- --io08 
sembléas Provinciaes para legis- " 
]arem, em geral, sobre os casos, 
e a fórrna por que poderão os Pre-
sidentes nomear, suspender, e de-
mittir os Empregados Provinciaes, 
não póde, nem convêm estender-se 
á faculdade de resolverem, e le-
gislarem em particular a respeito 
da nomeação , snspensão, e de-
missão de cada hum desses Em-

I 4 ~ prega( os. . . . . . . . . . . . . . .... 
43.- Aviso do 1.• de Março de 11838 

ao Presidente da Província de Mi
nas Geraes, ordenando-lhe que~ 
para se cumprir o que uetermina 
o Artigo 43 da Constituição, mande 
proceder á eleição de dons Sena
dores por aquella l'rovincia com 
os EleitoJ·es da Legislatura actual ~ 
que finalisa em 2 de Maio proximo 
futuro , e em hurna só Lista de 
aeis nomes •...•.... 
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44. - JOSTICA. -A viso de 8 de Março 
de 1838 dirigido ao Presidente da 
Província da Parahiba , esclare
cendo sóbre a maneira por que 
os Jurados devem ser apurados 
nas Sessões de cada anno . . 

45. -Aviso de 9 de Março de 1838 
dirigido ~o Presidente da Província 
do Ceara, esclarecendo sobre a 
maneira diversa por que procedem 
os Juizes de Direito daquella Pro
víncia, a respeito dos Jurados que 
faltão ás. Sessões do Jury ..... 

46. - A viso de 9 de Março de 1838 
dirigido ao Presidente da Provín
cia do Espírito Santo, esclarecendo 
sobre a maneira por que se deve 
proceder contra os. que dirigem 
offensas ás Autoridades no exer-
cício 'de suas funcções . . . 

4'1. -FAZENDA.- 13 de Março de 
1838. Decla,.ando que, a respeito 
dos generos apprehendidos, os Ar
tigos 127 e 159 do Regulamento 
de 30 de Maio de 1836 não im
pedem o cumprimento do Artigo 
198 do mesmo Regulamento . . . 

48. - 14 de Março (le 1838. - Dando 
providencia para facilitar o expe
diente das Capatazias dos Consu-
lados. . . . . . . . . .. 

49. -IMPERIO. - Aviso de 14 de 
Marco de 1838 ao Presidente da 
Pro~incia de São Paulo, determi
nando que , quando o Director 
do Curso Jurídico tever impedi
mento, que não exceda a tres dias, 
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seja substituído pelo ht&>~a1S' I 1!{{}4~: antigo; quando porêm jmpedi- 0,1 /:}~ 
mento exceda a este p azo, ou -'1':~~,}\ 
dumnt~ o mesmo praz? .h 9&~ in- ·~ \ 
convemente no exerciCIO, up~- :- i 

siderlte da Província nomeie 't..:l: * J 
Director interino . . . . . . . . . , Dos .;/ 

50. -FAZENDA. - 17 de Março de --~ 
1838. Providenciando sobre os 
Guardas da Alfandega encarrega-
dos das descargas das Embarcações. 53 

5L -21 de ·Março de 1838.- Decla
rando que a qualidade de Assi
gnante da Alfandega exige restri
ctªmente hum exercício pessoal , 
que não admitte delegação ou sub
stituição . . . . . . . . . . . . . . 54 

52. - IMPERIO. -Aviso de 21 de 
Março de 1838. ao Presidente da 
Província de Minas Geraes, decla
rando que. póde servir o Cargo de 
Vereador o Official de 1 . • Linha, 
que se acha sem exercicio algum 
de Posto Militar. . . . . . . . . . >> 

53.- GUERRA.- 2.2 de Marco de 
1838. Estatutos para o Est;bele
cimento dos Aprendizes Menores 
do Arsenal de Guerra, na confor
midade do Artigo 6. o do Decreto 
de 29 de Dezembro de 1837 . . . 55 

54.- FAZENDA.- 23 de Ma1·ço de 
de 1838. Declamndo que se não 
podem fazer explorações nos ter
renos diamantinos sem autorisacão 
da Assembléa Geral Legislativa·. . 60 

55. - JUSTICA. - Aviso de 23 de 
Março dê 1838 dirigido ao Pre-
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sidente dar Província de Minas Ge
raes, esclarecendo sobre a impos
sibilidade d'accumulaçào de car
gos , de que tratão a Lei de 1 5 
de Outubro de 1827, e o Decreto 
de 2·1 de Janeiro de 1830. . . . . 

56. -FAZENDA. - 26 de Marco de 
1838. Declarando que as Mes"as de 
Rendas creadas pelo Artigo 6. 0 do 
Regulamento de 30 de Maio de 
1836 ~ são as Estações competentes 
para o expediente é processo das 
Matriculas da gente do serviço das 
Embarcações; Gessando a inter
venção que nisso tenhão o~ Juizes 
de Paz, e outras Autoridades ... 

r,1. - JUSTICA. - Aviso de 28 de 
Março de, 1838 dirigido ao Presi
dente da Província do Rio de Ja
neiro~ sobre a maneira por que 
deve regular-se quando o Jniz Mu
nicipal, substituindo ao de Direito, 
póde julgar as causas em que se 
havia reconhecido suspeito, e se 
como .Juiz Municipal, reconhecen
do-se suspeito em todas as causas 
de hum individuo, e ache-se já 
nomeado pela Camara Juiz Muni
cipal especial para ellas, supsti
tuir neste ínterim o Juiz suspeito 
ao de Direito, quem he o com
petente para o julgamento de taes 
causas? ............ ; .. . 

58. - FAZENDA. - 28 de Março. de 
1838. Regulamento para a fisca
lisacão e arrecadação dos Impostos 
do Gado no Munici pio da Côrte. 

61 
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59. -JUSTIÇA. - Avi~So de 29 de 
Março de 1838 dirigido ao Chefe 
de Policia desta Côrte , esclare
cendo sobre a maneira de pagar-se 
o sello dos autos de liVl'amento de 
presos pobres, pendentes por· ap-
pellaçào ............... . 

60. - JUSTIÇA.- A viso de 5 de Abril 
de 1838 dirigido ao Juiz de Direi to 
Chefe da Policia desta Cidade, or
denando que no Conselho de Ju
rados delta se observe a mesma 
marcha e pratica~ que se seguia 
antes do A viso de 13 de Fevereiro 
de ·18:15 ~ a qual consistia 110 sor
teamento dos Conselhos d'accusa
ção e da sentença para tr·abalha
rem simultaneaFnente; e o A viso 
ordenava a maneira por que devia 
ser· formado o Jury de Sentença, 
em observancia dos Artigos 259 e 
314 do Codigo do Processo Cri-
minal. . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

61. - IMPERIO. -Aviso de 1'0 de 
Abril de 1838 ao Director interino 
da Escola de Medicina desta Côrte, 
declarando estar dispensado de 
fazer exame de Philosophia hum 
Professor desta Sciencia , que per
tende doutorar--se na dita Escola. 78 

62. - A viso de 14 de Abril de 1838 
ao Presidente da Província do Es
pírito Santo, declarando em vigor 
o de 5 de Maio de 1837, que de
ter·mina dever permanecer a Lista 
actual dos Vice-Presidentes Provin
ciaes, em quanto a respectiva As-
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sembléa Legislativa não apresentar 
a nova , e o Governo Geral não 
tiver fixado nesta a ordem nume-
rica , por que devem servir os 
eleitos. . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

63.- FAZENDA.- Em 14 de Abril 
de 1838. Declarando que a venda 
das Embarcações Estrangeiras a 
subdilos Brasileiros, e sua nacio
nalisaçàe--, só he permittida nas 
Mesas do Consulado, conforme os 
Artigos '128 e 131 do Regulamento 
de 30 de Maio de 1836; e recorn
rnendando o exacto cumprimento 
dos Artigos 297 e seguintes do Re
gulamento das Alfandegas de 22 
de Junho do mesmo anno, a res
peito das apprehensões do casco e 
carga de Embarcações Estrangeiras 
e Nacionaes que fizet·em commer
cio clandestino nos Portos onde 
não ha Alfandegas. . . . . . . . . . 79 

64.- IMPERlO.- Aviso de 16 de 
Abril de 1838 ao Presidente da 
Província das Alagoas, declarando 
que he competente, e encarregada 
da eleicão dos Vice-Presidentes Pro
vinciais, aquella Assembléa dares
pectiva Legislatura, em que finda
rem os dous annos que elles tem 
de servir. . . . . . . . . . . . . . . 81 

65. -FAZENDA. - 18 de Abril de 
1838. Regulamento para a arreca
dação do Imposto de 20 por o/ o do 
agoardente no Município da Côrte. 82 

66. - JUSTIÇA. - A viso de 19 de 
Abril de 1838 dirigido ao Presi-



dente da Relação da Côrte , escla
recendo sobre a maneira por que 
deve ser entendido o Artigo 58 
do Regulamento de 3 de Janeiro 
de 1833, por serem diversas as 
opiniões naquelle Tribunal á res
peito da nova distribuição para a 
d~ci~ão dos embargos nos Feitos 
CtVClS ••.•••.•••••••..• 

N.• 67. -Portaria de 21 de Abril de 1838 
dirigida á Camara Municipal desta 
Cidade , esclarecendo-a sobre a 
conducta que deve ter, quando 
os 4 Juizes de Paz de hum Dis
tricto não puderem exercer os 
Cargos para que tenhão sido elei-
tos .................. . 

N.• 68.- FAZENDA.- 24 de Abril de 
1838. Declarando que o Thesouro 
Publico não he responsavel pelos 
resultados dos actos illegaes de 
qualquer Empregado Publico do 
lmperio ............... . 

N o 69. - 2 de Maio de 1838. - Deter
minando que na arrematação das 
execuções da Fazenda sobre bens 
de devedores finados, só se admitta 
o pagamento a prazos no caso de 
não haver lançador a dinheiro á 
vista, e que jámais se admitta a 
lançar os herdeiros dos devedores 
fiscaes fallecidos. . . . . . . . . . . 

N. 0 70.- Em 7 de Maio de 1838.- De
clarando que o Imposto de 12d800, 
estabelecido pelo Al vara de 20 de 
Outubro de 1812, se cobrará du
plicadamente quando na mesma 

3 

87 

89 
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loja houver duas differentes es
pecies de negocias, seccos, e mo
lhados, com dous bulcões, cai
xeiros, e escripturação separadas. 

71.- Em 8 de Maio de 1838.- De
clarando que de todas as Sentença:3 
proferidas em habilitações a favor 
de herdeiros e cessionarios de cre
rlores da Fazenda Nacional para 
haverem pagamento se ha de ap
pellar ex-officio . . . . . . . . . . . 

12. - Em 9 de Maio de 1838. - De
terminando o modo por que de-
vem ser distribuídas l\S conferen-
cias dos Manifestos das Embar
cações , e como se ha de repartir 
o producto das differenças acha-
das ................. . 

73. - JUSTlCA. - Aviso de 12 de 
Maio de ··1838 dirigido ao Presi
dente da Província das Alagoas, 
habilitando-o para esclarecer a du
vida, em que entrara o Juiz Mu
nicipal interino daquellu Cidade, 
se podia conhecet' definitivamente 
dos crimes, em conformidade do 
do Artigo 35 § ~~.o do Codigo do 
Processo Criminal; bem como se 
poderia conceder Passaportes em 
vü·tude do disposto no Artigo 118 
do referido Codigo . . . . . . . . . 

14.- Aviso de 26 de Maio úe 1838 
dirigido ao Presidente da Provín-
cia do Ceará, sobre poderem) ou 
não exercer o lugar de Promotor 
os Secretarias dos Governos Pro-

90 

)) 

91 

92 

vmCiaes. . . . . . . . . . . . . . . . g-4: 
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75. - J<AZENDA. ~ 1 de Ju:1ho de 
1838. Marcando a tolerancia na 
diiferença do peso da tara das 
caixas de assucar, a cujo exame 
se procede no Consulado. . . . . 97 

16. - Em 9 de Junho de ·1838. - De-
clarando que não vencem Orde
nado os Empregados suspensos; 
e que a unica excepção estabele- / ~\-
"d. L . h d I ..,.,, c1 a por et, compre en e so- / :;;,.::: 

mente o caso de ter sido a sus- Í ;~
pensão effeito de pronuncia por I -:,~ 
crime de responsabil}dade . . . . !: -~ 

11.- 15 de Junho de 1838.- Decla- , 5 
rando que a tolerancia dos 1 O por \ :r: 
cet1to, para mais ou para menos, \ ~ 
no peso dos generos de que tratão ~~ 
os Artigos 234 do Regulamento de ~p * ~ 
~2 de Junho de 1836, e 2. 0 do ----~_:;;-
de 9 de Janeiro deste anno _, só 
se entende para a isenção da mul-
ta , e não para eximir do paga-
mento dos Direitos da quantidade 
manifestada , sendo a differença 
para menos, e mais do accrescimo, 
sendo para mais . . . . . . . . . 98 

78. -ESTRANGEIROS. -A viso par
ticipando ao Commissario Juiz Bra
sileiro da Commissão Mixta Bra
sileira e Ingleza, em resposta a 
seu Officio relativamente ·aos Em
bargos postos á Sentença proferida 
r.obre a Escuna Flor de Loanda, 
que o Regente Interino, em Nome 
de S. M. o Imperador, se conforma 
com a opinião que emittio o Pro
curador da Corôa , de que nem 

* 
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elle) nem qualquer outro Fiscal , 
ou mesmo qualquer parte, deve 
ser ouvida sobre embargos postos 
ás Sentenças dadas em causas, em 
que dantes não tivessem inter
vindo , como autor , réo , assis
tente, ou oppoente. . . . . . . . . 99 

'79. - JUSTICA. - A viso de 16 de 
Junho de 1838 dirigido ao Vice
Presidente da Província do Rio 
de Janeiro, indicando qual a ma
neira de reformar o processo de 
hum réo, quando este, sendo con
demnado , occulte-se , e consome 
aquelle processo. . . . . . . . . . . 1 00 

80. - FAZENDA. - 28 de Junho de 
18a8. Declarando o que se <.leve 
considerar como r.obras para ter 
a applicação da Lei de 6 de Outu-
bro de 1835 ............. 101 

81.- Em 3 de Julho de 1838.- De
clarando que as dividas inscriptas 
menores de 400~000 réis não ven
cem juros, que só se pagão das 
Apolices, salvo daquellas dividas 
que anteriormente os vencião . . . 103 

82.- Em 10 de Julho de 1838.- De
clarando o modo por que se deve 
contar as buscas para se pas-
sarem as Certidões . . . . . . . . . >> 

83. - IMPERIO. - A viso ao Presi
dente da Província do Espírito 
Santo, declarando-lhe que deve 
mandar passar Certidões de tudo 
aquillo, que não envolver materia 
de segredo, ou compromettimento 
alheio ................. 104 
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84. -FAZENDA. - 11 de Julho de 
1838. Determinando , para a boa 
arrecadação do expediente das 
mercadorias nas Mesas de Rendas, 
que nellas se não dê despacho 
sem ter pago o imposto, ficando 
os Mestres dos Barcos responsa
veis pelos volumes que deixarem 
sahir de bordo sem o respectivo 
despacho .............. . 

85. - 20 de Julho de 1838. - Decla
rando que as restituições dos de
positas devem ser feitas na mesma 
especie, ou em Notas com o agio 
do dia, á vista de attestados de 
Correctores .............. . 

86. - IMPERIO. - A viso ao Director 
das Escolas de Primeiras Letras 
do Município da Côrte , para que 
d' ora em diante se celebrem con
tra c tos com os proprietarios das 
casas para o serviço das mesmas 
Escolas; e nelles se fixe o tempo 
por que tiverem de ser occupadas; 
tendo-se em vista, na indicada fixa
ção, o quantitativo do alug~Iel, e 
a commodidade do predio . . . . 

Si. - JUSTIÇA. - A viso de 26 de 
Julho de 1838 dirigido ao Presi
dente da Província de Minas, sobre 
as duvidas que apparecem perante 
o Juiz de Orphãos da Villa da 
Pomba, quando se apresentão her
deiros com seus formaes de par
tilhas ' pedindo separação dos 
quinhões que lhes couberão em 
terras, de qual seja o Juiz com-

105 

106 

: L~.J 
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petente para proceder a tal di-
visão ................. 101 

N, • 88. - IMPERIO. - A viso de 4 de 
Agosto de 1838 dirigido ao Di
rector das Escolas de Primeira~ 
Letl'as no Muuicipio da Côrte , 
determinando que o aluguel das 
casas para o estabelecimento das 
ditas Escolas, seja contractado por 
hum anuo quando menos ..... 109 

N.• 89. -Aviso de 8 de Agosto de 1838, 
dirig-ido ao Presidente da Provín-
cia de Minas, declarando-lhe que, 
á vista da expressa disposição do 
Artigo 1 O, § 1. • d<.l Lei de 12 de 
Agosto de 1834, devem todos os 
Empregados do Correio Geral so
licitar os seus Títulos pelo Minis
ter·ío dos Nep,ocios do Imperio .. 11 O 

N." 90. -Aviso de 13 de Agosto de 1838 
ao Presidente da Província de Santa 
Catharina, declarando que os Por
tuguezes que tinhão vindo cum
prir degredos para o Brasil) dei
xárão de ser degradados de Por
tugal , no acto em que o Brasil 
declarou a sua Independencia; que 
as Autoridades Brasileiras ficárão 
desligadas da obrigação de os con
servarem , e vigiarem com taes ; 
e que elles finalmente entrárão no 
gozo da faculdade locomotiva . . 111 

N. • 91 . -JUSTIÇA. - A viso ao Presidente 
da Província das Alagoas , de 3 de 
Agosto de 1838 , sobre o tempo 
·concedido para os despachados to-
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marem posse dos lugares de Ma-
gistratura .............. . 

92. - A viso ao Presidente da l)ro
vincia de Minas Geraes, de '14 de 
Agosto de 1838, sobre a maneira 
de proceder quando as pessoas , 
nomeadas para exercerem o lugar 
de Juiz Municipal, que se recusa
rem, devem ser obrigadas a accei
ta-lo no caso de recusa sem motivos 
justificados ............ , . 

93.- FAZENDA.- Em '13 de Agosto 
de 1838. Declarando que os Em
pregatlos nomeados pelos Inspecto
res para os Lugares das Thesou
rarias devem entrar logo em exer
cício, indepenuente de approva
ção) sendo por elles providos, 
salvo os ele nomeação Imperial, 
em cujas vagas devem servir os 
immedi:ttos como a Lei determina, 
e se tem Grdenado pelo 'fhesouro. 

~4. - JUSTICA. -,Aviso ao Vice-Pre
sidente da Província do Rio de 
Janeiro , 1le 14 de de Agosto de 
'1838 , declarando se o Codigo do 
Processo Criminal tem ou não re
vogado a Lei de 30 de Outubro 
de 1830, a respeito dos Escrivães 
dos Juizes de Paz. . . , . 

95. -Aviso ao Presidente da Pro
víncia de Minas Geraes, de 16 de 
Agosto de 1838, declarando se o 
Official da Guarda Nacional póde 
~ter proposto e nomeado para o 
Cargo de Juiz Municipal ..... 

96 • ....,.. Aviso ao V ice-Presidente da Pro-

H2 

H3 
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vincia do Rio de Janeiro, em data 
de 17 de Agosto de 1838, decla
rando, qual Esc ri vão deve escrever 
nos processos em que se dão de 
suspeitos os Juizes de Paz do Dis
tricto da culpa e residencia. do réo. 117 

N.• 91. -Aviso ao Presidente da Provín
cia' do Rio Grande do Sul, em 
data de 20 de Agosto de 1838 , 
declarando a maneira de julgar-se 
as deserções dos Guardas Nacionaes 
destacados . . . . . . . . . . . . 118 

N. 0 98. -MARINHA. -Aviso de 21 de 
Agosto de 1838 ao Intendente da 
Narinha da Bahia, e lnspectores 
dos Arsenaes de Marinha das ou
tras Provinciao ~ determinando que 
remettão á Secretaria de Estado 
hum mappa explicativo do pes
soal e trabalhos dos Arsenaes, e 
o orçamento das suas despezas . . 119 

N.o 99. - JUSTICA. - Aviso ao Presi
dente da Província de Minas Ge
raes, em data de 13 de Setembro 
de 1838, para que faça (leclarar ao 
Juiz Municipal interino da Cidade 
de Marianna , que não pôde de
legar sua jurisdicção em Advo
gados de Commissào para audi-
encia ................. 121 

N.• 100.- Aviso ao Vice-Presidente da Pro
víncia do Rio de Janeiro, de 24 

-de Setembro de 1838 , declarando 
a duvida em que entrara o Juiz 
de Orphãos interino da Villa de 
Itagoahy , se quando~ o Juiz de 
Orphãos se der de suspeito, d6!ve 
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tomar por Adjunto o Juiz Muni
cipal, ou se devem as partes re
querer á Camara Municipal hum 
Juiz especial . . . . . . . . . . . . . 122 

N.• 101.- FAZENDA.- ~6 de Setembro ,/~-" 
de 183~.. Provi~enciando sob~·e a;·~""~\:-. <fl'\\ 

execuçao do A rt1go 1. • da Lei de . -~::_o ~ \, 
11 de Outubro de 1837, N."109 1a3 -;_ 

N.• 102. -Em 2 de Outubro de 1838.- De i ~ :"J 

clarando que os Empregados da \ -<t: ~~ 
Administrações dos Correios nã ·. S c 
são sujeitos uo pagamento dos'-~ (/) 
Novos Direitos. . . . . . . . . . . . ~ ~ 3 , 

N.• 103. - JUSTIÇA. - Aviso ao l~resi- ~~o * -i 
dente da Província de São Paulo, ~,}' 
em data de 2 de Outubro de 11 Sil8, .:c.--:/ 

resolvendo as duvichts por elle of-
f~recidas ácerca da execução de 
alguns Artigos de Lei ....... 126 

N.• 104.- FAZENDA.- Em 6 de Outu
bro de 1838. Ordenando que se 
não dê cumprimento aos Títulos de · 
nomeação de Empregados , sem 
. q~e ten hiio pago o respectivo SeU o. 127 

N.• 105.- MARINHA.- Aviso de 9 de 
·Outubro de 1838. Ao Encarregado 
do Quartel General , mandando 
proceder a exame sobre o estado 
e disciplina dos Navios de Guerra, 
que entrarem neste Porto ; e crc
ando huma Commissão para exa
minar as derrotas. . . . . . . . . . i 28 

N.• 106. -Aviso de 15 tle Outubro de 1838. 
Aos Intendt:ntes, e lnspectores dos 
Arse.naes de Marinha, ordenando 
que remettào mensalmente á Se
cretaria de Estado hum Balancete 

4 
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da receita e despeza do mez anteri
or; e, no principio de cada semes-
tre , as contas rlo semestre findo. 129 

i 07. -A viso de 16 de Outubro de 1838, 
Aos Presidentes de diversas Pro
víncias marítimas, ácerca dos fun-
dos que elevem ser abonados pela 
ReparLição da Fazenda para as 
despezas dos Arsenaes de Marinha; 
e providenciando sobre Empregos 
não creados por Lei , e despezas 
extraordinarias. . . . . . . . . . . . 130 

108. - JUSTICA. - A viso ao Presi.,.. 
dente da ,Província de Santa Ca
tharina, de 16 de Outubro de 1838, 
resolvendo as duvidas offerecidas 
pelo Juiz de· Direito da Comarca 
U.o Sul da mesma Província , ten
dentes á verdadeira intelligencia 
de alguns artigos do Codigo do 
Processo ............... 131 

i 09. - ESTRANGEII\OS. -Portaria de 
19 de Outubro de 1838. Ordenando 
que , os Commissarios Brasileiros 
da Commissão Mixta Brasileira e 
Ingleza estabelecida nesta Côrte , 
no julgamento das Embarcações , 
que com Bandeira Portugueza fo
rem capturadas, transportando es
cravos da Costa d' Africa , se re
gulem pelas lnstrucções que o Go
verno Britannico deo ultimamente 
aos seus Commissarios . . . • . • . 133 

H O. - FAZENDA. - Em 20 de Outu-
bro de 1838. Regulando a execu-
fào do S 3. • do Decreto de 12 de 
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Outubro sobre o pagamento da 
taxa do Sello das Letras . . . . . . 137 

N.o 111 . ...-:-MARINH.A.-Aviso de 22 de 
· Outubro de 1838. Ao Intend.ente 

da Bahia, e lnspectores dos Ar
senaes de Marinha, mandando re
gular os trabalhos, de maneira que 
não excedão aos fundos consigna
dos, e que não cumprão ordens, 
c1ue forem de encontro ás da Se
cretaria de Estado . . . . . . . . . 

N. o 1 i 2. - A viso de 26 de Outubro de 1838. 
Ao Intendente da Marinha da Ba
hia , e Inspectores dos Arsenaes 
de Marinha das :Províncias ; or
denando que remettão relações dos 
objectos ~ que entrarem para for
necimento dos Armazeus, tanto 
aos Presidentes, como á Secreta
ria de Estado . . . . . . . . . . . . 

N. o 113. - A viso de 26 de Ou tubru de 1838. 

1\! ~ _l..,. 

Aos Pr·esidentes das Províncias onde 
ha Arsenaes, determinando que á 
vista dos objectos, que forem com
prados para fornecimento dos Ar
mazens da Marinha, e dos preços 
do mercado, examine se taes com-
pras são regularmente feitas , e 
conforme as necessidades do ser-
viço ................... ·14·1 

H4. -IMPERIO.- Aviso ue 27 de 
Outubro de 1838, declarando que 
.os feriados das Quintas feir·as, nos 
Cursos de Sciencias J uridicas e So
ciaes, são relativos somente ao 
exerci cio das Aulas; podendo por 
tanto nesses dias ter lugar os de,. 

lt-
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mais~ que actualmente se inter
rompem . . . . . . . . . . . . . . . . 1-42 

.N.o H5.- JUSTIÇ>'\, -Aviso ao Vice-Pre
sidente da Provincia do Rio Grande 
do Norte , de 29 de Outubro de 
1838, resolvendo as duvidas ácerca 
da intelligencia de alguns Artigos 
de Leis ................ 143 

N.o H6. -lVCARlNHA.-Avi:;o de 5 de No
vembr·o de 1838. Ao Encarregado 
do Quartel General~ Intendentes 
da Marinha da Côrte, e Bahia, e 
aos lnspectores dos Arsenaes, e 

. Presidentes das Províncias, esta-
belecendo varias regras para boa 
fiscalisação, e economia, ácerca de 
fornecimentos aos Navios da Ar-
mada ................. 145 

N. • t 17. - IMPERIO. -Aviso de 5 de No
vembro de 1838 ao Presidente da 
Província do Ceará, ordenando 
que não seja guardado, e obser
vado como Lei, até det1nitiva de
cisão da Assembléa Geral Legis
lativa, o Projecto de Lei, N.o 16, 
da Assembléa Legislativa daquella 
Província . . . . . . . . . . . . . . . IH 

N. o 118. -Aviso de 6 de Novembro de 1838 

.. 

ao Pl'esidente da Província do 
Ceará; declarando que os Presi
dentes das Províncias tem o prazo 
de clez dias para darem, ou ne
garem a sua Sancção aos Projectoi 
ele Lei das Assembléas Provinciaes, 
quet· esses Projectos sejão apre-. 
senta dos pela primeira, quer pela 
segunda vez . . . . . . . . . . . . . 150 
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N.• 118.- FAZENDA.- 8 de Novembro 
de 1838. Declarando como e quan
do póde ter lugar a restituição da 
Siza }á pa~a. . . . . . . . . . . . . 154. 

N. • 119. - JÚSTICA. - A viso de 8 de No
vembro de 1838 ao Juiz de Di-

. rei to Chefe da Policia, estabele
cendo a ignaldatle do serviço entre 
os J orados, c para conseguir-se 
ter sempre o Conselho numero 
sufficiente. . . . . . . . . . . . . . . ·155 

N.•120. -IMPERIO.-Avisode14deNo
vembro de 1838 ao Presidente da 
Provincia de Minas Geraes , de- ~
clarando ser incompatível o exer- / ~"- " ~ 
cicio do Emprego de Secretario • ~- ól0 \ 

da Camara Municipal com o do/ :c' ::.;,. 
C d V d ' r~ '<-argo e erea o r . . . . . . . . ..·. ::.'J 

N.• 121.- JUSTIÇA.- Aviso de 16 de No.:.li 6 

vembro de 1838 ao Presidente in-\ 1. -;!.. 
terino da Relação desta Cidade , \1 '- ·. 
declarando qne., depois do prazo \""::'., 
marcado na Le1 de 11 de Outubro ,~· /. 
de 1827, ao Governo compete no- '-:·c·:~· ( • 

l 
', c / 

me ar e prover qua quer vaga, que ';;::'-·. -,~-
se otTereça, dos serventuarios no-
meados pelos Proprietarios de Of-
ficios, e não as Autoridades pe-
rante quem tenhão de servir . . 156 

N.• 122. -FAZENDA.- F.m 21 de No
vembro de 1838. Ordenando que 
nas Certidões que se passarem nas 
Alfandegas, de mercadMias nellas 
entradas vindas de outra Alfandee:a, 

t7 

se faça declaração de trrem vindo 
acompanhadas de cartas de Guia 
por baldeação ou reexportação. . ·160 
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N.·. i23.- Em 21 de Novembro de 183S, 
Providenciando sobre o modo de 
proceder na expedição dos Mani
festos e Guias das mercadorias des
tinadas de huns para outros Por-
tos do lmperio ........... 16t 

N.• 124. -Em 28 de Novembro de 1838. 
Declarando que os Bilhetes de Rifa 
devem pagar o mesmo Sello dos 
de Loteria . . . . . . . . . . . . . . 1 G2 

N.• 125.- Em 28 de Novembro de 1838. 
Declarando não sujeitos ao disposto 
no Artigo 90 da Lei de 4 de Ou
tubro de 1831 , as habilitações de 
herdeiros ou legatarios , e que 
se lhe faça o pagamento~ obser
vando·se a ordem de 14 de De
zembro de 1835. . . . . . . . . . . Hi3 

N.• 126.- Em 10 de Dezembro de 1838. 
Declarando que são sujeitos ao 
pagamento da Dizima de Chancel
laria, na fórma do Artigo 2 do 
Decreto de 29 de Novembro de 
1836 , todos os que forem con
demnados po» Sentenças proferi
das em causas C i v eis , por Juizes 
de qualquer denominação . . . . . 1 G4 

N.• 127. -':JUSTICA.- Aviso de 10 de De
zembro de '1838, ao Presidente da 
Província do Maranhão, sobre a 
intelligencia dos Artigos 241 do 
Codigo Criminal , e 1 O da Dispo-
si cão Pwvisoria ácerca da Aclmi
ni~traçào da Justiça C i vil . . . . . 165 

~.· 128.- IMPERlO. - Aviso de 13 de 
Dezembro de 1838 ~ remettendo ao 
Director do Curso Jurídico de S. 
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Paulo, copia do que em ·13 de 
Novembro antecedente se tinha 
expedido ao Director interino do 
Curso Juridico de Olinda a res
peito das vestes, de que os Lentes 
devem usar no exercício das suas 
funcções. . . . . . . . . . . . . . . . 107 

i29.- FAZENDA.- Em 17 de De
zembro de 1838. Declarando que 
quando huma Letra, proveniente 
de prestações concerlidas a algum 
devedor da Fazenda Publica, não 
for paga no seu vencimento, se 
considerem todas as mais vencidas, 
e se proceda á cobrança pelos meios 
legaes. . . . . . . . . . . •.•. 169 
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1838. 

TO!IIO 1. 0 
- CADERNO 

N.o 1.- FAZENDA.- 9 
ü-,. 
~os ·~ 

Para se não pagar porcentagem a Empr ____ _, 
gados da A ljànde ga, durante o tempo de 
moles tia, não proCJada, a juizo do respectiCJo 
lnspector. 

Mir,uel Calmon du Pin e Almeida, Presiden
te do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
constando-lhe por Officio do lnspector da Alfan
dega da Província do Rio Grande do Norte, da
tado de 5 de Dezembro do anuo passado, que o 
Sr. Inspector interino da Thesouraria da dita 
Província , a requerimento de Joaquim José de 
Lima e Silva, Escripturarío da Alfandega, man
dara-lhe satisfazer a porcentagem corresponden
te aos dias do mez de Setembro que esteve 
doente, não obstante não haver elle provado 
a sua molestia, segundo determina· o Regula
mento de 22. de Junho de 1836 , a juizo do 
respectivo lnspector, sendo obrigado. á restitui
ção da porcentagem o Empre~ado '.que -a:havia 
recebido pot' ter substituído q mencioriado Es ... 
cripturario; · dêelara ao 'mesmo Sr. ;''l:Ospecl'or 
interino da Thesouraria·~ que foi injusto. o smí 
deferimento; por· quanto não· ha,·endo,Io Ins
pector da Alfanuega :por. pr.ovada: ·a níolas·tia;; 
nos termos do Artigo 19 do citado Regulameíl'-

/ 
( •to 
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to, não tem o Escripturario direito nem á por
centagem nem ao ordenado ; e em consequen
cia não lhe podem ser abonados. O que cum
prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Ja
neiro de 1838. - Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. < 

N.o 2.-9 de Janeiro de 1838. -Declarando o 
que se de(Je entender por mo(Jeis que de(Jem ser 
despachados por factura, conforme o Art. 216 
do Regulamento de 22 de .Junho de 1836. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, de conformidade com o voto do Tri
bunal, responde ao Officio do Sr. lnspector da 
Thesouraria da Província do Maranhão, de 31 
de Outubro do· anuo passado, n. o 97 , relati
vamente á duvida em que entrou o lnspector 
da Alfandega , se por moveis , que o Regula
mento de 22 ·de Junho de 1836 ma:nda des
pachar por factura, deve emtender-se todos os 
trastes que vem para negocio e servem de ador
nar h uma casa, ou .somente aquelles que tra
zem os passageiros para seu uso, a cuja du
vida respondeo o sobredito Sr. lnspector, que 
não fazendo o Regulamento distincçào de .mo
veis para uso • particular;, ou para negocio, se 
despachassem por faetura , prestand<Hse ·fiança 
até decisão do Tribunal; <JUe mui hem deferio 
o referido Sr.::lnspecttor,interino, á vista .da.ge
nerica disposição. do A~t. 216 do citado ·Regu
lamento:~ Et que oompre levantar·a i.ança {>Testada. 

; T·hesonro. Publico :;Nacional,. em 9. de. Ja
neiro· ·de t83SJ ........ Miguel ;;(;alolom. du Pin e 
A:lmei~~ · 
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N.o 3.-10 de .Janeiro de 1838. -Sobre opa
gamento dos direitos de 1 por cento de ex
portação deCJer fazer-se no porto em. que tiver 
lugar a exportação para.fóra do lmperio. 

Ill. e Exm. Sr. --Devendo na fórma da 
Lei cobrar-se os 1 por cento de exportação 
dos generos de producção Brasileira no porto 
em que elles forem exportados para fóra do 
Imperio ; não pôde de maneira alguma appro
var-se a medida por V. Ex. adaptada de os 
mandar receber nessa Província, quando os di
tos generos se dirigem a outros pontos do Im
perio para d'ahi serem despachados para o es
trangeiro ., como participou no seu Officio de 
13 do mez findo, n. • 81 ; cumprindo que V. 
Ex. quanto antes revogue semelhante disposi
ção , fazendo restituir os que já se tenhão co
brado, quando mostrem have-los pago na Pro
víncia em que tiver lugar a sobredita expor
tação , como V. Ex. verá da ordem inclusa , 
sob n. • 1 ., que transmittirá á Thesouraria da 
Província. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 1 O de Janeiro de 1838. --Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. --Sr. Presidente 
da Província de Sergipe. 

Refere-se á ordem antecedente. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida , Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico ~a
cionai , constando das guias passadas pela Al
fandega da Província de Sergipe, e inclu~as na 
representação do Administrador da Mesa do 
Consulado desta Corte , haver-se recebido na 
dita Estação os 7 por cento de exportação de 

/"'t! 



( 4 ) 

175 caixas de assucar carregadas nas Sumacas 
Andorinha, e Nova Andorinha, quando taes di
reitos se devem cobrar no po1·to, em que o ge
nero for exportado para o estrangeiro ; tem nes
ta data ordenado ao sobredito Administrador , 
que no caso de se despachar o dito assucar 
para fóra do lmperio ~ exija o paP"amento dos 
respectivos direi tos ; de vendo a p~rte in teres
sada haver a restituição delles da sobredita Re
partição , onde os paga1·a indevidamente. O 
que participa ao S1·. lnspector da Thesouraria 
da Província de Sergipe para sua intelligencia 
e execucão. 

The~ouro Publico Nacional em 1 O de Ja
neiro de 18a8. -- Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. 

Idem. 

O Sr. Administrador da Mesa do Consula
do fique na intelligencia de que , na forma da 
sua representação de 4 do corrente, deverá 
exigir o pagamento dos direitos de 7 por cento 
do Assucar vindo de Sergipe nas. Sumacas An
dorinha , e Nova Andorinha , no caso de se 
despachar para fóra do Imperio; havendo a 
parte interessada da Alfandega daquella Provín
cia a restituição dos que indevidamente ali pa
gara. Inclusos se lhe reenvião os documentos 
que acompanhárão a dita representação. 

Rio em 10 de Janeiro de 1838. --Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 
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N. o 4. - i O de Janeiro de 1838. -Os Escrivães 
que tiverem hum só Escriptorio ainda que ac
cumulem dois ou mais Officios , são sujeitos 
a lwma só contribuição, e quando forem Po
voações pequenas observe-se o disposto no Art. 
18 do Regulamento de 14 de .!anúro de 1832. 

lll. e Exm. Sr. --Em solução ao Officio 
de V. Ex. de 21 de Outubro do anno findo, n. o 

76 ~ tenho de declarar-lhe: 1. o, que os Escri
vães, que tiverem hum só Escriptorio são su
jeitos ao pagamento de hurna contribuição so
mente, ainda que por qualquer motivo accu
mulern dois ou mais Officios ; por isso que o 
imposto he lançado sobre os Escriptorios, e não 
sobre os Officios: e 2.o, que o serem pequenas 
as Povoações em que se achem os Escriptorios, 
não pôde servir de pretexto para a isenção do 
Imposto , na conformidade do que já dantes se 
praticava a respeito dos mais impostos estabe
lecidos pelo § 2. o do Alvará de 20 de Outubro 
de 1812 , em virtude da Provisão de 24 de 
Novembro de 1813, e do Regulamento de 14 
de Janeiro de 183'2 ; mas que em aw~nção a 
ser expresso no Art. 9. o § 4. o da Lei de 22 de 
Outubro de 1836, que o imposto dos 12h800 
rs. , extensivo aos novos objectos, será cobrado 
como dantes, deverá observar-se, a respeito dos 
Escriptorios dos Escrivães impossibilitados de 
pagar, o disposto no Art .. 18 do sobredito Re
gulamento de •14 de Jane1ro. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 1 O de Janeiro de 1838 -::::-__ Miguel 
Calmon du Pin e Almeida.- ;·ff~meríte~ 
Província das Alagoas. ~\..\\) '- · n~ (!1.r. .. 

'/ 
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N.o 5. -11 de Janeiro de 1838. -As Notas 
antigas do extincto Banco, emittidas na Ba
hia e S. Paulo estão comprehendidas na dis
posição do Art. 7. o § 8. 0 da Lei de 18 de Ou
tubro de 1837. 

Em resposta ao seu Officio de 22 de De
zembro passado, e em vista da sua informação 
de 3 do corrente, tique V. S. na intelligencia 
de que as antigas Notas do extincto Banco, emit
tidas na Bahia e S. Paulo, estão incluidas na 
disposição do Art. 7. o § 8. o da Lei de H de 
Outubro do anno passado. 

Deos Guarde a V. S. Paço em 11 de Ja
neiro de 1838. --Miguel Calmon du Pin e Al
meida. -- Sr. Inspector Geral da Caixa de Amor
tisação. 

N.o G. -JUSTIÇA.-Portaria de H deJaneiro 
de 1838 dirigida á Commissão 1 nspectora da 
Casa de Correcção, sobre a quantia que os 
Africanos, apprehendidos pelos Juizes de Paz Y 

e ali depositados) devem pagar. 

Merecendo a approvação do Governo Im
perial a medida proposta pela Commissão lns
pectora das Obras da Casa de Correcção, em Offi
cio de 18 de Dezembro do anno proximo pas
sado; Manda o Regente Interino, em Nome do 
Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Justiça~ rleclarar á sobredita Com
missão Inspeotora, para sua intelligencia e exe
cução , que os Africanos apprehendidos pelos 
Juizes de Paz , ~ mandados pôr em dep,osi!o .na 
Casa de Correcçao, devem pagar 140 re1s d1arios 
para indemnisação das comedorias e mais des
pezas, que com elles ali se fazem , na occasiào 
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em que forem entregues á quem pertencerem; 
devendo a mesma Commissão Inspectora infor
mar se os pretos, que~ para aquella Casa são 
mandados por seus respectivos Srs. para serem 
castigados no Calabouço, pagão igual quantia, 
ou menor, quando parece justo que paguem o 
que tem de pagar os primeiros. 

Palacio do Rio de Janeiro 11 de Janeiro de 
1838. -.-Bernardo Pereira t.le V asconceHos. 

N. 0 7,-AíJiso deH deJaneiro de·IS38 dirigido 
. ao Pre.sidente da Provincia das A lagoas, sobra 

a verdadeira intelligencia da disposzção do 
Art. 203 do Codigo do Processo Criminal. 

lllm. e Exm. Sr. -Em respo:ita ao Officio 
de V. Ex., de 24 de Novembro do anno passado, 
que acompanhou em original o descomedido 
Officio , que lhe dirigio o Bacharel Francisco 
Joaquim Gomes Ribeiro, Juiz de Direito dessa 
Comarca, devo declat·ar a V. Ex. que a dis
posição do Art. 203 do Codigo do Processo Cri
minal, cuja doutrina se deve entender connexa 
com a do Art. 204, he só relativa ao procedi
mento , que se ha de ter com os delinquentes 
apanhados em flagrante ; e por conseguinte que 
contra o mesmo Bacharel se deve proceder pe
los meios ordina.r.ios da queixa, ou denuncia, 
visto não se achar no sobredito caso; regu
lando-se a competencia do Fôro pelo disposto 
nos Arts. 160 § 3. ~ e 257 do referido Codigo . 

. Deos. Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Jameiro. em H de Janeiro de 1838. -Bernardo 
fer.eira de Vasconcellos .• -Sr. Presidente da Pro
viocia das Alagoas. 

( 
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N.• 8. -A~Jiso de 11 de Janeiro de ·1838 dirigiêlo 
ao Presidente da PrMincia das Alagoas, á 
respeito da appellação de que trata o Art. 
167 do Codigo de Processo Criminal. 

Illm. e Exm. Sr. -Do documento, que 
acompanhou o Oflicio de V. Ex. , de 7 de No
vembro do anno passado, somente pôde dedu
zit· o Governo que na V illa da Atalaya não hou
ve a tentativa de sedição, de qne trata o mes
mo Oflicio; e que o Juiz Je Paz da dita Villa 7 
que procedeo á fot·maçào da culpa, ex-officio, 
em execução da Portaria do respectivo Juiz de 
Direito, illegal e indevidamente appellou da sua 
sentença, que julgou o summario improceden
te~ e a ninguem pronunciou, não sendo o Pro
cesso de crime de responsabilidade, em que só 
tem lugar tal appellaçào ~ nos termos do Art. 
167 do Codigo do Processo Criminal. O que 
tudo communico a V. Ex. em resposta ao seu 
citado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de 
Janeiro em 11 de Janeiro de 1838. - Ber·nar
do Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da 
Província das Alagoas. 

N.• 9.-Aviso de 11 de Janeiro de 1838 diri
gido ao Presidente da PrMincia de Santa Ca
tharina, declarando a maneira de executar 
bem certos Artigos de Lei. 

Illm. e Exm. Sr. - Levei ao conhecimento 
do Regente Interino, em Nome do Imperador, 
o Officio do Juiz de Direito da Comarca do Sul 
dessa Pl'Ovincia, que acompanhou o de V. Ex., 
com a data de 7 de Dezembro do anno passa
do, em o qual aquelle Juiz pede esclarecimen-



( 9 ) 

tos a respeito de quatro quesitos, que offere
ceo sobre a maneira de bem executar certos 
Artigos de Lei ; e o Mesmo Regente me ordena 
que declarasse os referidos quesitos da maneira 
seguinte : quanto ao 1. •, que , se as disposições 
do Art. 5. o § 2. D da Lei de 15 de Outubro de 
1827, e do Art. 6. o da Lei de 18 de Setembro 
de 1828, dão a entender a existencia das alçadas 
dos Juizes Cíveis, a generica doutrina do Art. 
15 da Disposição Provisoria parece exclui-los 
absolutamente, admittindo ( sem distincção, 
nem limitação alguma) a provocação interposta 
das Sentenças definitivas, ou que tem força de 
definitivas do Juiz inferior para o Superior, a 
fim de reparar-se a injustiça , e dar-se por tan
to hurna bem fundada razão de duvidar e de 
recorrer á declaração da Assernbléa Geral Le
gislativa; a respeito do 2. o, que, pela disposi
ção do Art. 14 da Disposição Provisotia, se não 
revogou , nem ai terou o que decreta a Ord. 
L. 3. o Tit. 33 princip. ) podendo bem conci
liar-se a observancia de huma e outra Lei ; 
relativamente ao 3. o) que, a respeito das sus
peições dos Juizes Municipaes e de Direito) em 
materia Criminal, nenhuma declaração, nem 
instrucção se precisa por ser bem explícita e 
clara a maneira de proceder , estabelecida na 
Púte 2. • Tit. 2. o Cap. 3. o do Codigo do Pro
cesso Criminal, e que a respeito da suspeição 
dos mesmos Juizes, em materia Cível) se deve 
proceder na conformidade da Ord. L. 3. o Tit. 
21 , em quanto a Assembléa Geral Legislativa 
não dect·etar huma nova e melhor fôrma, mais 
accommodada á actnal organisação judiciaria ; e 
finalmente ácerca do 4. o, que, dado o caso da 
necessidade de admittir as proprias partes a as
signar as suas allegações) artigos e cotas, por 

2 
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falta de Advo~ados, tambem se poderão arlmit
tir 08 Pr•ocnradores baotantes dos ausentes e 
impo5sibilitados, sujeitando-se huns e outro5 
ás responsabilidades respectivas. O que parti
cípo a V. Ex. para sua intelli[~encia, e para 
fazer constar ao mencionado Juiz de Direito. 

Deos Guarde a \'. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 1 t de Janeir'O de 1838. --Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da 
l1 rovincia de Santa Catharina. 

N.• 10.-FAZENDA. -13 de Janeiro de 1838. 
-O /r; posto de 1 hOOO rs. por escravo na,ç P'il
las he devido por inteiro, ainda que as dilas 
Pd!as setàu oreadas no decurso do anno, e 
que os escravos se occupem em serviras agri
eolas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente, do Tribunal do 'l'hesouro Publico Na
cional, responde ao Officio do Sr. lnspector da 
Tbesourar•ia da Província de Minas Geraes, dé 
19 de Dezemhm ultimo, sub n. • 86, que não 
pode ser attendicla. a pretenção do allivio da con
tl'ibuição de mil rs. por cada escravo a favor 
cios mortHlores da nova Villa de Uberaba no 
anno financeiro de ·1830 a 18:31, e seffuintes, 
nem pelo motivo de tet· sido creada a dita \lilla 
no setimo mrfll dnquelle auno , pois se deverá 
cobrar a contribuição ueste caso , da mesma sorte 
qne se cobrão os impostos denominados do Banco 
&obre as seges, lojas e botequins, por qual
quer tempo do anno ; nem pela outra razão 
de ser·em occupadós os escr·avos com serviços 
agrícolas ; porque a ~enerica disposição da Lei 
de 31 de Outubro de i835, Art. 9. 0 § 4. 0

, não 
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admitte distineçào a respeito dos que residem 
nas Cidades e V i lias. 

Thesouro Publico Nacional em 13 de Ja
neiro de 1808. -~Miguel Calmon du Pim e Al
meida. 

N.• 11.- 15 de Janeiro de 18::18.-.- Os Fieis 
dos Thesoureiros, e os Empregados nddidos 
não tem direito ds indemnisa{ú)es dq. diffuon
ça dos seus ordenados aos doa Thesrn~reiros , 
e aos dos Empregados das Repartições qua,n
do serílem em seu impedimento. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, P•·esi
tlente do Tr·ibunal do Thesouro Publioo Na
cional, em conformidade de deliberação tomada 
em Sessão do Tl'ibunal sobre officio do Sr. Jps
peclor da Thesom•aria da Província da Para
hiba, de ·18 de Novembro do anuo passado, 
n. o 122 ~ em que pede que se lhe declare, se 
nas disposições da ordem de 28 de ·Fevereiro 
ultimo, n. a 14 A, ácerca dos venci meu tos dos 
Empregados das Thesourarias, substituindo os 
impedidos, se comprehendem os Fieis dos The
sour.eiros , para serem indemnisados , da, diffe
rença de seus ordenados aos dos Thesoureiros , 
quando licenciados estes por moleslia ~ assim 
como os Empregados addidos á Thesouraria ~m 
virtude da disposição do Art. 95 da Lei de 4 
de Outubro de 1831, ácerca dos quaes parece 
não haver a verdadeira immediatura; por quanto 
suppo:.to, a respeito dos primeiros, ell~ de
vão substituir os Thesoureiros pelo Art. 71 da 
sobredita Lei , toqavia nota que os 'li eis como 
que '&esuppoem à mesma pessoa dps ditos-The .. 
eoureiros, os quaes são pt•las faltas daqnelles·pe
lativa& aos cofl'tls· unicamente responsaveis,, ac..-

2 * 
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crescendo não se poderem considerar verda
deiros Empregados , por estar o seu exercício 
unicamente dependente da vontade dos Thesou
reiros que os nomeião , o que se não dá com 
os outros empregados ; e quanto aos segundos, 
ainda que como addidos pareça que tem direito 
ás vantagens do lugar que substitutivamente' 
exercem, pode-se com tudo dizer que, sendo 
elles obrigados· como taes a prestarem-se a qual
quer serviço para que forem detalhados~ ne
nhuma remuneração devem perceber por aquillo 
a que estão rigorosamente sujeitos; responde 
ao mesmo Sr. Inspector que com effeito nem 
os Fieis dos Thesoureiros , nem os Addidos es
tão no caso de aproveitar das disposições da ci
tada ordem de 28 de Fevereiro, pelas razões 
expendidas. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Ja
neiro de 1838. -- Miguel Calmon du Pin e Al
meida. 

N.o 12. -IMPERIO. -AI,Jiso de 15 de Janeiro 
de 1838 ao Presidente da Prm;incia de Sergipe, 
declarando não ser motÍI,JO sufficiente para se 
annullar a primeira eleição de 1/ ereadores, e 
Juizes de Paz da Villa de Nossa Senhora da 
Purificação~ da Cap~lla, ~proceder-se d se
gunda, o nao ter szdo fezta aquella no dia 
competente; mas sim para se responsabilisar 
a Camara Municipal: que entretanto dere pre
valecer esta até a decisão da A ssembléa Geral 
Legislativa. 

Illm. e Exm. Sr.-- O Regente Interino, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro Segundo, 
Tomando em consideração não só o que repre· 
sentárão varios Cidadãos residentes na Villa,.de 
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Nossa Senhora da Purificação da Capella , quei-· 
xando-se de haverem sido sem razão annulladas 
as eleições, em que farão nomeados para os 
Cargos de Vereadores, e Juizes de Paz; como 
tambem o que V. Ex. informou a este respeito, 
e o que expendeo o Procurador da Coroa ~ So
berania , e Fazenda Nacional : Ha por bem Man
dar declarar a V. Ex. que, não~ sendo a cir
cumstancia de se ter deixado de proceder áquella 
eleição no dia 7 de Setembro, motivo sufficiente 
para tal procedimento, mas unicamente para 
se responsabilisar a Camara Municipal, que não 
observou a Lei , e a ordem do Presidente ex
pedida em conformidade della~ conviria deferir 

- aos Supplicantes , e declarar vigorosa a primeira 
eleiçào ; mas como a indicada declaração en
volveria a nullirlade dos actos praticados pela 
Camara ~ que resultou da segunda , e traria , 
por esta se achar em exercício ha mais de hum 
anno, gravíssimo prejuízo~ e perturbação da 
Ordem Publica, e da Administração da Justiça, 
deve a dita segunda eleição prevalecer até a 
dec,isão da Assembléa G;eral Legislativa, á qual 
sera presente este negocio em tempo opportuno. 
O que tudo participo a V. Ex. , para o fazer 
constar aos recorrentes. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 15 de Janeiro de 1838.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. José Eloy Pessoa. 
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N.• 13. -Ariso de 15 de Janeiro de 1838 ao 
Presidente da Prorincia de Pernambuco, de
clarando qutJ o Acto de Formatura nos Cur
sos .fun'dicos não póde considerar-se completo, 
e ultimado, sem que o candidato tenha dado 
graças ao Presidente, e aos Lentes do dito Acto. 

lllm. e E~Xm. Sr.- Sendo presente ao Re
gente Interino~ em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo , o Officio que V. Ex. me 
dirigia em data de 13 de Novembro passado, 
acompanhando outro do Director interino do 
Curso Jurídico de Olinda, datado de 10 do di
to, que servia de infor·maçào ácerca da queixa 
do Bacharel lnnocencio da Silva Pinheiro: Man
da o Mesmo Regente declm·ar a V. Ex~ , para 
sua intelligencia, -e para o fazer constar ao Sup~ 
plicante, que, não tendo este dado graças ao 
Presidente, e aos Lentes do Acto, a que aliás 
he obrigado, á 'Visla dQ: disposto no Art. 3.4 

Capitulo 8. • dos Estatutos de 7 "de Novembro 
de 1831 , e não ~d€ndo por isso considerar
se comple't)(), e ulti'mado o Acto da sua For
matura, faz-se mister, para que possa ter 1n
gar a expediçã0 da Carta,, que requer, que 
elle previa., e dign~m~~te: 5tqn·este aCl que in
cumbe o citado A.rtigó; devendo para este fim 
a Faculdade·.; a: r~uerimen'to 'delle, assignar-
lhe dia, e -hortt~ . . .. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 15 de Janeiro de 1838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos.-Sr. Presidente da Pra-
vmcia de Pernambuco. 
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N. o '14.- A riso de 16 de Janeiro de ·1838 ao 
Presidente da Prorincia do Parâ, declarando 
que a Camara iUunicipal da Cidade de Be
lem obrou em directa opposição âs expressas 
dt'sposições da Lei do 1. o de Outubro <le ·1~28 
no Art. 1. o, às Instrucções do 1. o de Dezembro 
do mesmo anno, e ds do Art. 9. o do Cu digo 
do Processo Criminal, em mandar proceder d 
eleú;ão de Vereadores, e Jaize.s de Paz, em 
tantas Mesas, quantos os Districtos, em que 
se diridem as F'reguezias. 

lllm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecirnehto 
do Regente Interino, em Nome do Imperador 
o Senhor IJ. Pedro Segundo, a Rep1·esentaçào do 
Vigario da "Freguezia de Igarapé-Mirim, flata
tla de 3 de "Fevereiro do anuo passado, relativa 
a irregularidades praticadas na eleição de Ve
readores, e Juizes de Paz : e tomando o Mes- · 
mo Regente em consideração tanto o que o so
bredito Vigario expende, como o que refe1·e a 
Camara Municipal dessa Cidade, o que V. Ex. 
informa a semelhante respeito, e o que acaba 
de responder o Conselheiro Procurador da Co
roa, Soberania, e :Fazenda Nacional: lia por bem 
Mandar declarar a V. Ex. , para o fazer con
star ao referido Vigario, e áquella Camara, que 
a ordem por ella expedida para se proceder 
a taes eleições em tantas Mesas, quantos sfio 
os Districtos, em que se di v idem as l<'reguezias 
do Município, he directamente opposta ás ex
pressas disposições da Lei do 1. o de Outubro 
de '1828 no Art. 7.•, das Instrucções do 1. 0 de 
Dezembro do mesmo anno , e do Art. 9. • do 
Codigo do Processo Criminal; sem merecet· at
tençào a razão allegada, de se acharem as Fre
guezias em dous, ou mais Districtos, pela de-
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terminação do Art. 2. o do dito Codigo; por 
quanto a mesma razão se dava , quando devião 
haver Juizes de Paz nas Capellas filiaes, e a 
ella não attendeo a Lei para fazer dividir as 
Mesas Eleitoraes: cumprindo , á vista do expos
to, que a mencionada Camara nunca mais ob
serve aquella pratica, a qual se mostra mani
festamente illegal. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 16 de Janeiro de 1838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. - Sr. Presidente da Pro
víncia do Pará. 

N. o 15. -JUSTIÇA. -A viso de 16 de Janeiro 
de 1838 dirigido ao Presidente da Província 
de Goyaz sobre a maneira de proceder-se 
contra os Procuradores das partes , e outras 
providencias. 

Hlm. e Exm. Sr. -- O Regente Interino, em 
Nome do Imperador, Ha por bem que V. Ex. 
faca constar ao Promotor Publico interino d'essa 
Cidade , em resposta ao seu Officio de 2 de No
vembro do anno passado: 1. 0

, que nenhum Juiz 
pôde , por despacho ~ ou sentença , em autos 
Cíveis, ou Crimes suspender do exercício de 
Procuradores aquelles , que o não são de Offi
cio Publico legitimamente providos, mas só por 
escolha e approvação das partes que lhes con
fere os seus poderes_, devendo só proceder con
tra elles, como particulares , quando comet
terem delictos : 2. o , que póde suspender o Cu
rador, inda que nomeado por outra Autori
dade , nos mesmos casos em que , conforme a 
Direito, pôde e deve suspender os Advogados 
e Procuradores dos Auditorias: 3. o, que deter
minada a suspensão , simplesmente por despa-
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cho avulso fóra de autos, por outro despacho 
igualmente poderá ser levantada; mas que , de-
cretada em Sentença definitiva, ou interlocu
toria, que para este caso tem força de defini
tiva, só poderá levantar-se por meio d'appel
lação, ou de embaq~os , nos termos da Disp. 
Prov. , Arts. 14 e 15 : 4." , que o Promotor 
Publico não póde denunciar os delictos de res
ponsabilidade, nem quaesquer outros, posto que 
especificados no Art. 37 do Codigo do Processo 
Criminal , quando elle mesmo for· o offendido, 
e isto aiüda que aliás elle não tenha a intenção 
de dar a denuncia, e promover a accusação , 
como parte; porque a nenhum Empregado Pu
blico hc licilo exercer o emprego á respeito de 
facto privatiYamente seu. 

Deôs Guarde a Y. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 16 de .Janeiro de 18a8. --Bernardo 
Pereira de Vasconcellos,-- Sr. Presidente da Pr·o
vincia de Goyaz. 

N. • 16. -- A riso de 17 de Janeiro de 1838 dirigido 
ao Chefe da Policia da Córte, sobre asfianças 
que forem inde~•tdamente concedidas pelos Jui
zes de Paz. 

Constando pelo Officio de Vm. datado de 
30 de Outubro do anno passado, que o Juiz 
de Paz do 3. 0 Districto da }'reguezia do Sa
cramento concedera indevidamente tianca a Ze
firino José Lacerda, e que assim já t~m pro
cedido outros Juizes, po1· classificarem os Crimes, 
em Artif.jOS do Codigo Criminal , que nenh~ma 
analogia tem com elles : o Regente Intermo , 
em Nome do Imperador, Ordena que Ym., na 
conformidade do que lhe incumbe o Art. 46 § 
S. • do Codigo do Processo , revogue aquella e 

3 
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t{tHJ,esquer qutras fianças, que semelhuntementc 
tenhão sido çoncedidas pelos respectivos J rüz:es 
de Paz, inda qu~ dellas S(õ! não tep.ha inter
posto recurso. 

Deos Guarde a Vm. P~ço en~ 17 de Ja
neiro de 1S3S. --l3ernardo Pereir·a de Vasçon
cellos. --Sr. Juiz de Direito Chefe da Policia. 

· Em igual sentido ao Juiz de Direito da 
Comarca. 

N.• '17. --F'AZENDA.-19 de Janeiro de 183H.-
Declarando o modo do provimento e nonu:a,Jio 
de {Jartos E'mpregos das Thfsourarias a çujo 
respeito foi omL..s.sa a Lei de 4 de Outubro 
de 1831. 

Miguel C.al(llon du Pin e Almeida~- Pre
:;idente do Tribunal do Thesouro Publico .Na
cional, em resposta ao Ofiici_o· do Sr. lnspector 
interino da Thesouraria da Pro.vincia do Ma
ranhão, de 30 de Outubro do anno passado, 
n. o 55 , pelo qual participa que vagando o lu
gar de Thesoureiro dos Ordenados) por falle
cirnento de Thomaz Jo~quim Uasson , fora pelo 
Sr. Presidente da Província no dito EQ1prego 
provido Antonio Marques Rodrigues, c pede 
<tue se lhe declare, por ser omissa nesta parte 
a Lei de 4 de Outubro de 18;31 , se h.e aR Sr. 
Pr·esidente '· ou ao Sr. lnspector a qu,em: com
pete o prov.i~n~o e nomeação n~o s«:> do so-. 
hredito J;:mpr~go, corno dos de Canto.ra,rio , ()f
ti.cia~s e AI,I;t,anuenses da Sec~:etaria da Tbesou~ 
raria; outrosim se OS áccf(SSOS, devem Sei) regu
la,dos por cad~ b.un;ta das, I}epa,r.tições da, Tl~e;-: 
sourari~ , isto he, se a Otficia~s 4P.- S!'f~l't:jtal!i~. 
de_vem pa~ar. somente os Amanuensf!s q!(l,ll\ ~- ~ 
se nas v,aga,s de, Escripturar.ios d~ mJ:\iPr v,enci-
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menta tla Contadoria devem ser pt·ovidos uni
câtnente os Empregâdos desta 1 ou se promis
cuamente por ambas, conforme o merecimento 
e antiguidade de cada hum , finalmente se os 
lugares de Thesoureiros , Cartorarios, Porteiros 
e Contínuos estão sujeitos ao concurso de que 
trata o Art. 96 da referida Lei ; de conformi
dade com o voto do Tribunal declara: 1. o~ <{UC 

aos Presidentes das Províncias não compete o 
provimento dos Empregos das Thesourarias , se 
não provisoriamente, nos termos do Art. 5. o 

S 6. o da Lei de :3 de Outubro de 1834 ~ de
vendo o Sr. Inspector, a respeito dos de que 
trata em seu om.cio ' so})l'e o provimento dos 
quaes a Lei he omissa , informar ao Tribunal 
do Thesouro pessoas idoneas que possão para 
elles ser nomeadas : 2. o , que os accessos dos 
Empregados das Thesourarias não deverão ser 
restrictos ás Repartições em que servirem , mas 
de\•erão re~ular-se promiscuamente , por ser 
conforme com a regra geral estabelecida no Art. 
91 da citada Lei de 4 de Outubro~ e de acordr) 
com a do Art. 96 que exige huma igual ha
bilitação para a admissão dos Empregados das 
di-ffereútes Rcpartiçõ€s das mesmas Thesourarias: 
J. o , que não podem ser excluídos da disposiÇão 
do A1•t. 96 da Lei de 4 de Outubro os The
ioureiros e Cartorarios, não só porque os éÓm
prehende a gereralidade da disposição, mas tam
bem em especial , porque os Thesoureiros pre
cisão para' ó bom desempenho dos seus empregos 
da .habilitação exigida, e os Cartorarios podem 
e devem entrar nas promoções e accessos ~ e he 
pôr isso necessario que se' tenha verificado· a 
súa idoneidade. E quanto' ao POrtei-to e Con
tinuaS'' que não he n~ces'sario o concurso pela~ 
razões contrarias~ isto he, porque nem pre-

!frl:i 
t . 7 

3 ~ 



1'J-I -~-------=Oiiiiiii.Oiiiio(=2=o=)=======-

cisão das habilitações exigidas no dito Art. para 
o desempenho de seus Empregos, nem tem de 
ser contemplados nos accessos dos Empregados 
de contabilidade e escripturação. 

Thesouro Publico Nacional em 19 de Ja
neiro de 1838. --Miguel Calmon du Pin e Al
meida. 

N. • 18. --22 de Janeiro de 1838. --Cartas Ho
gatona.s para /er,Jantamento de generos appre
hendidos não se devem cumprir, porque os di
nhâros depositados em consequencia de pro
cessos ~fq apprehensão der,Jem ter a applicação 
detenmnada no Art. 288. 

O Sr. Inspector da Alfandega, em resposta 
ao seu Officio de '16 do corrente., fique na in
telligencia de que não deve ter cumprimento 
a Carta Rogatoria do Juiz de I)az para a en
trega das cem saccas de Café apprehendido ; por
que o dinheiro depositado em consequencia de 
hum processo de apprehensão, formado e julgado 
definitivamente nos termos dos Arts. 284 e se
guintes do Regulamento de 22 de Junho de 
1836 , não pode deixar de ter a applicação de
terminada no Art. 288, e que cumpre dar-se-lhe. 

Rio em 22 de Janeiro de 1838. --Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 

N. • 19. - Não se cwnprão os mandados de em
bargos no producto dos generos appreltendidos. 

O Sr. lnspector da Alfandega fique na in
telligencia de que não deve dar cumprimento 
ao mandado de embargo no producto das cem 
saccas de Café, de que trata o seu Officio de 
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19 do corrente; devendo porêm executar a J>ol'
taria desta data , em resposta ao seu Officio de 16. 

Rio em 22 de Janei1·o de 1838. --Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 

N. u 20. -- JUSTICA. --A riso de 22 de Janeiro de 
1838 dirigú<o :Zo Presidente da Prorziwia de 
Jfina.s Geraes, declarando qual o numero de 
Juizes , que devem compor as Juntas de Paz, 
e qual a intelligencia do Artigo 266 do Co
digo Penal. 

Illm. e Exm. Sr.-- Tendo o Juiz de Paz 
da Villa do Príncipe, em Officio de 14 do mez 
passado, pedido esclarecimentos tanto á respeito 
do numero de Juizes , de que se devem com
por as Juntas de Paz, corno sobre a intelli
gencia do Art. 266 do Codigo Penal ; Ordena 
o Regente Interino, em Nome do Imperador, 
que V. Ex. lhe declare em resposta , quanto á 
1." duvida, que as disposições dos Arts. 213 e 
218 do Codigo do Processo Criminal se não 
podem entender e conciliar de outra maneira, 
que não seja aquella por que as entendeo e con
ciliou o Governo nos Avisos de 26 de Setembro 
de 1833 e 22 de Julho de 1834, por elle mesmo 
citados. Por quanto se as Juntas de Paz con
sistem na reunião de maior, ou menor nu
mero de Juizes de Paz, sobre a presidencia 
d'um, d'entre os quaes forem presentes, e não 
podendo ser formadas com menos de 5, nem 
com mais de 1 O Membros, como está deter
minado no Art. 213 , bem claro he que para 
se julgar legalmente formada huma Junta de 
Paz, se não deve attender ao numero dos Juizes 
designados pelos seus respectivos Districtos para 
eoncorrerem ao ponto determinado, na conformi-
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dade do Art. 2'14; mas sim ao .tmüor , ou me
nor numero dos que effecti vamente se retmer'n 
e estão presentes , com tanto que não sejão me
nos de 5. E porque a disposição do Art. 218 
~e não póde entender em opposição e prejuízo 
desta regr:J, antes estabelecida, do que a Junta 
se julga formada , lo!l:o que se reunem e estão 

<1 h . pt·esentes ;) Juizes de Paz, e por Isso que se 
conciliou a apparente contl'adicçào entre a le
tra deste c do Art. 2·13 , com a intelligencia , 
que lhe deo o Governo nos referidos Avisos , 
que por tanto deverão continuar a regular os ca-
sos occorren tes. E quanto á outra duvida , que 
elle recorra ao respectivo Juiz de Dit•eito, na 
fórma do Art. 46 § 9. 0 do referido Codigo. 

Deos Guarde a V. Ex. Palado do Rio de 
Janeiro em 22 de Janeiro de 1'838. --Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. --Sr. Presidente da Pro
\'Íncia de Minas Geraes. 

N.o 21.--FAZENDA. --24 de Janeiro de 18::f8. 
-- Verificação da medição da legua além dos 
limites da Cidade para pagamento de Decima. 

O Sr. Adm-inistra:dor da Recebedoria fique na 
irl!telli~ncia ue que foi apptovada a: v~ritlcação da 
medição da legua aJêm dos limites da Cidade pft-râ 
o pagamento da Decima, sobre a qual infor
mou em 1 O do ~orrente , e que vai junta; de-
vendo em consequet'lcia regnlar-se por ella para 
o lançamento e arrecadação do Imposto, man
dando pór marcós nos lugares onde justamente 
se contem 3.000 bra«:aS, qua-ndo üão tenhão d~~ 
visas naruraoe&. 

-Rio em 24- de Janeiro de 1838. --Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 
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/Jemal'caçã~ da legua , de que trata o decretu 
de. 23 dr Ou:tubro de 11832 , para o lanrarnento 
e arrecadação da decima respectii,Ja . 

.l/edição feita pela estrada de Andaralz.r. 

bra('as. 
Da pont~;~ <Ja: 2.a feira a huma sargeta · 

(j~t> ha e!Jl huma calçada ao solaes de 
huma montan.ha ~ 119 braças alêm do 
rio S. J;q~o.. . . . . . . . . . . . . . . . :uwo 

,r/edição pela e~tmd(l; do Engf!nho Velho. 

Da ~.a cancella. de S. Christovào se
guindo a estrada <le Santa Cru~ até o 
PedreguH~9:; daq~.i pela do E.ngenho Novo 
até as tre~ Vt!nd~, e daqui pda que vai 
para a serra até hum ponto (que deve 
levar ~~~·ço,) 1$3 braças :;uHes de hum,a 
encrnzillí!i<ld& qu,e vem. do Elilgenho de 
dentro. . .. . .. . . . . • . . . . . . . . . :L(}(JHJ. 

A Ir,lesm,a m~d.içã;o seguindo das tres 
vendas peJ;o ~mi:nho, do Engenho de <len-
tro até h~ pont,o, que deve levar. rnarco. :tooo 

Jf ediçii.9 pila. es~r,ada de. Scmta Cru:z. 

Da 2t .. ~ C:Jlíl~~lla; até hum ponto (que 
deve levar marco ) 526 braças alêm da 
Venda gra~~dt'l . . . . . . . . . . . . . 3.QOO 

llfedição pela estrada da Pavuna. 

Da 2ia C~:U~61la pela estrada, de Santa. 
CIJQII) <;lt~ a e~1eruziJhada. da. estnarla.1 da 
Pq~Youna ,, ~ PQJ": e~tP; até hum. ~11to, ( qllaj 
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deve levar marco) 263 braças alêm do 
rio do Far·ia. . . . . . . . . . 3.000 

;lfedição pela estrada de lrajd. 

Da 2.a Cancella pela estrada de Santa 
Cruz até a encruzilhada de Irajá, por 
esta até o fim do campo do Bom successo 
(onde deve levar marco) . . . . . . . . 3.000 

Do ma1·co no fim do campo deve-se 
tirar huma linha recta á pedra do Tibáo 
no fim da pra)a do Porto de Inhauma 
para servir esta linha, e aquella pedra 
de limite á legua. 

A face Sul das Ilhas da Caqneirada 
e Frades fica comprehendida na legua, 
hem assim as Ilhas todas áquem , como 
do Pinheiro, da Sapucaia, Bom Jardim, 
Ferreiro, &c. 

Os limites da legua entre o marco 
no fim do Campo do Bom successo até 
outro marco ua estrada da Pavuna, deste 
ao da estrada de Santa Cruz, deste aos 
dous marcos na estrada do Engenho No
vo só ser·ão marcados por linhas imagi
narias que unão estes pontos. 

A Serra do Engenho Novo servirá de 
limite da legua entre os marcos do En
genho Novo, e da estrada de Andarahy. 

Medição pela estrada da Lagoa de 
Rodrigo de Frez'tas. 

Da praia do Botafogo até hum pe-
queno riacho, que está logo depois do 
fortão do Granjan. • . . . . . . . . . . ::l.OOO 

Jnspecção Geral das Obras Publicas 3 de 
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Janeiro de 1838. --João Vicente Gomes, Ins
pector Geral das Obras Publicas. 

N. • 22. -- 25 de Janeiro de 1838. -- Declarando 
que se o Empregado da A ifandega, em cujo 
lugar outro serre, ~~ai serrir em outra Re
partição, e deixa CJago o lugar procede a dis
posição do Art. 20 do Regulamento, e se serCJe 
interinamente e tem por isso hum CJencimento, 
procede a do Art. 21 , e que nada compete 
aos que serCJem pelos licenciados conforme o 
Art. 19. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal, responde ao Sr. Inspector da Thesouraria 
da Província do Rio Grande do Sul : 1. o , que 
no caso exposto no seu Officio de 9 de Dezem
bro ultimo, sob n.o 488, póde e deve ter ap
plicação , alguma das disposições dos Arts. 20 e 
21 do Regulamento das Alfandegas; porque se 
o Feitor Conferente, em cujo lugar tem servido 

· João José da Costa Araujo, indo servir na Re
cebedoria e Pagadoria Militar, deixou vago o 
seu Emprego na Alfandega, procede a dispo
sição do Art. 20 ; e se encarregado daquelle 
exercício na dita Recebedoria e Pagadoria, só 
interinamente, ainda conserva o Emprego, em 
tal caso deve ter hum vencimento designado 
pelo mesmo exercício interino, e proced~r en
tão as disposições do Art. 21: 2.•, que no caso 
de serem os Empregados da Alfandega licen
ciados, claro h e pelo Hegulamento, Art. 19, que 
n~da compete a~s que p~r e.lles servem; e que, 
amda que pareçao attendiveis as ponderações do 
dito Sr. Inspector, não póde fazer-se alteraçãe 
no que se acha disposto a este respeito. 

4 
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Thesomo Publico Nacional em 25 de Ja
neiro de 1838. -- Miguel Calmon du Pin e Al
meida. 

N.• 23. -- JUSTICA. --Aviso de 25 de Janeiro 
de 1838 dirigido ao Juiz de Paz du 2. 0 Dú
lricto do Engenho J7 e lho, sobre adiamentos 
das Juntas de Paz. 

Tendo V m. , em seu Offlcio de 14 do cor
rente, participado que, deixando de comparecer 
o nume1·o de Membros precisos para haver Jun
ta ue }:laz' quer a 2 ~ quer a ·1 o deste m.ez' 
deliberárào os 4 Juizes, que apparecêrão , que 
fosse a Junta adiada até Abril proximo futuro; 
o Regente Interino , em Nome do Imperador, 
á quem foi presente o citado Officio , Manda 
responder-lhe que, não sendo hum tal proce
dimento apoiado por Lei , pois que o At·t. 218 
do Codigo do Processo Criminal apenas permitte 
o adiamento de hum para outro dia, isto h e, 
adiamento de pequeno intervallo, e não o de 
hum para outro mez _, e com diminuição do 
numero das reuniões, que se achào determina
das; cumpre por tanto que Vm. proceda á effe
ctiva reunião da Junta de Paz dentro do mez 
actual. 

Deos Guarde a Vm. Paço em :25 de Ja
neiro de 1838.- Bernardo Pereira de Vascon
cellos. -Sr. Juiz de Paz do 2. ~ Districto da 
Freguezia do Engenho Velho. 
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N.o 24. --fAZENDA.--29 de Janeiro de 1838.-
illrmdando continuar a escripturação dos Tra
piches como se praticava antes do Regula
mento de 30 de Maio de 1836 com algumas 
alteraç()es. 

Miauel Calmon du Pin e Almeida, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda , 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional, tendo em vista a impossibilidade de 
fazer-se a escripturação dos generos entrados nos 
Trapiches conforme determina o § 13 do Art. 
106 do Regulamento de 30 de Maio de '18:~6: 
ordena que se continue a escriptnração, que 
nos ditos Trapiches se praticava anteriormente, 
com as seguintes alterações. 

§ 1. 0 Que no livro da entrada e sabida da 
aguardente, alêm das circunstancias que já en
cerrão, se manifestará na entrada a quantida
de das pipas, e na sabida, levando-se a hum a 
só columua os numeros qne declarão os despa
chos, se dará sabida ás pipas nas casas ou co
lumnas do seu destino. 

§ 2. o Que o livro de caixas e fechos de as
sucar expressará na entrada a quantidade das 
mesmas caixas c fechos, e conterá alem disso 
huma columna para o peso bruto, pospondo
se a columna do peso liquido á tara; e na sa
bida se fará me_nção da quantidade das caixas 
de cada hum despacho. 

§ 3. o Que na escripturaçào do assucar em sa
cos se designará o peso. 

§ 4. o Que a escripturação da entrada e sa
bida dos generos miudos, ainda que feita em 
hum só livro, todavia cada hum genero terá 
hum folio distincto, havendo no principio do 
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iivt·o iJUm índice par·a mostrar a folha em llUl' 

-;e acha hnçaclo o genero. 
3 5. 0 Que a cscripturaçào do café seja extre

mada do livro de miudezas, creando-se hum 
livro distincto para a sua escripturação naquelles 
Trapiches, onde se fizer maior deposito desse 
~enero. 

O que se cumprirá, seguindo-se os modelos 
inclusos. 

Hio em 29 de Janeiro de 1838. --Miguel 
Calmon dn Pin e Almeida. 

Rio de .Ta~teiro. Na 1)ypo!}l·aplúa _Nacioual. 18:1:i. 
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COLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO . 
DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1. 0 
- CADERNO 2. • 

N. o 25. - IMPERIO.- A "iso do 1. o de F e(Jereiro 
de 1838 ao Presidente da Província do Espí
rito Santo:> declarando que a A ssembléa Le
gislati"a daquella Provincia nenhum acto ti
nha direito de exercer posteriormente á inti
mação do seu adiamento~ e só sim depois de 
novamente reunida no dia marcado. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo levado á pre
sença do Regente Interino~ em Nome do Im
perador, huma Representação feita em nome 
da Assembléa Legislativa dessa Província, com 
data de 11 de Setembro do anno proxirno pas
sado, queixando-se do procedimento, que V. Ex. 
tivera, de adia-la no principio da Sessão para 
o 1.• de Novembro do mesmo anno: Ordenou
me o Mesmo Regente que communicasse a V. Ex., 
para o fazer constai' á dita Assembléa, que não 
Houve por bem tomar em consideração a men
cionada Representação; por quanto, tendo tido 
lugar o adiamento no dia 9 do sobredito mez 
de Setembro , de que teve a mesma Assembléa 
participação Official no dia immediato, claro 
está que nenhum acto mais tinha ella direito 
de exercer po~teriormente á intimação rlo refe
rido adiamento, e só sim depois de novamente 
reunida no dia marcado. 

1 
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Deos Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de 
Janeiro em o Lo de f'cvert>iro de 18:JH.- Ber
uardo Pereira de Vasconceiios. -Sr. Presidente 
da Província <lo Espirito Santo. 

N. o 26.- JUSTICA. --Circular de 6 de Fe~Jerei
ro de 1838 di;·igida aos Juizes de Paz d~~ 
i"Yiunicipio sobre quaes devem ser os E leitores 
chamados para comporem o Conselho de Qua
Hficação dos Guardas lYacionaes. 

Tendo-se suscitado d1n·idas sobre quaes dos 
Eleitores de,·e•·ào ser chamados para comporem 
o Conselho de Qualificação dos Guardas Nacio
naes, se os da Legislatura que finda em 3 de 
Maio futuro, ou se os da seguiute e proxima 
Legislatura ; e hem assim se os referidos Con
selhos podem tornar conhecimento das decisões, 
que anteriorrnP.nte tenha dado o Jury de Re
vista; o Regente lnte1·ino, em Nome do Im
perador. Querendo obviar taes duvidas para 
que se não retarde este serviço, l\1anda decla
rar a Vm. que os Conselhos de Qualificação 
deverão ser compostos ainda dos Eleitores, cu
jos poderes findào C!iJ 3 de lUaio futuro, e que 
os mesmos Conselhos quando procederem ao 
alistamento do serviço ordinario e de reserva, 
poderão chamar -pam o ordinario aquelles Guar
das, á respeito dos quaes tiver·cm cessado as 
causas por que o .iurv de Hevisla os houvesse 
julgado impossibilitados pam o mesmo ser·viço. 

Deos Guarde a V m Paço em 6 de .Fe\'C-
reiro de 1H38.- Bernardo Pereira de Vascon
ceJlos. -Sr. Juiz de Paz do 1. • DistricLo da 
l"reguezia do Sacramento. 
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N.• 2l.- .4viso de 9 de Fevereiro de 1838 di
ri'gido ao Presidente da Provincia de JJfina., 
Geraes, sobre a verdadeira intelligencia do 
/frt. 149 do Codigo do Processo Cr/minal. 

Illm. e Exm. Sr.- Levando ao conheci
mento do Regente Interino, em Nome (lo Im
perador, o Officio do Juiz de Paz da Villa do 
Príncipe de 4 do mez passado, em qne pedia 
esclarecimentos sobre a verdadeira intelligencia 
do Art. 149 do Codigo do Processo Criminal , 
por não se conf01·mar com a amplitude que 
muitos Juizes de Paz lhe tem dado, admittin
do primeira e segunda queixa contra determi
nada pessoa, por crimes particulares, julgando 
por esse motivo que o dito Artigo só diz res
peito ao Processo, que das primeiras testemunhas 
não se conhecera quem fora o delinquente, e 
não daquelle, que o queixoso tem designado; 
o Mesmo Regente Manda declarar a V. Ex. , 
para fazer constar· ao referido Juiz de Paz, que 
a maneira por que entendem e executão a dis
posição do referido Artigo aquelles Juizes de 
Paz, com quem elle se não conforma, he jus
tamente a que mais se accommoda á litteral e 
ampla intelligencia que deve ter, combinan
do-se com as outras disposições dos J'\rts. 144, 
'145 e 329 do mesmo Codigo, que não deixão 
lugar á limitação lembrada peJo mencionado 
Juiz de Paz. 

Deos Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de 
Janeiro em 9 de Fevereiro de 1838.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos.- Sr. })residente da PrY
,-incia Ufl Minas Gerae.s. 

j 
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N. o 28.- A.í!iso de 9 de Fel!ereiro de 1838.
dirigido ao Juiz de Paz do 1. o Districto de 
Santa Anna sobre a duvida, se os libertos 
devem , ou não ser qualificados Guardas Na
czonaes. 

Em resposta ao Officio que V m. me di
rigia na data de 31 do mez passado , apresen
tando para ser resolvida a duvida, em que se 
acha o Conselho de Qualificação dessa Freguezia 
sobre os libertos deverem , ou não ser quali
ficados Guardas Nacionaes ~ tenho a declarar a 
V m. , para o fazer constar· ao mesmo Conselho, 
que, regulando actualmente á respeito das Guar
das Nacionaes as disposições do Decreto de 25 
de Outubro de 1832 , que revogou todos os AI·
tigos da Lei de 18 de Agosto de 1831 e mais 
disposições em contrario, he bem claro que 
devem ser qualificados e alistados para o ser
viço das ditas Guardas Nacionaes todos os Ci
dadãos Brasileiros que tiverem os requisitos exi
gidos pelos Arts. 3. o e 4. o do dito Decreto, sem 
se averiguar se podem, ou não ser Eleitores. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 9 de Fe
vereiro de 1838- Bernardo Pereira de Vascon
cellos. - Sr. Juiz de Paz do 1. o Districto de 
Santa Anna. 

N.o 29.-FAZENDA. -12 de Fevereiro de 1838. 
-Dando providencias para dijficultar a fal
sificação dos Bilhetes do Thesouro. 

O Sr. Thesoureim Geral do Thesouro faça 
escrever no centro de cada Bilhete do Thesou
ro, que d'hoje em diante emittir, em linha 
perpendicular sobre o sello Imperial , começan
do debaixo para cima, e em letra bastarda , o 
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valor do mesmo Bilhete; e outrosim em igual 
direcção faça escrever em algarismo o mesmo 
valor. 

Rio em 12 'de Fevereiro de 1838. --Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. 

N. 30.-13deFevcreiro de 1838.--Para que 
na Fabrica da Polvora se recebão os sellos 
dos Documentos pelos quaes ali tenhão de fa
zer-se pagamentos. 

Illm. e Exm. Sr. Devolvo a V. Ex. o Offi
cio do Director da Fab1·ica da Polvora, que 
acompanhou o A viso de V. Ex. de 1 do corren
te; f;:>dendo V. Ex. autor·isar· ao dito Dir·ector 
para ali receber os sellos dos Documentos pelos 
quaes se tenhào de fazer pagamentos; devendo 
mensalmente fazer· entre~a da importancia ar
recadada na Hecebedoria do Municipio desta 
Côrte , á qual nesta data expeço ordem para 
sna intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 13 de Fe
vereiro de 1838. --Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. --Sr. Sebastião do Rego Barros. 

Tendo-se autorisado ao Director· da Fabrica 
da Polvor·a para ali receber o sello dos docu
mentos, pelos quaes se tenhão de fazer paga
mentos; o Sr. Administrador da Recebedoria 
do Município fique nessa intelligencia, e na de 
que o refer·ido Director deverá entregat· ua Re
cebedoria , mensalmente, a importancia arreca
dada. 

Rio em 13 de Fevereiro de 1838. -- MigHel 
Calmon du Pin e Almeida. 



N.• 31.- JUSTlCA.- Arúo de ·13 de Fevereiro 
de 1838 dirigido ao Juiz de Direito Chefe da 
Policia desta Cidade , sobre a maneira por que 
derem ser revogadas asfianças concedt'das p~
los Juizes de Pa::., em consequencia d'errada 
classificação dos crimes, inda mesmo nos ca
sos de que d' ellas senão tenha interposto re
curso. 

Accusando a recepção do seu Oilicio de 23 
Jo mez antecedente, com o qual Vm. offerece 
as duvidas que lhe occorrêrào , ácerca. da exe
cução do A viso de 17 daquelle mez , que or
denou qne, na conformidade do Art. 46 S S. • 
do Codigo do Processo Criminal, V m. revogasse 
a fiança, qne havia sido concedida pelo Juiz 
de Paz do 3. o Districto do Sacramento á Ze
firino José de Lacerda, e que o mesmo pra
ticasse com quaesquer outras fianças , que taes 
Juizes houvessem de conceder, em consequencia 
da Cl'rada cbssificaçào dos crimes, ainda mesmo 
nos casos de que dellas senão tenha interposto 
recurso; tenho de declarar-lhe em resposta que, 
da disposição do citado Art. , concebida em tan
ta generalidade como as antecedentes, e a subse
quente collocadas no mesmo Capitulo- Dos 
Juizes de Direito- sem referencia alguma no 
Art. 294 po1· Vm. citado, nenhuma outra ÍH
telliP'eneia se póde dar, que a do sobredito 
Axis~, que teve em vist~ admittir hum~ re
forma ex-officio das injustas concessões, ou de
negações das fianças pelos Juizes de Paz , o que 
alêrn de combinar com as attribuições conferida5 
aos .Juizes de Direito, he o mais conforme com 
a expressão - conceder -que indica hum acto 
prope;o do Juiz de Direito, o qual no caso de 
recnno não concede, mas só de~Iara que deve 
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~onceuer-se fiança por acto do mesmo Juiz de 
llaz, que a tive&se negado. Que quanto á cir
cunstancia que pondera da existencia de 2, ou 
mais Juizes de Direito, que pôde concorrer para 
que appareçào decisões contradictorias ao mes
mo tempo, isso se desvanece com a simples 
consideração, de que sendo a jurisdicçào de taes 
Juizes commulativa, na conformidade do At·t. 
6. o do Codigo <lo l~rocesso, logo que qualquet· 
uelles tiver tomado conhecimento da materia. 
estabelecerá a prevenção e excluirá a iugerenci:~ 
dos outros: c que finalmente sobre não havct· 
huma fórma estabelecida para o exercício desta 
attribuiçào, corno tambem pondera, pôde essa 
duvida remover-se, exigindo o Juiz de Direito, 
~toando ti\·er notícia de haver-se injustamente 
concedido, ou negado h uma fiança, ainda que 
11âo haja recurso, se o caso fôr de gravidade, 
do respectivo .Juiz de Paz huma informação cir
cunstanciada por escriplo, com certidão da Sen
tença da prouuncia, e da decisão, que conce
deo ou .negou a tiança, c proferir á ''ista de 
tudo a sua Sentença , concedendo-a, ou revo
gando-á, nos termos do citado Art. 46 § 8. o do 
Codir,o do Processo Criminal. 

Deos Guarde a ''m. Paço em 13 de :Fe
vereiro de 1838.- Bernardo Pereira de Yascon
Gellos.- Sr. Juiz de Direito Chefe (]a Policia. 

~.o 32. -Aviso de 15 de FeCJereiro de 1838 
dirigido ao Presidente da Pro"ihcia de Jlh
nas Geraes, sobre os emolumentos que os 
Juizes de Direito podem perceber. 

l!lm. e Exm. Sr·.- O Regente Interino~ 
em Nome <lo lmperadm·, Ha por ·bem que \'. 
Ex. faça constar ao Juiz de Direito da Comarca 
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do Rio Sapocahy , em resposta ao seu Officio 
de 13 de Novembro elo anno passado) que os 
Juizes de Dir·eito , no expediente dos pt·ocessos 
Cíveis, podem perceber os emolumentos esta
heleci<los pelo respectivo Hegimento , da mes
ma fôrma que os percebem os Juizes do Civel , 
e o decidia o Aviso de 21 de Outubro de 1833. 

Dcos Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio ds 
Janeiro em 15 Fevereiro de 1838. - Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. - Sr. Presidente da 
Pro<lincia de Minas Geraes. 

N.o 33.- ACJiso de 15 de FeCJereíro de 1838 di
rígido ao Presidente da ProPincia da Bahia, 
sobre se o .Juiz do Cível príde fazer inventa
rius dos bens das pessoas abintestadas? Se ao 
mesmo Juiz compete conceder Cartas de Eman
cipação a qualquer indt'viduo , d vista da Lei 
de 22 de Setembro de 1828? Se igualmente 
lhe he permlttido mandar executar formaes 
de partiUzas dados pelos Juizes dos Orfãos? 
Se por morte , ou falta temporaria d'.algum 
Partidor pertence dquelle Juiz do Cível, ou 
ao dos Orj'ãos nomear pessoa, que interina
mente sirva ? 

111m. e Exm. Sr. -Havendo o Juiz dos 
Orfàos da Cidade de S. Amaro d'essa Província 
pedido esclarecimento ao Governo Imperial, em 
Officio de 4 de Novembro do anno passado, á 
respeito dos 4 seguintes quesitos : 1. o, se o Juiz 
clo Cível póde fazer inventario dos bens das pes
soas abintestadas: 2. o, se ao mesmo Juiz com
pete conceder Cartas de Em:mcipaçào á qual
quer individuo, á vista da Lei de 22 de Se
tembro de 1828: 3.0

' se igualmente lhe he per
mittido mandar executar formaes de partilhas 
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dadas pelos Juizes dos Orfãos : 4. o , se por morte, 
ou falta temporaria rl'algum Partidor pertence 
áque1le Juiz do Civel, ou ao dos Orfãos no
meat· pessoas, que inter·inamente sirva? O Re
gente Interino , em Nome do Imperador, á 
quem fiz presente o mencionado Officio, me 
ordenou que assim declarasse os sobreditos 4 
quesitos: 1. o, que ao Juiz do Civel não com
pete fazer inventario dos intestados , cujos her
deiros se acharem ausentes, e precisem habi
litar-se, porque em tal caso só he competente 
o Juiz dos Orfãos, na conformidade do Art. 2. o 

~ 5. o da Lei de 22 de Setembro de 1828, e da 
Lei de 3 de Novembro de '1830 : 2. o , que a 
concessão de Cartas de Emancipação he da pri
vativa attribuição do Juiz dos Orfãos ~ pela ex
pressa disposição do Art. 2. o § 4. o da dita Lei 
de 22 de Setembro de 1828 : 3. • , que o Juiz 
de Orfãos he o competente para as execuções 
dos formaes de partilhas expedidos pelo seu Jui
zo , por serem as causas de taes execuções <.las 
incluídas no Art. 20 da Disposição provisoria: 
4. o , que a respeito das nomeações e provimentos 
dos Officiaes do Juizo d'Orfãos , devem os res
pectivos Juizes, bem como os rlemais Magis
trados , regular-se pelas disposições da Lei de 11 
de Outubro de 1827, Decreto do 1. o de Julho 
de 1830, e Aviso de 12 de Junho de 1834, ·em 
quanto por alguma Lei Provincial~ ou Geral 
se não determinar o contrario. O que commu
nico a V. Ex. para seu conhecimento , e para 
o fazer constar ao referido Juiz de Orfãos da Ci
dade de S. Amaro ) em resposta ao seu citado 
Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 15 de Fevereiro de 1838. - Ber-

2 
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nardo llereira de. Vasconcellos. -Sr. Presidenté 
da Província da Bahia. 

N.• 3~. --:FAZENDA. --15 de fevereit·o de 1838. 
-Declqrando que as Jlfesas de Rendas dos 
Portos aonde não ha .rilfandega não precisão 
de E dificio , proridenciando sobre a residen
cia do Adminútrador ~ desembarque , peso 
at;alia;·ão dos generos, car:regam.ento e ma
nifestos. 

Miguel Calmon du Pin e Almeid~., Pr·e
sidente do TribtHlal do Thesouro Publico Na
cional , responde ao Officio do Sr. lnspectol' 
da Thesol)raria dll Província do Rio de Janei
ro, de 31 dornez findo, n. 0 7: 1.•, que os 
Arts. 56 a 59 do Regulamento de 30 de Maio 
de 1836 são relativos ás 1\Iesas do Consulado, 
c não ás de Rendas~ como he a da Mangara
tiba , e de todos o~ Portos onde uào ha AI,.. 
fandegas; e que por conseguinte taes Mesas não 
precisão de Edificio Nacional , nem de Arma
zens, sendo bastante terem huma balança , pe
sos, e medidas, para tirarem alguma duvida, 
que oocorrer : 2. o , que o Administrado!' deve
rá r~idir em casa sua , ou . alugada proxima 
do porto , e fazer a conferencia dos generos no 
acto do embarq.ue ~ e desembarque~ o qual 
não será feito por capatazias, porêm sim ~ á 
custa de seu:; donos: 3. • , que para. a avalia
ção dos generos, se lhe remettem sete Pautas 
da Alfandega para serem distribuidas pelas Me
sas da Provincia : 4. o finalmente~ quanto ás 
formalidades do carregamento , e manifestos , 
que deve. seguir-se o disposto no Cap. 11 do 
do sobredito R.egulam~nto em tudo o. que for 
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applicavel; havendo-se por muito recommen
dada a ad vertencia do Art. 189. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Fe
vereiro de 1838. -- Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. . 

N.o 35. -JUSTIÇA. -ACJiso de 16 deFeCJerezro 
de 1838 dirigido ao Commandante Superior 
da Guarda Nacional deste Município sobre o 
Artigo 7. • da Resolução de 25 de Outubro 
de 1832. 

lllm. e Exm. Sr.- O Regente Interino, 
em Nome do Imperador, a quem foi present€ 
o Officio N. o 11,., que V. Ex. me dirigio em 
7 do corrente, informando outro , que lhe en
viara o Tenente Coronel Commandante do 1." 
Batalhão , sobre o embaraço em que estava pelo 
recrutamento de Narciso Pinto d'Oliveira) em 
reputar , ou não, como Guardas Nacionaes , os 
indivíduos, que, em virtude do Art. 7. 0 ela 
Resolução de 25 de Outubro de 1832, se acha
vão inscriptos no Livro da matricula; Manda 
declarar a V. Ex. que , sendo litteral e obvia 
a intelligencia do citado Artigo) não podem re
putar-se , e serem reconhecidos como Guardas 
aquelles que não forão devidamente qualificados, 
como determina a Lei ; e por consequencia es
tava aquelle Narciso sujeito ao tecrutamentu 
de 1. • Linha, berp como o estão todos os mais , 
que se acharem efn identicas circunstancias. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 16 de :Fe
vereiro de 1838. -- Bernardo Pereira de V as
eoncellos. - Sr. Manoel Joaquim Pereira da 
Silva. 
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~." 36. -· Ariso de 16 de Ferereiro de 1838 di-. 
rigido ao Commandante Superior da Guarda 
Nacional deste iYlunidpio, sobre o prorimento 
de Officiaes da· Guarda Nacional. 

Hlm. e Exm. Sr.- O Regente Interino, 
em Nome do Imperador, Manda declarar a V. 
Ex. , em resposta ao Officio N. o 59, que pela 
generalidade da disposição do Art. 5. 0 da Lei 
de 9 de Outubro de 1837 estão revogadas to
das as disposições anteriores relativas ao pro
vimento de Officiaes da Guarda Nacional, que 
hoje pertencem ao Govemo, devendo unica
mente emanar delle a nomeação do Alfe~·es Se
cretario do Batalhão de Artilheria ~ de que trata 
o citado Officio, bem como a de Cirurgiões e 
Quarteis Mestres , que forem considerados Of
{iciaes. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 16 de f'e
vereiro de 1838. - Bernardo Pereira de V as
concellos. -Sr. Manoel Joaquim Pereira da 
Silva. 

N. o 37. -FAZENDA.- 17 de Fevereiro de 1838. 
- Declarando varias circunstancias e faltas~ 
pelas quaes não se deve .fulgar fúra dos ter
mos do Regulzmzento os JJ1an~festos dos .,\'avios. 

l\Ügu.~~ . Ç~l~on du Pin e Almeida, Pre
~íLlent.e .do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional , . delip~r~u em Sessão do Tribunal y de 
acco.rdq ~9rn o Parecei' do Conselheiro Procu
rador Fiscal, que o manifesto do Bergantim 
:Pina,m~rqU:ez -"7 Vigilante-- segundo a certidão, 
que acompanhou o Officio do lnspectOI' da Al
thndega da Villa de Santos, está nos termos do 
Regulamento, e que as faltas apontadas pelo 
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dito lnspector , da declaração - 1. o ) do peso 
das pipas de graxa e sebo- 2. o , da quantida
de dos alqueires de cevada, que continhão os 
oitenta e seis sacos manifestados com a marca 
F__, 3. o, da quantidade de couros de carnei
ros, que continhão os dois fardos manifestados 
com a marca WB- 4. o , da quantidade de ar
robas de velas contidas nos diversos caixões 
manifestados com diversas marcas; e consigna
dos a varios- 5. 0

, do que continha o caixão 
declarado com e.ffeitos, não são taes que dêrn 
lugar a hum procedimento contra o Capitão , 
e mesmo não se podem considerar verdadeiras 
faltas , porque o Art. 146 § 6. • do actual Re
gulamento só exige dos Capitães as declarações 
da quantidade e qualidade das me1·cadorias. 
quando lhes seja possível fazer taes declarações; 
mas quando os Capitães ignorão o peso, e me~
mo a qualidade do genero, quando não lhes he 
possivel fazer no manifesto huma declaração 
dessas circunstancias , o Regulamento os não 
obriga rigorosamente a ella : o que participa 
ao Sr. Inspector da Thesouraria da Província de 
S. Paulo para que communique ao da Alfande
ga de Santos, em resposta ao citado Officio, que 
nenhum procedimento deveria ter neste cas(' 
contra o Capitão do referido l3ergantim , e que 
o manifesto deve ser recebido sem multa, t: 

as mercadorias admittidas a despacho. 
Thesouro Publico Nacional em 17 de Fe

vereiro de 1838. --Miguel ·Calmon du Pin e 
Almeida. 
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1\. • 38. - JUSTICA. -Aviso de 19 de Fevereiro 
de 1838 dirigido ao ,Juiz de Paz do 1. • Dú
trt'cto do Engenho Velho, sobre a maneira por
que devem prestar servito os Guardas .~Ya
donaes, que de novo vierem habitar em o 
seu Districto,. e bem assim que o Official le
galmente nomeado pó~e . exercer o seu postrJ 
inda que more em Dtstrzcto de outra Com
panlu'a. 

O Regente Interino, em Nome do Impe
rador, em solução ás duvidas por Vm. apre
sentadas no Officio, que me dirigio em 13 do 
corrente , Manda responder-lhe : 1." , que os 
Guardas Nacionaes de qualquer Districto, que 
de novo viet·em habitar no da sua jurisdicção, 
devem ahi prestar o serviço , até que chegue a 
epocha de serem devidamente qualificados, não 
podendo alistar aquelles, que residirem fóra 
delle : 2. o , que o Official legalmente nomeado 
pôde exercer o seu posto, inda que more no 
Districto de ou tt·a Companhia, reputando-se uni
camente vago, na forma do Art. 16 da Reso
lução de 25 de Outubro de 1832, quando se 
ausente sem licença para fóra do Município. 

Deos Guarde a Vm. Paço em 19 de Fe
vereiro de 1838. - :Bernardo Pereira de Va8-
eoncellos. -Sr. Juiz de Paz do 1. o Districto do 
Engenho Velho. 

N.• 39. --FAZENDA.-20 de Fevereiro de 1838. 
O lançamento para o Imposto .sobre as lo
Jas, ~c. , deve-se fazer na parte da casa no pa
vimento onde ella estiver, conforme o Art. S. • 
das I nstrucções de 5 de jlf azo de 1837. 

O Sr. Administrador ela Recebedoria do Mu-
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n.1c1pto fique na intelligencia de que , em defe
rimento ao que requer João Martins Corrêa, 
e sobre que informou em 15 <lo corrente , cum
pre mandar proceder ao arbitramento do alu
guer da pa1·te da Casa no pavimento terreo, 
onde tem a sua Taverna na Hua de Valongo 
n.o 27, conforme o disposto no Art. 5.• das In
slrucções de 5 de Maio de '183 7, procedendo 
iiempre assim em casos taes. 

Hio em 20 ele Fevereiro de 1838. --Miguel 
Calmon du l)in e Almeida. 

N. • 40. - JUSTICA .. -. Portan·a de 21 de Pe
''ereiro de 1838, dirigida á Cama ra ilfunicipa L 
desta Cidade, declarando qual a maneira pol'
que os Juizes de Paz. de"em ser substituidos 
pelos Supplentes, de que trata o Art. 10 
do Codigo do Processo Crimúwl. 

Manda o Regente In~erino ~ em Nome· do 
Imper·ador, pela Sec1~etaria d'Estado dos Ne
gocias da Justiça, declarat· á Camara Municipal 
desta Cidade que , estabelecendo o Art. 1 O do 
Codigo do l1 rocesso Criminal que dos 4 Juizes 
de Paz, tres sejào Supplentes do que estiver em 
actal exercicio, guardada nesta substituição a 
igualdade, de maneira que hum não substitua 
mais vezes do que outro, compele nesta con
formidade ao 1. o Juiz de Paz do 2. • Districto 
da Fregnezia de Santa Anna Antonio Luiz Pe
reira da Cunha, supprir a falta do 2. o Juiz de 
]Jaz do mesmo Districto, actualmente impedido, 
por sc1· elle, dos Supplcntes o mais votado, c 
não ter inda exercido a substituição na fónna 
:'\cima declm·ada. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de J'c-
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vere1ro de '1838. -Bernardo Pereira de Vascon
cellos. 

Neste sentido ao Chefe da Policia. 

N. • 41. -FAZENDA. - 21 de I; e verei r o de ,1838. 
O Art. 98 do Regulamento da Alfandega 
não precisa de declaração ampliativa para 
comorehender na úen~ão de direitos do ex
ped2ente os generos Ú1~portados para uso dos 
Barcos de guerra~ nos termos do Art. 91 §8." 

O Sr. lnspector da Alfandega fique na in
telligencia de que a declaração ampliativa, que 
em seu Officio de 15 do corrente n." 638, exige 
no Art. 98 do Regulamento para comprehender 
na isenção dos direitos do expediente os genero!i 
importados para nso dos Barcos de guerra~ no~ 
termos do Art. 91 § 8. 0

, não he precisa~ por 
isso que ocioso seria comprehender expressa
mente em huma excepção o que a nenhum pre
texto se poderia considerar sujeito á regra, como 
acontece nos referidos generos ~ que nunca são 
despachados para consumo , baldeação , e ex
portação. 

Rio em 27 de Fevereiro de 1838. --Miguel 
Calmon du Pin e, Almeida. 

Rio de hn<'iro. Na Typographia Nat>ional. 1838. 
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COLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO . 
DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1. 0 
- CADERNO 3. 0 

N.• 1~2. -IMPERIO. -Aviso do 1. 0 de Marco 
de 1838 ao Presz'dente da Província do E's
pirito Santo, declarando que a disposição do 
Acto Addicional, que autorisa as Assemhléas 
ProCJinciaes para legislarem, em geral, .sobre 
os casos, e a fórma por que poderão os Pre
sidentes nomear, suspender, e demittir os Em
pregados Provinciaes, não póde, nem convêm 
estender-se á faculdade de resolverem , e le
gislarem em particular a respez'to da nomea
ção, suspensão, e demissão de cada hum des
ses Empregados. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo levado ao co
nhecimento do Regente Interino, em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro Segundo, a ma
teria do Oflicio de V. Ex. de 23 do mez de 
Dezembro proximo findo , com os documentos, 
em que V. Ex. fundamenta as razões por que 
insiste em negar o seu consentimento ás duas 
Resoluções da Assembléa Legislativa dessa Pro
víncia, datadas de 6 daquelle mez, e que por 
copia acompanhão o citado Officio: Orden'ou
me o Mesmo Regente respondesse a \"'. Ex. , não 
!Ó que mereceo a sua approvação o procedi
mento que teve ácerca das mencionadas Re
!Oluções, como igualmente que he bem fun-

1 
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dada a duvida que se lhe offerece , a respeito 
da intelligencia do Art. 10 § 11 da Lei de 12 
de Agosto de 1834 ~ de que entende se desvia 
a referida Assembléa Legislativa: por quanto a 
disposição que aulorisa as Assembléas Provin
_ciaes para legislar, em geral, sobre os casos) 
e a. fórma por que poderão os J>residenles no
mear , suspender, e demiLlir os Emprefl'ados 
Provinciaes, não póde nem convem este~1der
se á faculdade de resolver, e legislar em par
ticular a res.peito da nomeação , suspensão , e 
demissão de cada hum desses Empregados; pois 
que de outra sorte mui prejudicialmente se con
fundirião os mui distinctos actos de le~!Íslar) 

(J 

e executar. 
Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 

.J.aneiro em o 1. • d.e. Março de 1838. - Bernar
do Pereira de Vaseoncellos.- Sr .. Presidente da 
Província do Espírito Santo. 

N.o 43. -Aviso do1. 0 defrlarrode'l838 ao Pre
sidente da Provincia de il1;;,_as Geraes, orde
nando-lhe que, para se cumprir o que deter
mina o .. 1rt. 43 da Constituição) mande pro
ceder á elezj:ão. de dous Senadores por aqaeUa 
Provziwia com os. E leitores da Legúl'atu,ra 
actual, que finalisa em 2 de JJ1:aio pro:lll:mo 

.fitl:.la:o., e em lwma só. Lista de seis nomes. 

Illn1t.. e E)lm. Sr.- Tendo o Reg{>nte Inte
rino_, em; Nome do Imperador o Senhor D·. Pedro 
Segundo, Deoorminad.o que nessa Provineia. se 
pJJOteda á eleição da dous Senadores,, em con
seqnE:neia do, fuUecimento dos: Senadens José 
C.ust.~dio Dias, e, Visconde de Caethé: e eon
vilarl<r. e:villu: que· aessa eleição se· reaillise Q que· 
_já. em oulll'as1 se·~m vecift~ado, d~' votarem, ORe 
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Eleitores em alguns Collegios em dúás listas de 
tres nomes cada huma, e os de outros Cóllé
gios em huma só lista de seis índividttos; f~'
sultando de huma tal irregularidade o annullar"" 
se a eleição: Ordena o Mesmo I\egente que V. 
Ex. expeça as ordens necessaria5, para que no 
dia , que V. Ex. h ou vet de designar , se pro
ceda á eleição para os t•efel'idos Lugares; de..;. 
vendo em todos os CoHegios, para curnprir..:se 
o que determina o Art. 43 da Constituição, 
fazer~se essa eleição com os Eleitores da Legis
latura actual , a qual finalisa em 2 de Mtlio 
proximo futuro' e em huma só lista de seis 
nomes. 

Deos Guarde a V. Ex. Pala c ia tlo Rio dé 
Janeiro em o 1. • de Matco de 1 ~3·S. -· · B~fnãràe 
Peteira de Vasconcellos. _:_Sr. PresidtWte da Prà'
vi:ncia dei Minas GeráeS. 

N."' 44. --JUSTICA . ........ A"lJisó deS dé Mártó dt 
1;838 dwigido ~o Presidénle" da Provliléia dri 
Parahiba, esclarecendo 9obre. a mctnefr>_tt f!ot 
que os Jurados devem .~er aptirados lias S>es-' 
.tl1es ck cada am~o. 

Illm. e· Exm. St·, ....... Tendo apre~étit!add áô 
l\egettte' lnterinó; ém No:~ do lmper~dor, o 
Offlcio qné V. Ex. me di r~'io él'rl datlt dê 5' 
do ntez; fíftil-do , no qoal réfer'e qtJ!é~; fflàrcámld 
o Juiz de Direito dessa Comarca d d\-à> f2i t:la_. 
quelleo mez pata a 1.<~ Sessã<J. dei Ju ry , fôra 
<M.i>s~dfl pelo- fromotot Puhlieo: oorftl o fftlflll~
rrtélfiitô d~ ~é nât)l ter inda pFiléédido á álpütriqid 
dos Juizes de Facto que devrão ser·vir oo ~ltfi 
rente anno ~ sem attender á declaração que 
lhe fez o Juiz de Direito, de que não tendo 
inda perdido a qualidade de Juizes de Facto 

1 * 
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os Cidadãos~ que, no anno antecedente, torão 
como taes qualificados~ podia o sorteamento 
ser feito das cedulas existentes; o que deo mo
tivo a V. Ex. expedir ordem á Camara Muni
cipal para proceder immediatamente ao sortea
mento, segundo a opinião do Juiz de Direito; 
o Mesmo Regente Manda resvonder a V. Ex. 
que não póde ser approvada a medida que 
adaptara, por quanto sendo manifesto , pelo 
que se acha disposto nos Arts. 25, 26, 27 ~ 28 
e 29 do Codigo do Processo Criminal, que os 
Jurados, para servirem nas Sessões de cada 
anno, devem ser annualmente apurados , he 
claro que nenhuns outros podem ser os legiti
mas e competentes para as ditas Sessões; e por 
conseguinte illegal a providencia por V. Ex. 
dada, cumprindo a V. Ex. sómente em tal caso 
activar os Juizes de Paz e Carnaras Municipaes 
para desempenharem as determinações dos so
breditos Artigos do Codigo do Processo Crimi
nal, e mandar fazer effectiva a responsabilidade 
dos omissos e negligentes; Manda outrosim 
o Regente Interino declarar a V. Ex. , que me:... 
nos consideradamente reputou o facto, como 
conflicto de jurisdicção, que se não póde ve
rificar entre o Juiz de Direito, Autoridade com 
jurisdicção, e o Promotor Publico, Empregado 
subalterno, sem autoridade e jurisdicção. O que 
tudo participo a V. Ex; para sua intelligencia 
e observancia. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 8 de Março de 1838. -- Bernardo 
Pereira de Vasconcello3. --Sr. Presidente da Pro
víncia da Parahiba. 
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N.• 45. -Aviso de 9 de Março de1838 dirigi
do ao Presidente da Provináa. do Ceara, es
clarecendo sobre a maneira diversa por que 
procedem os Juizes de Direito d' aquella Pro
vincia, d respeito dos Jurados que faltão ds 
Sess()es do .Jury. 

Illm. e Exm. Sr.- Levando ao conheci
mento do Regente Interino, em .Nome do Im
perador, o Officio N. o 41 de 29 de Dezembro 
do anno passado, em que V. Ex. , expondo a 
maneira diversa, por que procedem os Juizes de 
Direito dessa Província, á respeito dos Jurados 
que faltào ás Sessões do Jury, pede sobre a 
materia os necessarios esclarecimentos ; Manda 
o Mesmo Regente declarar a V. Ex., que os 
J orados que faltarem ás Sessões , ou dellas se 
ausentarem, antes d'ultimadas todas as causas , 
sem motivo justo, devem ser multados, na con
formidade do Art. 3·13 do Codigo do Processo 
Criminal, por deliberação e decisão dos Jurados 
que se acharem presentes, como bem se de
duz do disposto no Art. 315 do mesmo Codigo. 

Deos Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de 
Janeiro em 9 de Março de 1838. - Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da 
Província do Ceará. 

N.• 46. -- A~iso de 9 de Marco de 1838 diri
gido ao Presidente da Provincia do Espírito 
Santo, esclarecendo sobre a maneira por que 
se de~e proceder contra os que dirigem of
fensas ds Autoridades no exercicio de suas 
fimcções. 

111m. e Exm. Sr. -O Regente Interino, 
em Nome do Imperador, ficando inteirado , 

y' 

ri1 /~) 
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pelo Ofncio de V. Ex. datado de 16 do mc;r. 
passado, e papeis que o acumpanhárão, do re
sultado do processo á que se procedeo , sobre 
as expressões offensivas dirigidas por Ignacio de 
Alvarenga Rosa contra o Vice-Presidente d'essa 
Província; l'l'landa declarar a V. Ex. y que nem 
o Juiz de Paz, á quem o dito Vice-Presidente 
submetteo o conhecimento do negocio, nem o 
seu successot' procedêrão da maneira determi
nada nos Arts. 203 e seguintes do Codigo do 
Processo Criminal , como convinha, cumprindo 
neste caso que V. Ex. ordene ao respectivo Juiz 
de Direito, que instruindo o Juiz de Paz no 
desempenho de seus deveres , faça com que 
elJe organise o processo na conformidade dos 
sobreditos Artigos , á cujas disposições está su
jeito o caso das injurias feitas ao V ice-Presi
dente, quando se executa vão actos de Officio 
por elle ordenados.. O que commnnico a V. Ex. 
para sua inteHigeJJ.cia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 9 de Março de 1838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da 
Província do Espírito Santo. 

N.o 47.-FAZENDA.-43 de Março de 1&38. 
Declarando que, a respeito dos generos apre
hendidos, os Arts. 127 e 159 do Regulamento 
de 30 de Ma.io. de 1836 niio. impe,tem o cu!1V
primento do Art. t98 do me.amo Regulamento. 

(} Sr. Administnador do Coll'Sulado , em 
vi~a da sua infOrmação. de g do-corrente•, ares
peito dos generos aprehendidos, e que não fo
rão arrematados em praça, fique na intelligencia 
d<t. que as disposi')}eSi des. Ar·tfi.. 127 e 159 do 
.1\egmMlwto de; 30 de Mai& de t836: não em>-
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pedem ao cumprimento da generica e indis
tincta disposição do Art. 198 do mesmo Re
gulamento} e que pot· conseguinte se deverá 
proceder na conformidade delle. O que deverá 
praticar d'ora em diante. 

Rio em 13 de Marco de 1838. - MiP"uel 
" !7 

Calmon du Pin e Almeida. 

N.• 48. -14 de Março de 1838.- Dando pl'o
(Jidencias para facilitar o expediente das Ca
patazias dos Consulados. 

Convindo f:1.cilitar o expediente das Capa
tazias rlo Consulado, o Sr. Administrador faca 
observar a esse respeito o seguinte: " 

L • O peso dos volumes, cujo despacho só 
for sujeito a pagar o dito expediente> será es
timado pelo :Feitor a quem se distribuir o des
pacho, á vista dos mesmos volumes, ou por 
orçamento. 

2. • Estimado o peso , o Feitor o deverá de
claYar , e em seguida calcular a quantia cor
respondente, que assentará, assignamlo de ru
brica. 

3. o l)aga a quantia ao Thesoureiro, o des
pacho seguirá o curso ordinat·io dos outros. 

4.• Quando o peso total não perfizer hurna, 
ou mais arrobas , qualquer numero de libras 
q1:1'e nelle houver se contará como huma arroba 
flQ> ealcnlo das Capatazias. 

Rio- em 14 rle Março de 1838. -Miguel 
Calmon dn Pin e Almeida. 
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N.• 49.-IMPEIUO.-Aviso de H de ilfarço 
de 1838 ao Presidente da PrMincia de S. Pau
lo, determinando que , quando o Director do 
Curso Jurídico tiver impedimento , que não 
exceda a tres dias, sPja substituído pelo Lente 
mais 1 antigo~· quando porém o impedimento 
exceda a este prazo, ou durante o mesmo 
prazo houver inconveniente no exerclClO, o 
Presidente da Provincia nomeie hum Director 
interino. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente ao Re
gente Interino, em Nome elo Imperador o Se
nhor D. Pedro Segundo, o Officio de 20 de 
Janeiro ultimo, do Doutor José Maria de Avel
lar Brotero, servindo então de Director do Curso 
Jurídico dessa Cidade , em que pede se lhe de
clare a quem compete fazer as vezes de Director 
do dito Curso Jurídico em seus impedimentos: 
o l\Iesmo Regente~ reconhecendo a necessidade 
de estabelecer-se huma regra a respeito, Houve 
por bem resolvei' que, quando o impedimento 
não exceder a tres dias, pócle substituir ao Di
rector o Lente mais antigo ; mas que exce
dendo a este prazo, ou havendo inconveniente 
neste exercício durante o mesmo prazo, V. Ex. 
nomeará hum Director interino. O que parti
cipo a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de 
Janeiro em 14 de Março de 1838.-Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da 
Província de S. Paulo. 

N. B. Na mesma conformidade se escreveo 
ao Presidente da Província de Pernambuco. 



( 53 ) 

-N. o 50. -FAZENDA -17 de Março de:.~ 838. 
P roridencimulo sobre os Guardas da A ifan
dega encarregados das descargas das Em
barcaçties. 

Tendo ern Yis1a corrigir os abnsos intro
duzidos no scrvico dos Guardas da AlHn1dep·a " a 
desta Cô:·te • ordeno nne se ohscr·ve o se~uinte. 

§ '1. o Que seja rif~Oro~arnente execdtado o 
AI't. 117:) do n.cr,uiarnento das Alfandegas' cou
fonne o qual os Guardas,. a quern forem dis
tl'ibuidas as dc:scare;a::., -:_;:c vem achar-se antes da 
hora, em <p~e estas · corneçarem , a bordo da 
respectiva barca de regi~ to. 

§ 2. o Que nas descargas , ern qtle for neces
sario que r\ GtHrda. dunna a bordo d0 Navio, 
assim lhe seja ordeilado no bilhete, ~1ue se lhe 
(ler para as mesmns descaq;as. 

§ 3. o Que o Sr. lnspcctor- da Alfandega faça 
por si nlc:;mo a distribuição das de~cargas pe
los Guardas, e tle eonta daquelles, que dei
xaren1. de comparecet' para esse serviço ao tiro 
da peça. 

§ 4. 0 Qne se faça constar por Edital, que 
assi1n como o Gnvet'ilO dernitt1rá aquelles Guar
das, que 1'eceberen1 gratificações das partes, por 
serviço a l{Ue são obríg,ados, assin1 tambem 
fará proceder· nos te I' mos da Lei cnn tra as Ines
mas partes, que derern taes g-ratiticações, co
mo ineursas no crime de pe·i·Ll , segundo os 
Arts. 130 e ~1~12 do Codie-o Crirninal. o 

O q~1e se participa ao dit;_) St·. lnspector 
para sua intellí~{encia, c execu\'ào, havendo
se-lhe por nHHto recomrnrndado, que empre
gue todo o zelo e ddiffencia a firn de descobrir 
aquelles, que infriugiretn a presente ordem .. 
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Rio de Janeiro em 11 de Março de 1838.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N.o 5'1. -- 21 de Março de '1838.- Declarando 
que a qualidade de Assignante da Alfandega 
exige restrictamente hum exercicio pessoal , 
que não admitte delegação ou substituirão. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, em resposta ao Olflcio do Sr. Inspector 
interino da Tbesouraria da Província de S. Pau
lo, do ·1. o do corrente, incluso no do Sr. Presi
dente 1 de 2 do dito mez, n. o 27, declara que foi 
indeferido o requerimento de Frederico Fomm; 
por quanto, nos termos dos Art. 264 e seguin
tes do Regulamento de 22 de Junho de 1836) 
a qualidade de 1\ssi&nante da Alfandega exige 
restrictamente hum exerci cio pessoal, que não 
admitte delegação ou substituição. 

Thesouro Publico Nacional em 2'1 de Marco 
de 1838. - Mi&uel Calmon du Pin e Almeid~. 

N.• 52.- IMPEfHO. - Avi.éo de 21 de llfarco 
de '1838 ao Presidente da PrMincia de lJ!lin~ts 
Geraes, declarando que póde servt'r o Cargo 
de Vereador o OJficial de 1.a Linlia, que se 
acha sem exercicio algum de Posto lvlilitar. 

Hlm. e Exm. Sr. -O flegente Interino, 
em Nome do Imperador o Se11hor D. Pedro 
Segundo, a 11nem foi presente , com o Officio 
de V. Ex. de 2'1 do mez passado, a resposta 
que dco ao qne lhe dirigira a Camara Muni
cipal da Y il!a de Baependy , consultando se o 
:\lajor das extinc~as Milícias João Evangelista 
de Sousa Guerra~ sendo Official da J.a Lmha, 
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podia ser v r r o Cargo de \' ereador·: Houve por 
bem approvar a deliberação de V. Ex. a este 
respeito; por quanto aquelle Official, actual~' 
mente sem exercicío alg·um de Posto Militar, 
póde servir o referido CarffO, sem lhe obstar 
a disposição do Uecreto de 2G de Junho de '1831, 
por isso que da letra delle se manifesta que 
a incompatibilidade resulta sómente do serviço 
militar de 1.a Linha. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 21 de Março de 1838. --Bernardo 
Pereira de Vasconcellos-- Sr. Presidente da Pro..,. 
vincia de Minas Ger·aes. 

N.a 53.- GUERHA. -22 de Março de 1838. 

Appruvando o Rer,ente Interino, em Nome 
do Imperador, os Estatutos que Vm. rernettera 
com seu Officio N. o 61 , para o estabelecimento 
dos Aprendizes menores desse Arsenal de Guer
ra: de Ordem do Mesmo Regente inclusos os 
envio a Vm., assignados pelo Official Maior desta 
Secretaria de Estado dos Neaocios da Guerra, 
a fim de que lhes faça dar a devida execução. 

Deos Guarde a Vm. Paco em 22 de Marco 
de 1838.-Sebastião do Reg~ Barros. -Sr. A~
tonio .T oào Rangel de Vasconcellos. 

Estatutos para o Estabelecúnento dos Aprendi
zes 11fenores do Arsenal de Guerra, na con
formidade do Art. 6. o do Decreto de 29 de 
Dezembro de 1837. 

Art. 1." O Pedagogo dos Aprendizes me
nores do Arsenal de Guerl.'a terá, para o coadju
var no desempenho das obrigações, que lhe 
são impostas nos Arts. 55 e 56, Capitulo 5.~ do 

2 ** 
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Regulamento de 2•1 de ·Fevet·eiro de '1832, e no 
pl'esente Estatuto, hum Guarda., c dous Ser
ventes para cada cincoenta mer1Ínos, 

Art. '2." O l}ellagor~o acompanhará nos seuti 
Discípulos quer deutro, qnet· fóra do Arsenal, 
~empre que estes se apresentarem incorpor:1dos, 
e nos actos -os m;;is soletcnnes, qwuHio Ih<~ fot· 
determinado: fará os pedid(u do que f(w nc
cessario pal'a o Esiabclceimento dos Me11ores, 
assistirá á Mesa ús horas de comida, c ús re
zas, ÍDSJlceeiotla!'Ú o asseio dos Menores, e tio 
Estábelcêi men to. 

Art. ;.), o Hum dof; G-na!'dfls set·á o recelw
dot· de quanto houvct· de set' fornecido para 
os menores, e terá o lnveni.Grio de todos os 
utensis da Casa, roupns de cama, e vestnario. 

Art. ;, .. o Os- Guardas assistiriio ao reti~ilo
rio , e acompanharão os menores y viGiando-os 
cuidadosamente. 

Art. 5. • Os Ser·ventes val't'erào a Casa, e 
carrcgó.lrào agoa, enidarão do sPniço da mesa, 
e de cama' e asseio do .Edificio' e nlrào tudo 
mais que lhe for cleterminado; sendo hnm 
delles o cozinheiro. 

Art. 6. • Os meuores devem estar acorda
dos ao romper do dia; dentro de meia hora 
eslarào vestidos , e postos em fôrma, rezarüo 
a Or-ação da m::mh:l; c serüo loGo dirigidos ao 
lavatorio, dahi para a revista, e desta para as 
Officinas. 

Art. 7.• A's 8 '/. horas começarão os me
ninos a almoçar·, ús ~) hiriio para o f\eu des
tino. Hum quarto ue hora depois do meio dia 
principiani o jantar, qne acabará até á huma 
ho-ra. A's 2 horas hirão para o trabalho, ás 
7, depois de tet' ceado, 'Se recolherão , lavarão 
o corpo , os pés , hirão ao Terço , e dahi para 
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o dormitorio: no fim de cada comida darão 
Graças a Deos em voz alta. 

Art. 8." Nas occasiões de Reza, nas hidas 
e voltas das Officinas, e Escola, estarão for
mados. 

Art. 9. • O tempo que restar aos menores 
das suas applicações , será empregado em re
creações, taes como passeio, jogos gymnastieos, 
e outros. 

Art. 1 O. Os menores ouvirão Missa aos Do
mimws, e Dias Santos, e hirão ao banho de 

(J • 

ma1· tambem aos Dorrungos. 
Art. 11. O menot' que infringir algumas 

das disposições comp1·ehendidas nos Arts. 6. o, 
7.•, 8.", 9.•, 10.• e 11."; o que praticar acção 
offensiva dos outros menores, ou de qualquer 
out1·o Empreg-ado do Estabelecimento, usar de 
palavras, gestos e acçôes indecentes; o que 
jog·ar jogos, que não sejào concedidos pelo -Pe
dagogo, fumar~ tomar tabaco, mentir, beber 
licores espirituosos, ou fugir do Estabelecimen
to, será punido com diminuição de comida, 
prisão , posturas physicas, que ludibriem, se
gundo a sua idade , e robustez , á disposição 
do Pedagogo , e até mesmo será expulso por 
Ordem do Directot', havendo informação do 
Vice-Director. 

Art. 12. O Guarda, que não for zeloso, 
cuidadoso, vigilante, honrado. e obeuiente no 
cumprimento de suas obrigações, será punido 
com reprehensào, ou multa, como as circnms
tancias do delicto o pedirem ; estas penas po
dem ser impostas pelo Pedagogo~ podendo ser 
despedido pelo Vice-Director, com approvação 
do Director. O jogo, e a embriaguez traz a 
expulsão do Estabelecimento. 

Art. 13. O Guarda que offender, ou ten-

:1. 10f 
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tar offender a moral tlos meninos, será Jmme
diatamcnte preso, perderá o emprego, e fica
rá inhabilitado pam outro no Arsenal. 

Art. 14. Os Senentcs livres, que delin
qnirem , serão punidos como se fossem Guar
das , e os escravos o serão com as penas cor
poraes, até onde são permittidas pelas Posturas 
da Camara, c poderão ser despedidos em qual
quer caso. 

Art. 15. O:; presos , em conformidade do 
Art. ·13, serão remettidos, com a conveniente 
instrucçào do delicto, ao Juiz de Paz 1·espectivo: 
esta remessa será feita pelo Director, que de 
tudo dará parte ao Ministro da Guerra. 

Art. 16. Quando o Director tiver de pro
por o l)edagogo, entrará com o maior escru
pulo na averiguação de coslurnes do Candidato, 
e preferirá em igualdade de circumstancias aos 
Chefes de fiunilia, e aos Sacerdotes maiores 
de 40 annos. 

Art. 11. Os Guardas serão nomeados pelo 
Director, observando-se o que se determina no 
Art. antecedente; e qunnto á idade, deverá o 
nomeado ter pelo menos 30 annos. 

Ar. 1 S. Os Guardas usarão de distinctivo; 
terão huma gratificação diaria de 640 réis, co
mida á mesa dos menores , e moradia , e a 
nada mais terão direito: o Pedag:ogo terá co
mida como os Guardas : os serveutes vencerão 
o jornal diario de 400 réis, e o mais que ven
cem os Guardas, e tanto h uns , como outros 
residirão no mesmo Edificio dos menores. 

Art. 19. O Pedagogo poderá empregar no 
serviço dos Guardas aquelles menores em quem 
reconhecer a necessaria capacidade , applicará 
todo o cuidado de sua roupa, e asseio do dor
mitorio) terá a maio1' vigilancia na execução 
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do Art. 9 e 1 O, evitando por medidas caute
lo~as as grandes reuniões para que não hajão 
desastres. 

A1·t. 20. Os menores não se sentarão á 
mesa, nem se levantarão, sem permissão do Pe
dagogo , ou dos Guardas. As reuniões ~ silencio , 
e chamadas, serão inJicadas pot· toque de si
Reta, collocada em lugar conveniente. 

Art. 2 L O Dormitorio dos maiores de 14 
annos, será incommunicavel com o dos menores 
desta idade. 

Art. 22. As Ferias da Escola dos menores 
eomeçarão em 24 de Dezembro, e acabarão no 
ultimo de Fevereiro. 

Art. 23. O Pedagogo he o Fiscal imrne
diato dos seus subordinados, responsavel pela 
impunidade destes, nos casos dos delictos ~ qu;) 
por si póde punir, e nos outros casos por uão 
reclamar em tempo a punição , bem corno pelo 
excesso que commettcr nos castigos. 

Art. 24. Os vencimentos dos Guardas, e 
do Pedagogo, serão pagos por meio de recibos, 
e a rnezes: a frequcncia dos Guardas será attes
tada pelo Pedagogo, c a deste pelo ,vice-Di
rector , sem o que não se lhe pagara. 

Art. 25. O Dircctor poderá conceder li
cença por tempo limitado á alg·um menor para. 
estar na companhia de seus Pais, ou (!e quem 
suas vezes fizer. 

Art. 26. O uniforme dos menores, para 
os dias de trabalho, será Jaqueta de g:mga 
azul, ou de riscado escuro, ou brim, Calça 
como a Jaqueta, ou de brim escuro , Camisa de 
brim ou de riscado, Barrete ou Gorro de panno 
azul, e Sapato de couro branco, e para os outros 
dias Jaqueta de panno azul, com botões ama
relias, e Gravata de couro , Camisa branca , 

-1-

/ ;J f'f-p 



( 60 ) 

Cal(;a de brim branco , on de panno azul, e o 
mais dos dias de trabalho. 

Art. 2 7. Os vi veres, c vestuario serão com
prados por arrematação, ou como melhor con
vier. O Director organisará hnma Tabei!a dos 
artigos de (lUe se deve compor cada ração dia
r}a ' e caua fanlamento' c das peças qne se 
devem dar para as camas, marcando-lhe a du
ração, e tempo de vencirnPnto. 

Art. 28. O Offtcial q~'\~ cstivct·. (~C D.ia no 
Arsenal, (tUando for rcnJHlo) p:ll'i;npara por 
csct·ipto ao Director tudo quanto Livt~l' obser
vado em contraven1;ão das Ordens estabelecidas 
relativas aos menores. 

Sccrcta1·ia de Estado em 22 Je }\larço de 
·1838. -Jo<lo Bandeira de Gouvêa. 

N.o GL, .• - FAZ!~NDA.- 23 de Março de 1838. 
Declarando que se não pr5dern fa:::;er explo
raá)es nos terrenos diardzntinos sem aatori
saÇ~ào da Assembléa Geral Legislativa. 

Illm. e Exm. Sr. -Cumpre que Y. Ex.. faça 
immediatamente cessar todo e qualquer trabalho 
que se tenha feito para a extracçào de Diaman
tes nos terrenos dessa Província, de qne trata 
o sen Officio de ;30 de Dezembro ultimo, e 
proceder contra qualqncr individuo que os qui
zer· continuar; por quanto, sendo sem duvida 
que os terrenos diamantinos são do domínio 
da Nação, e que as minas dos diamantes a 
ella pertencem da mesma sorte , que as dos 
metaes , não se podem por isso fazer explo
rações algumas em taes terrenos sem autori
sação da Assembléa Geral; ficando V. Ex. na 
intelligencia de que em tempo opportu_no será 
Jevad.o ao conhecimento della o refendo seu 
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Officio ; e que nesta occasião remetto para o 
Museo as amostras de Diamantes que o acom
panhárào. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 23 de Março de 1838. -- Miguel 
Calmon du Pin e Almeida.-- Sr. Presidente da 
Província de Mato Grosso. 

N. • 55. -JUSTIÇA. -Aviso de 23 de Marro 
de 1838.--dt:rigido ao Presidente da ProPincia 
de Minas Geraes , esclarecendo sobre a impos
sibilidade d' accumulação de cargos, de que 
tratão a Lei de 15 de Outubro de 1821, e o 
Decreto de 21 de Janeiro de 1830. 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente Interino, 
em Nome do Imperador, atteutlendo ao que 
representou o Sar·gento Mór João Evangelista 
de Sousa Guerra, Ha por bem que V. Ex. ex
peça as convenientes ordens, á fim de que e 
Supplicante seja empossado no lugar de Juiz do 
Paz da Villa de Baependy, de que fora injus
tamente excluído, á pretexto de ser Sargento 
Mór de hum Corpo de Milícias; . quando, es
tando actualmente extincto esse Corpo, e não 
tendo por conseguinte o mesmo Supplicante 
exercício altjum Militar de 1. • Li"nha, não se 
dá a impossibilidade d'accumulação, de que 
tratão a Lei de 15 de Outubro de 1827, e o 
Decreto de 21 de Janeiro de 1830, para lhe 
obstar a ~xercer o sobredito emprego para que 
fora eleito. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 2:1 de Março de 1838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos.- Sr. Presidente da 
Provincia de Minas Geraes. 

y 

! .• 
1 '1 f ·r ., 

3 



c 62 ) 

N. o 56. - FAZENDA. - 26 de Março de 1838. 
Declarando qae as Jlfesas de Rendas creadas 
pelo Art. 6. • do Regulamento de 30 de iJJaio 
de 1836, selo as Estaçlles competentes para o 
expediente e processo das i~1atriculas da gente 
do seNiço das Embarcaçties y· cessando a in
tervenção que nisso tenhão os Juizes de Paz, 
e outras Autoridades. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesonro Publico Nacio
nal, para remover as duvidas que se tem sus
citado , sobre a intelligencia do Regulamento 
de 30 de Maio de 1836 , na parte relativa ás 
Matriculas das Embarcações, e da gente do ser
viço deltas nos portos onde não ha Mesas de 
Consulado e Alfandegas; ordena St\! obset've o 
seguinte : 1. • , as Mesas de Rendas , ereadas 
pelo Art. 6. o do Regulamento de 30 de Maio de 
1836 , são as Estações pt'oprias e competentes 
pàra fazerem o expediente e processos relativos 
á Matricula da gente do serviço das Embat·
cações , do mesmo modo que o são as Mesae 
do Consulado , devendo por tanto cessar nesse 
objecto a intervenção dos Juizes de Paz~ ou de 
outras quaesquer Autoridades, como até agora 
se fazia com grave incommodo e clespeza dae 
partes : 2. • o referido expediente e processo se 
reduzirá a conft·ontar a gente com a lista da 
Matricula que a Embarcação deve ter de alguma 
Mesa de Consulado , e notar no verso as alte
rações supervenientes: 3. • , no caso de ter d~ 
sahir alguma embarcação pela primeira vez do 
porto onde foi cónstruida, se nellc não houver 
Mesa de Consulado, a Mesa de Rendaiii passará 
hum certificado de todas as conftóntáções e ~if'
cunstancias exigidas no Cap. 8. • do sobredito 
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Regulamento para as _Matriculas das embarca~ 
ções e da gente do serv1ço dellas, e o remettera 
á Mesa do Consulado mais proxima para ahi 
se lavrar o termo da l\latricula, certificado, e 
Passaporte da embarcação, e Matricula da gente 
do serviço, sem o que não poderá sahir do Porto. 
O que o Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
víncia de . . . . . . . . cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em '26 de Março 
de 1838. -Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. o 57.- JUSTICA. - A~Jtso de 28 de Afarco 
de 1838 dirigido ao Presidente da ProíJinl:ia 
do Rio de Janeiro, sobre a maneira por que 
deíJe regular-se quando o Juiz il1unicipal, 
substituindo ao de Direito, pôde julgar as cau
sas em que se havia reconhecido suspeito , 
e se como Juz'z i~funicipal, reconhecendo-se 
suspéto , em todas as causas de hum indi
riduo , e ache-se fd nomeado pela Camara 
Juiz lYlum'cipal especial para ellas, substi
tuir neste interim o Juiz suspeito ao de Di
reito, quem he o competente para o julga
mento de taes causas? 

Illm. e Exm. Sr. -Havendo o Juiz Mu
nicipal interino da Villa de Itaguahy d'essa Pro
vincia dirigido ao Governo Imperial dois Offi
cios, datados de 12 e ·13 do conente mez:, so
licitando esclarecimentos á respeito dos seguintes 
quesitos: 1. o , se o Juiz Municipal, substituindo 
ao de Direito, pó de julgar as causas, em que 
se bavia reconhecido suspeito, quando Juiz 
Municipal? 2. o, se, tendo-se o Juiz Municipal 
reconhecido suspeito em todas as causas de hum 
individuo~ e achar-se já nomeado pela Camara 
Juiz Municipnl especial par·a ellas, substituir 
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neste interim o Juiz suspeito ao de Direito~ 
quem he o competente para o julgamento de 
taes cansas? E sendo presentes os citados Offi
cios ao Hegente Interino, em Nome do Impera
dor~ Manda responder quanto ao 1. • quisito ne
gativamente; porque o que he suspeito á qual
que~· parte na qualidade de Juiz Municipal, tam..: 
bem o he , e com maior razão na qualidade de 
Juiz de Dir·eito, visto que o defeito, ou impe
dimento da suspeição he só proprio da pessoa 
e não do cargo; e ácerca do 2.•, que, na 
hypothese figurada~ deve julgar as causas, co
mo Juiz de Direito~ o Juiz Municipal inte
rino, á quem competem as attribuições decla
radas no Art. 35 do Codigo do Processo Cri
minal, não o podendo ser o Juiz Municipal 
proprietario, que era suspeito, e passou a ser
vir de Juiz de Direito pela razão dada ao 1.• 
quesito; e não o devendo ser o Juiz Municipal 
especial, por ser limitada a sua incumbencia e 
jurisdicção para o preparo do Feito, que, em 
todo o caso, deve set· finalmente julgado pelo 
Juiz de Direito , ou quem legitimamente fizet· 
a.s suas vezes , como então h e o Juiz Munici pai 
interino, á quem competem todas as respectivas 
attribnições. O que communico a V. Ex. para 
sua intelligencia e para o fazer constar ao men
cionado Juiz Municipal interino da Villa de 
ltaguahy. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio d~ 
Janeiro em 28 de Março ele 1838.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da Pro
víncia do Rio de Janeiro. 
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N.• 58.- FAZENDA.- 28 de Marco de 1838. 
Regulamento para a fiscalisação ; arrecada
ção dos Impostos do Gado no Mum'cipio da 
Corte. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional , reconhecendo que para m~lhor se fis
calisarem e a1-recadarem os Impostos do Gado 
estabelecidos no Município da Côrte pelo Art. 
9. o § 10 da Lei de 31 de Outubro de 1835 ~ e 
pelo Art. 9. o § 3. o da Lei de 22 de Outubro 
de 1836, cumpre alterar os Regulamentos exis
tentes naquillo que a experiencia tem mostra
do menos conveniente: Ordena que na Rece
bedoria, e Agencia que tem a seu cargo a ar
recadação dos ditos Impostos se observe o se
guinte. 

Art. 1. 0 O Administrador da Becebedoria 
do Município inspeccionará o expedieate da 
Agencia do Gado~ fazendo que os Empregados 
della cumprão exactamente os seus deveres; 
usando com elles das faculdades que lhe con . 
cede o Regulamento de 30 de Maio de 1836, 
a respeito dos mais Empregados da Recebedo
ria; e providenciando por si, ou representan
do immediatamente ao Tr·ihnnal do Thesouro 
tudo o que julgar a bem da arrecadação dos 
ditos Impostos. 

Art. 2. o O Agente h e responsavel pela boa, 
e exacta arrecadação dos Impostos a seu cargo, 
sendo o Fiscal por parte da Fazenda Nacional 
para requerer, perante as Autoridades Judi
ciarias, tudo o que for a bem da mesma arre
cadação, e fiscalisação ~ providenciando todos 
os casos occorreHtes;, e representando ao Admi-
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nistrador da Recebedoria o que por si não pu
der providenciar. 

Art. 3. o He outrosim da obrigação do 
Agente: 

i. o Prestar fiança idonea antes de principiar 
as funcções de seu Emprego, sendo a fiança 
á satisfação do Tribunal do Thesouro, regula
da a idoneidade, segundo o rnaximo presumí
vel do rendimento de hum mez. 

~.o Entregar na Recebedoria do Município, 
nos dias 2 , 11 , e 22 de cada mez o dinheiro 
arrecadado dos Impostos a seu cargo, deduzida 
a porcentagem, e mais despeza, de que trata 
o Art. 24 ; sendo suspenso quando não apre
s6\nte ao Escrivão o conhecimento da entrada 
na dita Estação no intervallo da seguinte en
trada, para ser notado no livro respectivo, 
e demittido se o exceder , não allegando causa 
.i usta que o releve. 

3. o Percorrer opportunamente todos os ca
minhos, e estradas y ou lugares por onde possa 
t1·ansitar gado clandestinamente, para prevenir 
o extravio por onde tiver noticia de que o in
tentão praticar, a fim de que com inteiro co
nhecimento de causa possa representar sobre o 
resultado de taes diligencias. 

1 •. o Visitar em dias e horas incertas os ma
tadouros publicas e particulares , e casas de ta
lho do M nnicipio, que lhe forem suspeitas, 
para examinar se as Guias desses dias conferem 
com o gado despachado, e existente nos cur
raes competentes; apprehendendo o que reco
nhecer extraviado aos Direitos Nacionaes. 

5. o Distribuir os Guardas ou Vigias quando 
julgar conveniente, para as diversas incumben
cias , revesando-os ou removendo-os de hpns 
para outros pontos, e dando depois parte por 
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escripto ao Administrador da conveniencia de se
melhante procedimento. 

Art. 4. o O Escrivão he tambem Fiscal para 
representar sobr·e quaesquer erros, c omissões 
resultanLes do deleixo dos Empregados, em pre
juízo da boa e exacta arrecadação desta Reuda, 
sendo especialmente encarregado da escriptura
ção e contabilidade da Agencia, e responsaYel 
pela sua legalidade , exactidào e clareza. 

Art. 5. o H e outrosim da obrigação do E!'i
crivão: 

1. o Sacar as Letras passadas sobre os Mar
chantes, expedindo e assignando conjunclamen
te com o Agente as Guias e Conhecimentos de 
talão de que trata o Art. 13. 

2. o Orga.nisar mensalmente a Tabella de to
do o gado qualificado, e despachado na Agen
cia , com as declamções que occorrerem para 
ser remettido ao Administrador da Recebedoria. 

3. o Fazer a correspondencia official que o 
Agente lhe encarregar, e registar loda a que 
fur feita por elle, e pelo Agente. 

4. o Prestar fiança pela oitava parte do valor 
da do Agente. 

Art. G. o Os Guardas coadjuvarão todas a!'i 
diligencias tendentes á acautelar os extravios 
dos Impostos a cargo da Agencia., acompanhan
do ao Agente, e ao Escrivão nas apprehensõe5, 
buscas, visitas e rondas , lavrando os Termo!'. 
que f<t>rem precisos~ debaixo do jmamento de 
ieu cargo. Tem mais por ohrigaçâo : 

1. o Contar·, e verificar á vista do Agente e 
do Escrivão o gado que se despachar na Agen
cia~ dando-lhes nota exacta da quantidade 'ma
nifestada de cada especie. 

2. • Co-nferir· o gado á entrada dos currae& 
dos matadouros, de que t.erão huma chave dif-

I 
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ferente da do Proposto , ou Contractador por 
parte da Camara Municipal, fiscalisando, e ap
prehendendo todo o gado que não vier mu
nido de Guia, ou do Conhecimento de talão, 
em que justifique ter pago o Imposto devido 
na Agencia , ou na Recebedoria. 

3. o Entregar na Recebedoria ~ no principio 
de cada semana , as Guias recebidas no decurso 
da semana finda , anotadas com a ve1·ba da 
respectiva conferencia, e do que houver occor
rido , onde depois de examinadas , e cotejadas 
com os Livros de talão, serão golpeadas, e 
e emmassadas para o ajustamento da conta 
de que trata o Art. 26. 

4. o Vigiar o litoral do Município, em que 
se tlzer desembarque de gado, apprehendendo 
o que se pertender desembarcar , sem que seu 
dono , ou conductor tenha pago o Imposto res
pectivo na Recebedoria, ou Agencia. 

5. o Indagar os caminhos , atalhos, ou lu
gares em que se suspeite transitar gado sujeito 
ao Imposto, que não sejão os designados por 
este Regulamento. 

Art. 7. 0 He commum a todos os referidos 
Empregados zelar , e promover a boa , e exacta 
arrecadação dos Impostos sobre o gado, e par
ticipar ao Agente os desvios de que a esse res
peito tiverem noticia; e quando o Agente não 
dê as providencias convenientes, representar por 
escripto ao Administrador. Os que assim não 
praticarem , provando-se que souberão, ou ti
verão razão de saber dos desvios , serão con
siderados complices, para serem punidos na 
conformidade do Codigo Criminal. 

Art. 8. • O Agente, Escrivão, e Guardas 
serão nomeados, u demittidos pelo Presidenti 
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d~ 'fhesouro Nacional, e os Vigias pelo Admi
nistrador· da Recebedoria. 

Art. 9. 0 Nenhum Empregado nesta arre
cadacào })Oderá nel!ociar em gado suj· e i to ao.s • u u 
Impostos, nem ser socio, ou por qualquer ma-
neira interessado com os Marchantes, Nego
ciantes, ou cortadores de gado, sob pena de 
demissão. 

Art. 'I O. Sendo achado em, flagrante al
gum Empregado malversando, em prejuiz? ?a 
Fazenda Nacional , ou das Partes , o Admmts
trador o mandará pôr em custodia, lavrando-se 
d'isso Termo, presentes as testemunhas, que 
se remetterá ao Juiz Criminal competente, para 
proceder contra clle , na fórma das Leis. 

Art. 11. O gado que vier por terra para 
consumo da Cidade e Município do Rio de Ja
neiro, só poderá entrar n'elle pela Estrada Ge,.. 
ral da Praia pequena , onde se acha collocada 
a Agencia ; e não passará áquem da mesma , 
sem manifestar, e pagar ahi o respectivo Im
posto em dinheiro á vista, ou em Letras a 
oito dias precisos, ou afiançado por fiadores 
idoneos, e dentro do mesmo prazo , ou sem 
ficar em refens no curral, que haverá para 
esse effeito somente, hum numero de cabeça& 

. de gado que for bastante para segurança do 
Imposto, e sustento d'ella. 

Art. 12. Se dentro de seis dias precisos, 
o dono do gado retido no curral, em refen!i 
do Imposto, não o resgatar, será este vendido 
ao oitavo dia em leilão á porta da Agencia, 
precedendo annuncios publicas, e do seu pro
dueto se descontará o Imposto, e as despezas, 
e o restante se o houver, se remetterá á Re::
eehedoria, onde ficará em deposito, pat·a se 
entregar a quem pertencer. 

·' " 
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Art. 13. Pagos; ou afiançados, e seguros 
os Impostos pela maneira sobredita, dar-se-ha 
ao conductor do gado Quitação, e Guia, cor
tadas dos Livros de talão, declarando-se nesta; 
a saber: 

1. o O nome do dono, ou conductor do gado. 
~·o O numero de cabeças , sua qualidade e 

or1gem. 
3. o o destino e caminho que ha de seguir ' 

e horas em que ha de passar , que serão as que 
razoavelmente forem bastantes para conduzir o. 
gado ao lugar do destino. 

4. o A Guia só valerá durante as horas mar
cadas, e para o caminho que ella designar. 

Art. 14. O gado que vier· por mar de fóra 
do Município com direcção ao litoral da Cidade, 
só poderá desembarcar na Praia de D. Manoel, 
e não poderá d'ahi p:1.ssar sem primeiro ha
ver pago o Imposto na Recebedoria, ou na Agen
cia, onde mais commodo fôr aos respectivos 
donos , e conductcres, de que se dará Quita
ção, cortada do Livro de talão, a qual servirá 
tambem de Guia para o acompanhar ao lugar 
do seu destino , depois de annotada com o 
--Visto-- e as horas do dia em que desembar
cou, pelo Guarda que assistir ao seu desem
barque. Os Escaleres de ronda da Alfandega, 
e os Vigias della, deverão apprehender o que 
encontrarem desembarcando fóra do lugar de
signado, sem Guia, ou fóra das horas, e ca
minhos que e lia declarar. 

Art. 15. Todo o gado que vier destinado 
ao consumo do Município, ou nelle se encon
trar sem Guia, ou fóra das horas marcadas na 
que o acompanhar , e do caminho nella de
signado , deverá ser apprehendido , bem como 
o extraviador , por qualquer Exactor da Fazen-
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da Nacional, e conduzido á Agencia, ou á Re
cebedoria , (se vier por mar) onde verificado 
competentemente não ter pago o Imposto devi
do, o Escrivão lavrará Termo dessa verifica
ção , com todas as necessarias declarações, que 
se remetterá ao Juiz de Paz respectivo, para 
proceder contra o extraviador. 

Art. 16. O gado que assim for apprehen
dido por extraviado, será venrlido em leilão 
á porta da Casa da Agencia, precedendo an
nuncios publicas de dous dias, em que se de
clare que vai ser vendido impreterivelmente. 
Do prodncto da venda se deduzirá o Imposto 
respectivo, e despezas _, e o resto se remetterá 
á Recebedoria, onde ficará em deposito para 
se entregar a quem direito tiver depois do jul
gamento do Processo Criminal, e o Agente man
dará affixar na porta da Agencia , e nos pe.,. 
riodicos o nome do defraudador legalmente con
vencido, e a qualidade da fraude. 

Art. 17. Os Vigias, os Meirinhos do Juizo 
de Paz, e outras quaesquer pessoas do Povo_, 
que se prestarem a esta diligencia, terão me
tade da quota que tocar ao apprehensor. E se 
nas apprehcnsües houver denunciante, terá este 
metade_, e se não o houver será tudo dos appre
hensores, repartido em partes iguaes. 

Art. 18. Quando o gado tiver de passar 
pelo l\lunicipio para embarcar para a Cidade 
de Nicterohy, ou para qualquer outro porto 
da Província, o portador , ou conductor irá 
declarar na Agencia a sua sabida , onde depo
sitará, por caução, o Imposto correspondente, 
e se lhe dará a Guia, na fórma do Art. 13 , 
sendo o seu embarque assistido por hum Guar..
da da Agencia, que, depois de etfectuado , porá 
no verso da Guia a verba de Embarcado._, que 
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assignará, e a entre~ará ao conductor. O AQentc 
restituirá o Impost.o depositado y logo q~e o 
conductor' ou portador o reclamar' á vista ua 
mesma Guia y com o Certificado do Collector 
do Districto, e na sua falta pelo Juiz de Paz 
daquelle em que desembarcou , o qual prove 
que o gado nella declarado foi com effeito alli 
manifestado. 

Art. 19. Quando o aado sahir do Muni
cipio por mat', ou terra, tendo J.á }lal!o o 

b 
. o 

Imposto, se o ser vara o que fica disposto no 
Artigo antecedente: o dono ou conduclor res
pectivo apresentará na Agencia a mesma Guia 
que legalisou a !:lUa entrada , para ser substi
tuída por outra com as declarações do novo 
destino : se porêm sahir parte do mesmo gado, 
se dará neste caso ao dono , ou conductor nova 
Guia, que mencione sómente a porção de gado 
que sahir com referencia á Guia da sua entra
da, que será annotada com as convenientes de
clarações. 

Art. 20. O gado que voltar por terra rara 
ióra do Município, ou para as Freguezias de 
fóra da Cidade, situadas alêm da Agencia, ou 
para as pastagens para tornar a entrar, tendo 
já pago o Imposto, será examinado, e veri
ficado em seu numero, e especie; e enlregar
se-ha ao condurtor huma cautela, assignada 
pelo Agente e Escrivão, extmhida do compe
tente Livro de talão, em que se mencione o 
numero de cabeças, lugar para onde, e as mais 
circunstancias couvenientes; e quando regres
sar se restituirá na Agencia a mesma cautela, 
sob pena de pagar novamente o Imposto, pre
cedidos os exames necessarios. 

Art. 21. O gado que vier por terra, ou 
mar com o destino de ser empregado no tra-
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balho de carros, ou para criação, ou para dar 
leite, não será exempto do Imposto, sem <tue 
o portado1·, ou conductot· apresente huma nota 
assignada pela pessoa a quem pertencer , com 
a indicação de sua morada, e da applicação 
que lhe pretende dar; obrigando-se pela dita 
nota ao pagamento do lmposto devido na Agen
cia, ou na Recebedoria (se vier por mar) logo 
que lhe dê outro destino que não for o decla
rado na nota. Hecebida a nota com aquella~ 
declarações , o gado assim qualificado , e des
pachado será debitado em Livro proprio, e 
dar-se-ba ao portador , ou conductor a Guia , 
de que trata o Art. 13 com as convenientes 
alterações. No principio de cada seme5tre as 
notas existentes serão apresentadas por hum 
Guarda aos competentes donos, para satisfaze
rem o Imposto respectivo, no caso de o não 
terem feito immediatarnente quando se verifi
cou o outro destino. Nesta isenção se haver:\. 
o Administrador, e o Agente com circ.ums
pecção , a fim de que se não abuse. · 

Art. 22. O gado pr·oduzido no Município 
áquem da Agencia, que for vendido para con
sumo public~, pagará do mesmo modo o Im
posto devido na Agencia , ou na Recebedoria, 
sendo apprehendido pelos 'i igias, e Guardas, 
se for encontrado sem a competente Guia, de 
que trata o Art. 13. 

Art. 23. Nas Freguezias de fóra da Cida
de, em que houver cÓt·te de gado para con
sumo publico , serão os cortarlores obrigados 
ao pagamento dos Impostos devidos, á vista das 
licenças concedidas pela Camara Municipal, e 
responsaveis pelo que cortarem não contem
plado na licença. Fica a cargo do Agente da 

"'f. 
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arrecadação das Rendas Publicas das ditas Fre
guezias esta cobrança, e fiscalisaçào. 

O Agente, os Vigias 7 ou os Fiscaes da dita. 
Camara, apprehenderão o gado que exceder ã 
quantidade declarada nas licenças , como ex
traviado aos Direitos Nacionaes, quando se ve
l'ifique não ter pago o Imposto devido. A bem 
desta fiscalisação a Camara Municipal, em con
formidade do disposto no Art. 66 § 9. • da Lei 
do 1. o de Outubro de 182.8 , enviará 3 Rece
bedoria do Município relação das licenças so
breditas, ou copia de quaesquer contractos que 
celebrar sobre os Matadouros do Município. 

Art. 24. Do producto arrecadado de todo 
o rendimento se deduzirá 5 por o/ o , os quaes 
abatida a despeza do aluguel da Casa da Agen
cia , expediente , costeio do curral, candieiro, 
e servente, se dividirá em 42. partes, sendo 14 
para o Agente , 12 para o Escrivão, e 16 para 
os Guardas. 

Art. 25. Haverá na Agencia os seguintes 
Livros: 

1 . • Livros de talões para Letras, Conheci-
mentos e Guias. 

2. • Dito de Entrada e Sabida do gado. 
a. • Dito de Receita dos Impostos. 
!, .• • Dito da Entrada e Sabida das quantias 

depositadas. 
5. o Dito da Despeza da arrecadação. 
6. o Dito de Registo de Ordens , e de corres

pondencia official do Agente com o Adminis
trador da Recebedoria, Guardas, e quaesquer 
Autoridades. Todos estes Livros serão forneci
do~· pela Recebedoria, abertos, rubricados , . e 
encerrados pelos. Empregados do Thesouro Pu:
blico, que o Inspector Geral para isso auturisar. 

Art. 26. No principio do anno financeiro 
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-a escripturaçào passará para os Livros novos, 
e até o dia 8 de Julho seguinte serão remetti
dos á Recebedoria os Livros de contabilidade do 
anno findo, para serem enviados á Contadoria 
Geral, conjunctamente com os da mesma Esta
ção, na fôrma da Lei, e se ajustarem as contas 
respectivas. 

Art. 27. Em caso de moles tia , ou im pe
dimento de pouca duração do Agente, e Guar
das , poderão elles nomear quem faça as suas 
vezes~ ficando responsaveis por qualquer falta 
commettida por seus substitutos, dando porêm 
os Guardas parte anticipada ao Agente) e este 
ao Administrador da Recebedoria, que terá cui
dado em que uão abusem desta faeuldade. Nos 
impedimentos do Escrivão servirá hum Empre
gado da Recebedoria, que for nomeado pelo 
Administrador. 

Art. 28. Ficão revogados os Regulamen
tos e Ordens em contrario. 

Rio de Janeiro em 28 de Março de 1838. 
-- Miguel Calmon du Pin c Almeida. 

N.o 59.- JUSTICA.- Aviso de 29 de Marco 
de 1838 dirigido ao Clzife de Policia desta 
Côrte ~ esclarecendo sobre a maneira de pa
gar-se o sello dos autos de livramento de pre
sos pobres, pendentes por appellação. 

O Regente Interino, em Nome do Impera
dor , Tomando em consideração o que V m. ex
pôs em seu officio de 23 do mez proximo findo , 
á respeito do A viso que lhe foi expedido por 
esta Repartição da Justiça, na data de 9, re
lativamente ao pagamento do sello dos autos 
de livramento de presos pobres, pendentes por 
appellação ; ·Houve por bem , em declaração ao 



r·--------(-7_6_) .......... ~==~~-----

referido Aviso, mandar tirar a limitação ás 
causas pendentes por appellação , á fim de que 
se,ja geral a providencia alli dada~ ordenando 
outrosim que o pagamento do respeetivo sello 
seja feito pela quantia consignada na Lei do 
Orçamento para as despezas eventuaes do Mi·
nisterio da Justiça, fazendo Vm. para isso os 
necessarios pedidos em tempo competente. 

Deos Guarde a Vm. Paco em 29 de l\Jar
<;o de 1838.- Bernardo Per~ir·a de Vasconcel
los. -Sr . .Iuiz de Direito Chefe da Policia. 
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COLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO , 
DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1. o - CADERNO 4. 0 

N.o 60.-JUSTICA.-Ailiso de 5 de Abril de 
1838 dirigido ~o Juiz de Direito Chife da Po
licia desta Cidade , ordenando que no Con
selho dos Jurados d' ella se observe a mesma 
marcha e pratica, que se seguia antes d.o 
Alliso de 13 de Fei!ereiro ·de 1835, a qual 
consistia no sorteamento dos Conselhos d' ac
cusação e de sentença para trabalharem si
multaneamente_; e o Ailiso ordenava a ma
neira por que dMia ser formado o Jury de 
Sentem·a, em obseríJancia dos Arts. 259 e 314 
do CodJgo do Processo Criminal. 

O Regente Interino, em Nome do Impera
dor , Tomando em consideração as reflexões 
que Vm. offereceo ao Governo Imperial no seu 
Officio de 4 de Novembro de 18a5 , o qual de 
novo remetteo , por copia, com Officio de 1 O 
de Janeiro ultimo; Ha por bem que Vm. faça 
observar no Conselho de Jurados desta Côrte 
a mesma marcha e pratica, que nelle se seguia 
antes do Aviso de 13 de Fevereiro de 18:15 y 

que para esse effeito fica revogado. 
De os Guarde a V m. Paço em 5 de Abril 

de 1838. -Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
-Sr. Juiz de Direito Chefe da Policia. 
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N.o 61. -IMPERIO.-Aviso de 10 deAbril de 
1838 ao Director interino da E se o la de llle
dicina desta Côrte Y declarando estar dis
pensado de fazer exame de Philosophia hum 
Professor desta Sciencia, que pertende dou
torar-se na dita Escola. · 

O Regente Interino, em Nome do Impe
rador o Senhor D. Pedro Segundo, a quem foi 
presente o Officio de Vm. de 31 do mez pas
sado~ informando sobre o requerimento do Ci
rurgião Approvado Pedro da Silva Rego: Ha 
por bem que o Supplicante seja dispensado de 
fazer o exame de Philosophia ~ a que era obriga
do~ para o fim de se doutorar; visto provat· que 
he Professor desta Sciencia na Comarca do Rio 
das Contas da Província da Bahia. E assim o 
Manda communicar a Vm. para sua intelligen
cia, e execução. 

Deos Guarde a Vm. Paço em W de Abril 
de 1838. -Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
--Sr. Dü·ector interino da Escola de Medicina 
desta Côrte. 

N.• 62. -A~·iso de H de Abril de 1838 ao Pre
sidente da PrMincia do Espírito Santo, de
clarando em vigor o de 5 de Maio de 1837, 
que determina dever permanecer a Lista actual 
dos Pice-Presidentes PrMinciaes, em quanto 
a respectz'va Assembléa Legislativa não apre
sentar a nova, e o Governo Geral não tiver 
fixado nesta a ordem numerica ~ por que de
vem servir os eleitos. 

Illm. e Exm. Sr.-- Sendo presente ao Re
gente Interino, em Nome do Imperador o Se
nhor D. Pedro Segundo~ o Officio de V. Ex., 
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datado de '26 de Fevereiro passado, no qua 
solicita que se lhe declare se continua a ser 
litteralmenle executado o A viso de 5 de Maio 
de 1837, em que se determina que, em quanto 
a Assembléa Legislativa Provincial não apresen
tar a nova Lista elas pessoas eleitas para o Car
rro de Vice-Presidente, e o Governo Geral não 
(J • d fixar a sua ordem numenca J eve per·manecer 
a que existe, e foi ultimamente approvada, 
pelos motivos expostos no mesmo A viso. Tenho 
a responder a V. Ex. , que a determinação do 
referido A viso deve ter h uma cumprida, e litte
ral observancia, sempre que se verifiquem as 
circunstancias J que derão lugar a ella. 

Deos Guarde a V. -Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 14 de Abril de 1838. - Bernardo 
Pereira de Vaseont;ellos. --Sr. Presidente da Pro
víncia do Espírito Santo. 

N.• 63. -FAZENDA. -Em 14 de Abril de 1838. 
Declarando que a penda das Embarcacões 
Estrangeiras a subditos Brasileiros, e sua, na
cionalisarão, só he permittida nas Mesas do 
Consulado, conforme os Artigos 128 e 131 do 
Regulamento de 30 de .lVlaio de 1836 _; e re
commendando o exacto cumprimento dos Ar
tigos 297 e seguintes do Regulamento das 
Alfandegas de 22 de Junho do mesmo anno) 
a respeito das apprehensões do casco e carga 
de embarcaçDes Estrangeiras e Naciona.es que 
fizerem commercio clandestino nos Portos onde 
não lza Alfandegas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publi~o Na
cional , para que não contmue a ínfracção do 
Regulamento de 30 de Maio de 1836 , com-

1 * 
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mettida por alguns Administradores · de Mesas 
de Rendas~ e Autoridades de portos onde não 
ha Alfandegas, consentindo na venda e nacio
nalisação de embarcações; Ordeno ao Sr. Ins-
pector da Thesouraria da Província de ..... . 
que expeça as mais terminantes ordens , a fim 
tle que se observe strictamente o disposto nos 
Arts. 128 e 131 do sobredito Regulamento, pe
los quaes só he permittida a venda das em
barcações estrangeiras á Subditos Brasileiros, 
e sua nacionalisacão nas Mesas do Consulado. 
Por esta occasião tambem recommenda o exacto 
cumprimento dos Arts. 293 e seguintes do Re
gulamento das Alfandegas, de 22 de Junho do 
mesmo anno , que mandão apprehender, a be
neficio dos apprehensores, o casco e carga das 
embarcações Estrangeit·as e Nacionaes que fize
rem commercio clandestino em Portos do Im
perio que não tiverem Alfandega, embarcando 
ou desembarcando generos sujeitos a Direitos 
de consumo e exportação; commercio que só 
he permittido aos barcos de cabotagem , sendo 
navegados com as formalidades exigidas nos 
Regulamentos sobreditos: ficando advertidos os 
Empregados e Agentes das Mesas de Rendas 
que qualquer conivencia ou tolerancia da parte 
delles, a tal respeito, lhes trará irremissivel
mente a demissão de seus empregos, alêm das 
penas que á elles e ás mais Autoridades e pes
soas implicadas em semelhantes infracções estão 
determinadas no Codigo Criminal. O que cum
prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 14 de Abril 
de 1888. --Miguel Calmon du Pin e Almeida. 
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N. 64. -IMPERIO. -ACJiso de 16 de Abril de 
1838 ao Presidente da PrOCJincia das Alagoas, 
declarando que lze competente , e encarrega
da da eleição dos Pí'ce-Presidentes Provin
ciaes _, aquella A ssembléa da respectiCJa Le
gislatura, em que findarem os dous anno.r 
que elles tem de serCJir. 

Illm. e Exm. Sr.-- Sendo presente ao Re
gente Interino , em Nome do Imperador o Se
nhor D. Pedro Segundo) o Officio de V. Ex. 
datado de 25 de Janeiro do corrente anno, acom
panhando a relação dos seis Cidadãos eleitos 
pela actual AssemhJéa Legislativa Provincial para 
servirem o Cargo de Vice-Presidente da mesma 
Província, em lugar da eleição, a que procedera 
a transacta Assembléa Legisla ti v a, que por esta 
foi nu lia , apezar de se achar approvada, e re
gulada a sua ordem numerica pelo Governo Ge
ral , por Decreto de 8 de Março do anno pro
ximo passado; visto persuadir-se a mesma actual 
Assembléa Legislativa Provincial que lhe fôra 
pela anterior usurpado o seu direito, e prero
gativa especial da eleição_, e por dar huma 
inexacta intelligencia ao Art. 1. • da Carta de 
Lei de 3 de Outubro de 1834 : E solicitando 
V. Ex. no dito seu Officio decisão ácerca das 
duvidas, que se tem suscitado sobre a valida
de de cada h uma das eleições, á face das obser
vações emittidas pelo Secretario da mesma actual 
Assembléa Legislativa Provincial, que V. Ex. 
acha de grande peso , apezar do que já lhe 
fora declarado no A viso de 7 de Março do anno 
tindo , em resposta ao seu Officio de 1 O de Fe
vereiro antecedente: o Mesmo Regente, em so
lução a tão infundadas duvidas, Manda decJa
rar a V. Ex. que devem ter cumprimento, tan-

y 
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to o A viso mencionado de 7 de Março, corno 
o Decreto de 8 do referido mez, não obstante 
as razões allegadas no Officio do sobredito Se
cretario , e por V. Ex. apoiadas; as quaes só 
seriào procedentes, se no A t•t. 7. o da citada Lei, 
em vez de-- a Assembléa Legislativa Provincial 
renovará esta eleição cada dous annos -- , se 
dissesse--a /\ssernbléa Legislativa Provincial re
novará esta eleição cada Legislatura--, pois que, 
não havendo expressa esta limitação--cada I~e
gislatura --, nenhuma razão póde dar-se para 
deixar de julgar-se competente, e encarregada 
da eleição aquella Assembléa da respectiva Le
gislatura , em que se fimlat·em os dous annos. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacío do Rio de 
Janeiro em 16 de Abril de 1838. - Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da Pro
víncia das Alago3s. 

N.• 65. -FAZENDA. - 18 de Abril de 1838. 
Regulamento para a arrecadação do Imposto 
de 20 por ·;. d'agoardente no ilfunicipio da 
Corte. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da }~azen
da, e Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional, reconhecendo os inconvenien
tes do actual systema de arrecadação do impos
to de vinte por cento d'agoardente do consu
mo no Município do Rio de Janeiro ; e quanto 
cumpre aos interesses da Fazenda Nacional~ e 
commodidade dos contribuintes~ substitui-lo por 
outro systema que preencha esses dous impor
tantes fins ; ordena se observe o seguinte. 

Art. 1. o Os Engenhos ou Fabricas de As-
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::;ucar e agoardente ora existentes no Municí
pio Jo Rio de Janeiro , ou que para o futuro 
nelle se estabelecerem , serão matriculados na 
Recebedoria de Rendas internas do dito l\ln
nicipio. 

Art. 2. o A matricula far-se-ha em livro 
proprio, e deverá conter : 1. o, o nome do En
genho ou :Fabrica; 2. o, o nome do seu Pro
prietario ; 3. o , o lugat· e ~Freguezia onde está 
situado: 4. o , a sua distancia ao porto de em
barque mais proxirno; 5. o, o numero apro
ximado de arrobas de assucat' qne nelle se cos
tuma fabricar em cada safra, e suas qualidades; 
c 6. o , o numero de pipas de agoardente , e os 
gráos de fo1·ça que ella costuma ter. 

Art. 3. o O Agente da Recebedoria, encar
regado do lançamento e cobrança dos impostos 
fóra da Cidade, exigirá de cada hum dos Pro
prietarios, ou Administradores de Engenhos e 
fabricas, huma Nota assignada com as decla
rações do Artigo antecedente, e a remetterá á 
Hecebedoria, para á vista della se fazer a ma
tricula. 

Art. 4. o Antes do mez de Junho de cada 
anno a Recebedoria terá fornecido ao seu Agen
te tantos Livros de Guias de talão, quantos 
forem os Engenhos e Fabricas de agoardente 
do Município; e o Agente os distribuirá logo, 
no principio do dito mez, aos respectivos Pro
prietarios e Administradores. 

Art. 5. o Toda a agoardente que sahi1· dos 
Engenhos, e Fabricas hirá acompanhada de 
hurna Guia cortada de talão do referido Livro, 
na qual se dec1are: 1. 0

, o numero de pipas ou 
de outras quaesquer vazilhas rernettidas; 2. o, a 
quantidade de medidas que em cada hurna dellas 
se contêm; 3. o, o Trapiche, Arrnazern, ou Ta-

'+ 
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berna , e a pessoa a quem se dirige; e 4. o , o 
dia e hora em que sahir da t'abrica. 

Art. 6. o No principio de Dezembro o Agen
te e seu Escrivão tomarão dos Proprietarios 
ou Administradores das Fabricas o manifesto 
por elles jurado da agoardente que houverem 
fabricado na safra do anno, e receberão os li
vros de talões que houverem entregado em Ju
nho, os quaes juntamente com os manifestos 
serão logo recolhidos pelo mesmo Agente á 
Recebedoria do Município. 

Art. 7. o Pelos manifestos combinados com 
os Talões, a Recebedoria debitará em hum li
vro de contas correntes, que para esse effeito 
nella haverá, o Proprietario do Engenho ou 
Fabrica, pela aguardente que fabricou na safra 
do anno, e o creditará pela que tiver remetti
do para o Trapiche da Ordem , · e se verificar 
tel' nelle entrado; o que deverá constar das 
Guias de talão que acompanhárão o genero, 
as quaes o Agente de Trapiche remetterá ao 
Administrador da Recebedoria até o fim de Ja
neiro do anno seguinte ao da safra. 

Art. 8. o Do livro de contas correntes se 
extrahirão tantas contas em resumo , quantos 
forem os Engenhos e Fabricas, cujo saldo de
verá mostrar o que cada Proprietario dever 
do .imposto de vinte por cento da Agoardente 
vendirla em grosso ou a retalho pelo mesmo 
Proprietario , e da consumida 1,1a sua Fabrica; 
a qual conta lhe entregará o Agente no prin
cipio de Junho, na occasiào em que lhe fizer 
entrega dos livros de talões para a seguinte 
safra; e receberá delle a importancia do im
posto~ ou em dinheiro, ou em huma letra, ou 
ordem a tres dias precisos sobre o seu corres
pondente, ou outra pessoa abonada residente 
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na Cidade, de que se passará no primeÍI'O caso 
recibo de talão, e no segundo recibo na pro
pria letra. 

Art. 9. o Se o Proprietario não pagar Jorro 
pela fórma sobredita se fará a cobrança exec'~l
tivamente: o mesmo terá lugar se a letra ou 
ordem não for paga. 

Art. 1 O. As Guias que acompanharem aguar
dente fabricada no Município para se consu
mir na Província do Rio de Janeiro, serão le
vadas em conta pelos CollectDI'es della aos ven
dedores, e depois de recolhidas á respectiva 
The:;ouraria, esta as remetterá á. Recebedoria 
da Côrte, para lhe restituir a importancia do 
imposto, deduzida a porcentagem dos Empre
gados, e mais despezas d'al'l'ecadação. 

Art. 11. Será apprehendida como extr·a
viada aos Direitos Nacionaes: 1. o, toda agoar·
dente fabricada no paiz que for encontrada 
transitando no Município sem a Guia de que tra
ta o Art. 5. 0

, ou sem Guia da Mesa do Con
sulado da Côrte; 2. 0 

J toda dita aguardente 
que vier da Província do Rio de Janeiro com ou
tro destino que não seja o Trapiche da Ordem. 

Art. 12. Do que se arrecadar do imposto 
da aguardente, na conformidade deste Regula
mento, se deduzirão cinco por cento , que di
vididos em sete partes, quatro serão para o 
Agente , e ti·es para o Escrivão. 

Rio de Janeiro 18 de Abril de 1838.-- Mi
guel Calmon du Pin e Almeida. 

2 
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~. • 66. - JUSTICA. - A ~Jiso de 19 de Abril de 
1838 , - dirigiào ao Presidente da Relacão 
da Côrte, esclarecendo sobre a maneira por 
que de~Je ser entendido o Art. 58 do Regu
lamento de 3 de Janeiro de 1833 , por serem 
diversas as opiniões n' aquelle Tribunal á res
peito da nova distribuição para a decisão 
dos embargos nos Peitos Ci~Jeis. 

Tendo levado ao conhecimento do Regente 
Interino, em Nome do Imperador, o Officio 
que V. S. me dirigia em 2B de Novembro do 
anno passado, pedindo que se declare a ver
dadeira intelligencia do Art. 58 do Regulamen
to de 3 de Janeiro de 1833, por serem di ver
sas as opiniões nessa Relação á respeito da nova 
distribuição para a decisão dos Embargos nos 
Feitos Cíveis, em vista do citado Artigo: recebi 
Ordem do Mesmo Regente para responder a 
V. S. que h e escusada a declaração pedida , 
por ser manifesta a necessidade de nova dis
tribuição pelos Arts. 58, 29 e 30 do sobre dito 
Regulamento. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 19 de 
Abril de 1838.- Bernardo Pereira de Vascon
oellos.- Sr. Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 

N.• 61.-Portaria de 21 de Abril de1838 di
rigida á C amara Municipal desta Cidade, 
esclarecendo-a sobre a conducta que deve ter, 
quando os 4 Juizes de Paz d'lutm Districto 
não puderem exercer os Cargos para que te
IÚlão sido eleitos. 

Representando a Camara Municipal desta 
Cidade , em Officio de 27 do mez antecedente , 
que J tendo-lhe os 4 Juizes de Paz do 3." Dis-
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tricto do Sacramento participado não poderem, 
por incommodo de saude, exercer os Cargos 
para que havião sido eleitos, achava-se ella 
embaraçada sobre a condncta, que em tal caso 
deveria ter: Manda o Regente Interino, em 
Nome do Imperador, pela Secretaria de Estado 
dos Negocias rla Justiça, declarar á sobredita 
Camara Municipal para sua intelligencia e exe
cução , que, vendo-se das respostas daquelles 
Juizes de Paz que só hum delles, João Pinto 
de Miranda, pedi o escusa do Cargo , cumpre
lhe tomar em consideração a dita escusa, e no 
caso de attende-la, juramentar outro na fórma 
do Art. 6.Q das Instrucções de 13 de Dezembro 
de 183'2 , para servir como Supplente dos im
pediclos, c como proprietario, quando lhe com
petir. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2'1 de Abril 
de 1838. -Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N.o 68.--FAZENDA.--24 de Abril de 1838. 
Declarando que o Thesouro Publico não he 
responsavel pelos resultados dos actos ille
gae~ de qualquer Empregado Publico do Im
peno. 

Illm. e Exm. Sr.- Respondo ao Officio de 
V. Ex. do 1.Q de Março ultimo, sob N. 23, 
que o Thesouro Publico niio he responsavel 
pelo resultado dos actos illegaes de qualquer 
Empregado Publico do lmperio ; e por isso, 
não se podendo reconhecer no Supplicante An
tonio José de Castro Guimarães o direito a re
querer que pelo Thesouro seja indemnisado do 
prejuízo, que lhe resultou da injusta detenção 
do seu Patacho -- Henriques -- ordenada pelo 
ex-Presidente da ·ProYincia do Rio Grande do 
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Sul }'eliciano Nunes Pires, deverá o Supplican
te demandar a indemnisação desse mesmo que 
lhe causou o damno. · 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 24 de Abril de 1838. --Miguel Cal
mon du Pin e Almeida. --Sr. Presidente da 
Provincia do Rio Grande do Sul. 

mo de Janeiro. Na Typographia National. 1838. 
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~~------------a.---------------------
COLLECCi\..0 DAS DECISÕES DO GOVERNO . 

DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1. 0 
- CADERNO 5, e 

N.• 69.-- FAZENDA.- 2 de Maio de 1838.
Determinando que na arrematação das exe
cuções da Fazenda sobre bens de deredores 
finados, só se admitta o pagamento a prazos 
no caso de não lzarer lançador a dinheiro 
á ris ta, e que jamais se admitta a lançar o& 
herdeiros dos deredores fiscaes fallecidos. 

Miguel Ca1mon du Pin e Almeida , Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional , em re~po:sta ao OfJicio do Sr. lnspector 
da Tbesouraria da Província do Piauhv, de 
H de Outubro do anno passado, N. Ú, de 
conformidade com o voto do Tribunal, Ordena 
que na arrematação das execuções da Fazenda 
sobre bens de de,·edores finados, só se admitta 
o pagamento á prazos, mesmo com as rr.aiores 
1eguranças, no caso de não haver lançador a 
dinheiro a vista' e que jámais se pennitta se
rem lançadores os herdeiros dos deveLores fis
caes fallecidos; porque em tal caso represen
tando e1les os proprios devedores não podem 
tomar nas execuções a qualidade de arrema
tantes. 

Thesouro Publico Nacional em 2 de Maio 
de 1838. -- Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

1 
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N. • 70. - Em 7 de l\laio de 1838. - Dccla rem
do que o Imposto de 12~800 estabelecido pelo 
Alvard de 20 de Outubro de 1812 se cobrará 
duplicadamente quando ·na mesma loja lwu
~Jer duas dijferentes especies de negocias, sec
cos, e molhados, com dous balcões, caixei
ros) e escripturação separadas. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Pre~ 
sidente do Tribunal do Thesouro l)ublico Na
cional, conformando-se com o voto do Tribu~ 
nal) sobre a ma teria do Officio do Sr. lnspector 
da Thesouraria da Província do Pará, de 13 
de Janeiro deste anno, sob N. 4, declara que 
o Imposto de 12d800 réis, estabelecido pelo Al
vará de 20 de Outubro de 1812, se cobrará 
duplicadamente quando na mesma loja houver 
duas differentes espccies de negocias, seccos e 
molhados , com dons balcões , caixeiros e es
cripturações separadas; approvando, quanto aos 
generos vendidos em taboleiros on lojas ambu
lantes, a resolução tomada pela Thesouraria, 
em vista das razões em que ella se basea. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Maio 
de 1838. --Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. o 71.- Em 8 de Maio de 1838.- Declaran
do que de todas as Senten~·as proferidas em 
habilitacões a favor de lzerdez'ros e cessiona
rios d!é credores da Faz.enda Nacional para ha
verem pagamento se lw de appellar ex-oificio. 

Miguel Calmon du Pin e Almeid~, Pre
sidente do T1·ibunal do Thesouro l)ubhco Na
cional, em resposta ao Officio do Sr. lnspector 
da Thesouraria da Província do Pará, de 1 O 
de Fevereiro . deste anno , sob N. 9 , de con-
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tunni•Lt.te com o voto do Tribunal, declara qud 
tod;1s as senl('nças que se proferirem em habi
litacões a fi.tvot· dos herdeiros c cessionarios de 
credores da Fazenda Nacional , para haverem 
o pa[Yamento, se ha de appellar ex-olficio; por
que taes habilitaçõPs são indubitavelmente da
quellas que dantes se faziào no Tribunal do 
Conselho da Fazenda, e por isso sujeitas á dis
posição do Art. 90 da Lei de 4 de Outubro de 
'183 t ; nio obstando que no Art. 6." § 8. o da 
mesma Lei se tratasse dessas habilitações sem 
as declar·ar sujeitas a appellação ex-officio; por 
isso qne tralando-se nos dous Artigos da mes
ma materia, e não havendo entre elles anti
nomia, cumpre executar as disposições de am
bos, havendo-se o posterior por complementar 
do anterior. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Maio 
de 1838. -Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N. • 72. -Em 9 de Maio de 1838. - Determi ... 
nando o modo por que derem ser distribuidas 
as coriferencz'as dos Jlfanifestos das Embar
cações, e como se ha de repartir o produclo 
das dijferenras achadas. 

O Sr. Inspector da Alfandega desta Côrte 
fique na intelligencia de que na distribuição 
das conferencias dos Manifestos pelos Escriptu
rarios, e Amanuenses, e na partilha dos pro
duetos das ditferenças achadas, deverá observar 

. as regras seguintes : 
1.a. Que as ditas conferencias deverão ser 

distribuidas por todos os Escripturarios, e Ama
nuenses, que estiverem em exercicio e presen
tes na Alfandega, qualquer que seja o serviço 
de que se achem encarregados. 

• 1 ** 
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2.a Que a fim de não recahir maior serv1ço 
em huns do que em outros, deverão os Mani
festos tle mais facil e abreviada conferencia ser 
distribuídos áquelles, que estiverem encarre
gados de tr·abalhos mais penosos. 

3.a Que no fim de cada mez se fará a dis
tribuição do producto liquido das differenças 
achadas por todos os Escripturarios e Amanuen
ses em partes iguaes, guardada a disposição do 
§ uni co do Art. 3. o do Regulamento N. 7 de 
19 de Janeiro deste anno. 

4.a Que aquelles que faltarem por espaço 
de huma semana, por qualquer motivo que 
seja, não terão parte no {)I'Oclucto das ditferen
ças achadas nas conferencias <los Manifestos dis
tribuídos durante o tempo des~a falta. 

E nesta conformidade faça distribuir o pro
dueto das diíierenças já liquidado, confit·mada 
a sua decisiio sobre a pertenção do Guarda Fran
cisco Manoel do Evangelho, cujo requerimento 
se lhe reenvia. 

Rio em 9 de Maio de 1838. --Miguel Cal
mon dn Pin e Almeida. 

N.o n. -JUSTICA. -Aí!iso de 12 de ftfaio de 
1838 dirigido ~o Presidente da PrMincia das 
A lagoas, habilitando-o para esclarecer a du
vida, em que entrara o Juiz llfunicipal inte
rino daquella Cidade , se podia conh.;cer de
finitivamente dos crimes, em conformidade do 

. Art. 35 § 3. o do Codigo do Processo Crimi
nal; bem como se poderia conceder Passa
portes em í!Írtude do disposto no Art. 41 i 
do referido Codigo. 

111m. e Exm. Sr. -Levando ao conheci
mento do Regente .{uterino 1 em Nome (lo hR• 
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pel..tdM . o Officio de 2 de Março deste anno, 
ern qu~ \'. Ex. , propondo a duvida em que 
entrara o Juiz Municipal interino dessa Cidade 
sobre achar-se, ou não autorisado pelo § 3. • 
do Art. 35 do Codigo do Processo Criminal para 
conhecer definitivamente de todos os crimes, 
de que conhecem os Juizes de Paz , em con
formidade do Art. 12, § 7. 0 do dito Codigo; 
assim como se podera conceder passapor·tes , 
em virtude da disposição final do Art. 118 do 
r·eferido Codigo, pede ser habilitado para res
ponder ás duvidas do mencionado Juiz: Manda 
o Mesmo Regente responder á V. Ex. negati
vamente á ambos os quesitos; por quanto o 
julgar as causaH, de que trata o Art. ·12 § 7. • 
do Codigo do Processo Criminal, não he da 
competencia da jurisdicção Policial, para poder 
competil· ao Juiz Municipal, em virtude do 
Art. 35 § 3. o do mesmo Codigo; e o conceder 
Passaportes, para dentro do Imperio, pertence 
aos Juizes de Paz, pelas disposições dos Artigos 
119 e 120 do referido Codigo , e para fóra do 
Imperío se expedem pelas Secretarias de Esta
do , oa conformidade do Decreto de 2 de Maio 
de 1836. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 12 de Maio de 1838.- Bernardo Pe
reira de Vasconcellos.- Sr. Presidente da Pro
víncia da.s Alagoas. 
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N.~ 71. -Avt'so de 2() de Jlaio cü-1838 am
gido ao Presúlente da Província do Ceará 
sobre poderem , ou não exercer o lugar df 
Promotor os Secretarios dos Governos Pro
''mctaes. 

111m. e Exm. Sr.- Havendo a Camara Mu
nicipal dessa Cidade dirigido, em 5 de Maio 
de 1835, huma representação documentada á 
Camara dos Deputados, para que se declarasse, 
se os Secretarias dos Governos Provinciaes po
tliào ser providos no Empr·ego de Promotor Pu
blico, visto que, entrando o Secretario dessa 
I>rovincia no numero dos propostos para o re
ferido Emprego, fora ellc o escolhido, e se 
achava em exet:cicio; c sendo aquella rcpresen
taç<'io ora enviada ao Govemo Imperial para a 
tomar na consiueraçiio que merecesse: o Re
gente Interino, em Nome do Imperador, Man
da declarar a V. Ex. que nem. huma inter
pretaçiio da Assembléa Geral Legislativa he pre .. 
cisa para a intelligencia e execução das uispo
~ições dos Arts. 2:l e :~G do Couigo do Processo 
Criminal, sendo, por tanto, bem fundadas as 
deliberações da dita Camara ~{unicipal, quando 
fez nova proposta para o Emprego de Promo
tor, e insistia que o Secretario da Presidencia 
fosse exonerado delle ~ por ser illegal h uma 
tal nomeação. Por quanto não podendo os Se
cretarias dos Governos Provinciaes ser Jura
dos, na fórma do Art. 2:3 elo Codigo do Pro
cesso Criminal, ao mesmo passo que só podem 
ser Promotores os que se achão habilitados para 
serem Jurados, segunrlo o Art. 36, he eviden
te que nem huma outra intelligencia se póde 
admittir ácerca da disposição dos citados Arts., 
'lue não seja a Iítterat. O que participo a V. Ex. 
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para seu conhcein1ento, e execução, e para o 
fazer constar á sobredita Camara l\1unicipal. 

Deos Guar·de a V. Ex. Palacio do H.io de 
Janeiro em 26 de l\faio de 1838. - Bernardo 
}">ereira de Vasconcellos. - Sr. }">residcu te (1a 
Provincia do Ceará. 

Rio de Janeiro. Na Typographia Na·;i(~na1. 1838. 
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·'11.\n~------------------

';OLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 

, DO BRASIL. (::/o,.<fl-;-! o-;-, -,. u.~;l·l)>.. '" 
'l lij ', 

1838. '·~> -~-~ 
ú-4' \ .. 

TOMO 1.•- CADERNO 6. 0 
• 0 '. 
~· 

O_:!p 
'J7 
:::0 

N. o 75.- FAZENDA. -7 de Junho de . 0 .:. 
]~/'arcando a tolerancia na dijferença do p ·--.. )!}s *' / 
da tara das caixas de assucar, a cujo exame ·· ,....___; 
se procede no Consulado. 

O Sr. Administrador do Consulado fique na 
mtelligencia de que no exame das caixas com 
assucar ns Empregados que o fizerem, poderão 
tolerar a differença do peso da respectiva tara 
al~ meia arroba; sujeitando qualquer differença 
para mais á deliberação do Tribunal, a quem 
submetterá as razões, que possão torna-la escu
savel. 

Rio em 1 de Junho de 1838. -Miguel 
C:Jmon du Pin e Almeida. 

J.\. o 16. -Em 9 de Junho de ·1838.- Declarando 
que não r,Jencem Ordenado os Empregados 
suspensos ~· e que a unica excepção estabele
cida por Lei~ comprehende somente o caso 
de ter sido a suspensão effeito de pronuncia 
por crime de responsabilidade. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, em conformidade de deliberação tomada 
em Sessão do Tribunal , de accordo com o pa-

1 

:l 
I 'i. I 
' ' . 



( 98 ) 

recer do 'Conselheiro Procurador Fiscal, res
ponde ao Officio do Sr. Jnspector da Thesou
raria da Provincia de ·s. Paulo de 1'1 de Maio 
ultimo , sob n. o 38, que o ex-Inspeclor da mes
ma Thesouraria Mi~·ue] ArchanJ· o Ribeiro de 

(J 

Castro Camargo , deverá •repor o Ordenado que 
recebeo, do tempo em que esteve suspenso; e 
na falta del!c -dever·á fazer essa ·reposição quem 
ordenou o indevido pagamento; porque a regra 
he não vencct·em Ol'denado os Empregados sus
.p:en~os,, e a unica excepçâo•estabelecida por 'Lei 

_ •.compr.ehe.nde ·somente o :easo de ter sido a 'SUS

'pensão ·eíl'eito de :pr:onuncia épor crime .de 'l'es
ponsabiliclade. O ctue cumprirá. 

Thesouro l1 uhlico Nacional em 9 de Junho 
•de 1:838. ·- Miguél Calmon ·dn d\in e Almeida. 

:N:o '77. -15 de Junho de '1-8i3B. --Declarando 
que a tolerancia dos :1 O par 'Cento., para ·maw 

•ou p-ara ·me nas,, mo peso :dos !.{JtJJWros ,de que 
~tratão os .AII'tigos .23-4 ·do ~Regulamento de .22 
·de Junho ·de ;Jt;36 ' :e -2. n do :de 9 ·de lfalWiro 
deste amw, sô se entende para a isenção ·da 
•multa-, .e não para ,eu:imir~do pagamento dos 
Direitos da quantidade manije~Stada, .3.ftni!n 
a dijferença para menos, e mais do accres

'Cimo, Jendo ·para ~mais. 

,(') Sr .. Ins.p6ctor d.a Alfa:ndega fique ;na .in
-tell1ganuia ·de que .a toitwacr:tcia de 1 o rportc.ento 
rpar.a(mars ou para:menosrfi'(')•peso.da-s·generos., de 
que tratào os 'Artigr:rs .213'4 ·do Regulumerr.tD de 
22 de Junho de 1836, e 2.• do de '19 de Ja

-neitm de 1:838 , só se :entende·pur,., a ~is:enÇão da 
-mlllta .do •valm· ;e ~mais metad.e da diffeoem;a 
-nuhada ruo :peso ou rrt(l!üição d(~sanesrnos fJe:Ml-
·nilS, e não tpnm 1,eximir :.dn cpagamen:to ·dos rdi-
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reitos correspondentes á quantidade manifestada, 
n.o. ca~,,; Jc· (lifferença para menos, e ma}s ao 
accrescimu achado no caso de a haver para 
mais. O que cumprirá. 

Rio em 15 de Junho de '1838. -Miguel 
Calmon du Pin e Almeida. <'-· ·-

L) I !I' . ~ 
n ~ 

N. • 78.- ~STH~NG~IRO~.-:- A~isC: ictJ:wf/o/: '\ 
do ao Commzssarw Jwz Brast!etr da Lom-- ~ ' 
missão i11ixta Brasz'lez"ra e Ingleza ~m res- ·c. . \\. 
posta a seu O.fflào relativamente 8's Em- â ·. 

bargos postos â Sentença PN!,(erida J~{;re a ~~.) • 
Es?UIW Flor de Lom~da' que o Reg cJn- ~?.' 
termo, e1n Nome de S. 111. o Impera . '/' ::r.:>-

~ conforma com a opiuião que emittio o .:Jt... 
curador da Corda , de que nem elle, n 
qualquer outro Fiscal, ou mesmo qualquer 
parte, deve ser ouvida sobre embargos postos 
as Sentençcts dadas em causas, em que dantes 
não tivessem inter•vindo , como autor, réo , 
assistente, ou oppoente. 

O Regente Interino, em Nome do Impe
rador T conformando-se com a opinião do. Pro
curador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacio
nal , Manda pela Secr·etaria de Estado dos Ne
gocios Estrangeiros responder ao Officio,. que 
V. S. me dir~igio em 28 do mez passado, ver
sando sobre a duvida occonida ácerca da Sen
tença da Escuna Flor de Loancla, que procede 
a duvida do Comrnissario Juiz log-lez, pois r1ue 
o mesmo Procurador da Corôa diz não ser co~ 
herente com os princípios de Direito, e com a 
pratica, ser elle ouvido, ou outro qualquer 
Fiscal , ou mesmo flualquer parte , sobre em
bargos postos ás Sentenças proferiJas em causas, 
em que dantes não tivesse intervindo como au~ 

1 * 
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tor , réo , assistente , ou oppoente ; asse~urando 
outrosim o mesmo Magistrado que , se a Com
missão Mixta pretendesse ouvir a sua opinião 
em materias de interesse meramente particular, 
elle se recusaria a interpor o seu OHicio. 

~) que participo a V. S. para sna intelli
gencra. 

Deos Guarde a V. S. Paço em '16 de Ju
nho de 1838. -Antonio Peregrino Maciel Mon
teiro. -Sr. João Carneiro de Campos. 

N. • 79.- JUSTIÇA.- A"iso de 16 de Junho de 
'1838 dirigido ao Vice-Presidente da P rrn.nn
cia do Rio de Janeiro, indicando qual a ma
neira de riformar o processo d' hum réo, quan
do este, sendo condemnado, occulta-se, e cort
some aquelle processo. 

llim. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento 
do Regente Interino , em Nome do Imperaclor, 
o OHicio, que me dirigia o Juiz de Direito da 
Comarca da Ilha Grande dessa Provincia em 
data de 28 do mez passado , dando parte , de 
que fora capturado o réo Marcellino Antonio 
Noite, o qual, sendo condemnado à seis me
zes de prisão pelo .lury de Itaguah~, , como in
traductor de Notas falsas) se achava occulto ha 
tres armos, e havia consumido o respectivo pro
cesso; c ponpw este se n<lo podia reformar· , 
segundo a sua opinião, pretendia por· aquelle 
réo á disp0sição do Juiz Municipal, á fim de 
tlar cumprimento á Sentença) remettendo-lhe 
autoados todos os documentos, que provassem 
a qualidade da dita Sentença, dirigindo-se para 
is~o pela acta do Jury , quando esta delibera
ção merecesse a approvação do Governo Im
perial: e o Mesmo Regente Ha por bem que 
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V. Ex.. f;~.ca eonstar ao mencionado Juiz de Di
reito, em resposta ao seu citado Officio, que 
não póde ter lugar o procedimento pela ma
neira por e1le inâicada; mas que he precíso 
preceder á reforma· do processo nos tern1os le
gaes ~ o que não he tão difficultoso , como se 
inculca, pois que para ella podem servir os 
mesmos documentos, que faz tençào de enviar 
ao Juiz lVIunicipal, auxiliados com o que rr1ais 
constar do rol dos culpados , e de quaesquer 
outros assentos dos respectivos Cartorios. O que 
conununico a ·v. Ex. para sua intelligencia e exe
cução. 

Deos Guarde a V. Ex. Pala cio do H.it, de 
Janeiro em 16 de Junho de 1838.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Vice-Presidente 
da Província do Rio de Janeiro. 

N . ., 80.- FAZENDA.- 28 de Junho de 18:-3E..
DecLarando o que se deíJe considerar como so
bras para ter a applicação da Lei de 6 de Ou
tubro de ') 835. 

~\1iguel Caimou dn Pin e 1\hneida, Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, constando-lhe que algumas Thesonrarias 
tem entendido que lhes compete apurai' as so
bras da Renda Geral no fun do anno financeiro , 
e dar-lhes a applicação ordenada peJa Lei de 
6 de Outubro de 1835 , fazendo·as ficar desde 
logo fóra da inspecção e disposição do Thesouro; 
para obviar tão errada intelligencia, declara ao 
Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia de ..... . 
<[UC as sobras de que dispoem a sobredita Le.i , 
não são as de cada Provincia em particular , mas 
sim aquellas que por ventura se realisarem de
pois, de feita a despeza geral de todo o 'Imperio, 

1 r í 
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relativa ao auno financeiro findo; verificada 
pela apuração final que se ha de faze:.. no The
souro; levando-se logo por principio de receita 
ao anno seguinte , e applicando-se ás despezas 
correntes os saldos que existirem nas Thesou
rar·ias no antecedente , como está ern pratica. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Ju
nho de 1838. - Miv,ncl Calmon du Pin e Al
meida. 

1\io de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1838, 
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COLLECijAO .DAS DECiSÕES DO GOVERNO 
DO BllASlL. 

1838. 

'l'Ol\10 1. • - CADERNO 7." 

N.• 81.- I<'AZENDA.- Em 3 de Julho de 1838. 
Declarando que as dividas zizscriptas menores 
de 400U não vencem furos , que srJ se pagão 
das Apolt'ces ~ sali'O daquellas dividas que an
teriormente os vencião. 

Mi!wel Calmon du Pin e Almeida~ Pre
:;idente u do Tribunal do Thesouw ,Publico Na
cional, conformando-se com o voto do Tri
bunal sobre o Officio do Sr. Inspector Inte
rino da Thesouraria da Pro\'incia do Maranhão, 
de 8 de 1\Jarço ultimo, sob n. o 7, em que 
pede que se lhe declare, se as dividas inscriptas 
menores de 400J000 réis devem vencer juros; 
responde negativamente, pois que jm·os só se 
pagão das Apolices; devendo porém vence-lo& 
aquellas dividas que já dantes os venciào por 
estipulação. Assim cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 3 de J ulbo 
de 1838. -Miguel Calmon du Pio e Almeida. 

N.• 82 . ..._Em 1 O de Julho de 1838. - Decla
rando o modo por que se deve contar as buscas 
pa:a se passarenz Certidões. 

Miguel Calmon du Pio e Almeida, Pre
:;iJente do Tribunal do Thesouro Publieo Na-

1 
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cional, em solução á duvida suscitada pelo :sr. 
Inspector interino da Thesouraria da Provín
cia do Maranhão , em Officio de g de l\Iarço 
deste anno, n. o 2, sobre o modo por que de
vem ser contadas as buscas quando em hum 
só requerimento se peça por certidão objecto 
relativo a mais de hum individuo, e pelo que 
se haja mister de f.ner mais de hum exame , 
nos livros ou documentos respectivos; ordena 
ao sobredito Sr. lnspector, de conformidade 
com o voto do Tribunal, que, no caso pro
posto , se contem as buscas segundo o numero 
dos individnos de quem se tem de tratar na 
Certidão, como foi resolvido em Mesa da su
pradita Thesourar·ia, cuja resolução ora por es
ta se approva. 

Thesouro Publico Nacional em 1 O de Julho 
de 1838. - Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N.o 83. -IMPERIO.- ACJiso ao Presidente da 
Prorincia do Espírito Santo, declarando-lhe 
que dere mandar passar Certidi)es de tudo 
aquíllo) que não enCJolCJer matería de segredo, 
ou compromettimento alheio. 

Illm. e Exm. Sr. -Levei ao conhecimento 
do Regente Interino, em Nome do Imperador o 
Senha; D. Pedro Segundo, o Officio de V. Ex. 
de 25 de Maio ultimo : e o . Mesmo Regente 
me ordenou respondesse a V. Ex. que deve 
mandar passar Certidão de tudo aquillo, que 
não envolver materia de segredo, ou compro
mettimento alheio. 

Deos Gnarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 1 O de Julho de 1838. - Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. - Sr. Presidente da 
Província ·do -Espírito Saoto. 
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N.o 84.--FAZENDA.- H de Julho de 1838. 
Determ:i:ando >para a boa arrecadação do ex
perlientc das mercadorias nas ./Ylesas de Ren
das) r;11e nellas se não dê despacho sem ter 
pc;_go o imposto, ficando os J.Jfestres dos Barcos 
responsaveis pelos volumes que deixarem sahir 
de bordo sem o respectivo despacho. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional , responde ao Officio. do Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província do Rio de Janeiro, de 
9 do mez findo, n. o 27 > que não convêm al
terar o determinado na Ordem de 1 5 de fe
vereiro deste anno; e que para evitar o in
conveniente ponderado pelo Administrador da 
Mesa de Rendas de Paratv no seu Officio de 
19 de Maio, ácerca da difficuldade de cobrar-se 
o expediente das mercadorias , depois que os 
donos as levào para Casa , deverá ordenar-lhe, 
que não permitta o desembarque dellas sem 
ser á vista do Despacho da Mesa , o qual se 
uào dará sem estar pago o dito imposto, fi
cando o Mestre do Barco responsavel pelos vo
lumes que deixar sahir sem ~ respectivo des
pacho; e que , quando na conferencia a que 
proceder a· Mesa no acto do desembarque , se 
achem differenças para mais, exija o pagamento 
do imposto sobre o referido excesso , ficando 
na Mesa hum dos volumes em refens até pagar. 

Thesouro Publico Nacional em H de Ju
lho de 1838.- Miguel Calmon du Pin e Al
meida. 

1 * 
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~.o 85.-20 de Julho de 1838.- J/,·r·larwtdu 
que as restàui:·tes dos deposúus rtevem st:t' 

.feàas na mesma especie , ou em Notas collt 
o agio du dia, â vista de attestados de Cor-· 
rectores. 

O Sr. Aurninistrador do Consulado fique na 
intelligencia de que quando occorrào casos, co
rno o de que trala o seu Ollicio de bontern , 
deve fazer-se a restituição dos depositas de 
moeda metallica em Notas com o arrio do dia, 

' . .I n c a v1sta ue altestados de Correctort>s. 
Rio em 20 de Julho de 18.1B.- MifJ'nel Cal-

mon du Pin c Almeida. - " 

~. • 86. - D~PEPdO.- /lvz'so ao /Jirector das 
Escolas de Primeiras Letras do J1unic1jn'o 
da Córte, para que d' ora em diante se ce
lebrem contractos com os proprietarios das 
casas para o serviço das mesmas Escolas ; 
e ne//es se .fi:re o tempo por que tiverem dc! 
ser occupadas ~· tendo-se em (•ista na indicada 

.fi.Ulf'ão o qrwntt'tativo do aluguel, e a com
modt'dade do pre(!t'o. 

O Bc~jcnte Interino, a quem lc1i presente 
o seu Oílicio de G do corrente: :\Ianda, em Nome 
do Jrnperadot' o Senhor· D. Pedro Segundo, corn
rnunicar-lhe que, qua-ndo a proprietaria da casa, 
em que se acha estabelecida a Escola llublica 
de Primeira'> Letras para meninos da Ft'eguezia 
de S. José, insista na pertenção de maior alu
guel, deve o respectivo Professor procurar ou
tro pretlio p:ua a referida Escola; c quando 
a dita proprietaria não insista mais em tal pcr
tenç&.o, diligencêe celebrar com ella algum 
contr::tcto, que ftxc o alnGnd por tempo de-
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termina de; precaução esta, que d'ora em d.iante 
eleve ficar en1 regra, para se evitar o incon-

• tJ 

venten te af~Ora occorrido ; tendo-se sempre em 
vjsta, para a fixaçlio do tempo , o maior , on 
menor aluguel exigido~ bem como a maior, 
ou menor commodidade do predio. 

Deos Guarde a Vm. Paco em 26 de Ju
lho de 1838. --Bernardo Pe~eira de Vascon.:
cellos. --Sr. Joaquitn José da Silveira. 

N. o 87.- JUSTICA.- _,.fviso de 26 de Jullw de 
1838. DiritJido ~to ]Jresidente da Pro"incia de 
JJ1inas, sobre as du"idas que apparecenz pe
rante o JL-tiz de Orplzãos da Pilta da Pomba, 
quando se a presentão herdeiros com seus Jôr
maes de partilhas, pedindo separação dos qui
n./u)es que lhes couberão enz terras, de qual 
seja o Juz'z competente para proceder a tal 
diL'isão. 

Illm. e Exrn. Sr. -Pedindo o Juiz dos 
Orphãos da V i lia da Pomba~ em Officio de 6 
do mez passado , esclarecimentos sobre as d u
vidas que se tcrn suscitado n'aquelle Tern1o ::1 

f{Uando se apresentão herdeiros com seus for
maes de partilhas, pedindo separação dos qui
nhões que lhc:s couberão em terras, da qual 
seja o Juiz competente para pi'oceder á essa 
divisão, se o .Juiz de Paz, ern virtude do Artigo 
5. o § '14 da l .. ei de '15 de Outubro de 'I 82'1, se 
o Juiz l\lunicipa l , na conformidade do Artigo '20 
da Disposição Provisoria, que limitou a juris
dicçào dos .Juizes dos ( trphfios, ou finalmente, se 
o 1\lunicipal e o de Orphãos, aquelle nos inven
tarias que lhe competern por não existirem Or
phãos, e e:ste nos flUe lhe competem por exis
tirem : Ordena o Hcgente lntrrino, em Non1e 



( 108 ) 

do Imperador, que V. Ex. faça com ~:tt' ao so
bredito Juiz dos Orphãos que o Gove1 no se con
forma com esta ultima opinião, entendendo que 
as causas de que trata o seu Oíficio são das 
que nascem dos inventarias e partilhas, e por 
isso das que são da competencia do Juizo dos 
Orphãos, que os mesmos inventarias e partilhas 
tiverem feito, na conformidade do Ar Ligo 20 da 
Disposição Pmvisoria. ' 

Deos Guarde a V. Ex. Pálacio do Rio de 
Janeiro em 26 de Julho de 1838.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. - Sr. Presidente da 
Província de Minas Geraes. 

Uio de Janeiro. Na Typographia Nacional 1838. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 
DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1.•- CADERNO 8. 0 

:i. • 88.- Jl\IPERIO.- A riso de 4 de Agosto de 
1838, {lt'rigido ao Director das Escolas de 
Primeiras Letras no ilfunicliJio da Côrte, de
ternuiwndo que o aluguel das casas para o 
estabelecimento das ditas Escolas seja con
tractado por hum anno, quando menos. 

Levei ao conhecimento do Regente Interi
no, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Segundo, o Ofllcio do ·1. • do corrente; e To
mando o l\lesmo Regente em consideração o que 
V m. nelle ex pende: H a por bem Mandar de
clarar-lhe que nesta data se expede A viso ao 
Thesouro par·a se pagar a quantia de quarenta 
mil réis mensaes ~ e adiantada, como exige a 
proprietaria da casa, em que está collocada a 
Escola Publica de Primeiras Letras para meni
nos da Freguezia de S. José, pelo aluguel da 
dita casa; cumprindo que o Professor procure 
quanto antes outra, para se effectuar a mu
dança da referida Escola·; e t1cando Vm. na 
intelligencia de que d'ora em diante os alu
gueis de casas para aquelle ser·viço devem ser 
contractados por hum anuo, quando menos. 

Deos Guarde a Vm. Paço em 4 de Agosto 
de 1838. - Bernardo Pereira de Vasconcellos.· 
-Sr. Joa<t~IÍm José da Silvei1·a. 
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N. • 89.- Aviso de 8 de Agosto de 1'838, di
rigido ao Presidente da Província r!e 111inas, 
declarando-lhe que, â l.lista da expressa dis
posl!-·ão do Art. 1 O, § 7'. o da Lei de 12 de 
Agosto de 1834, derem todos os· Empregados 
do Correio Geral solicitar os seus Titulas pelo 
.iJfinisterio dos Negocias do I mperio. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimenlo 
do Regente Interino, em Nome do Imperador, 
o que \r. Ex. pondera rio seu Officio de 30 de 
Maio ultimo, por occasião de dar cumprimento 
ao Aviso de 11 de Abril antecedente, em que 
se lhe communicou terem sido approvadas as 
nomeações por V. Ex. feitas do Agente, e Aju
dante do Correio da Cidade do Sabará; e que 
os nomeados deviào solicitar por esta Repar
tição dos Negocias do Imperio os seus compe
tentes Titulas: e o Mesmo Regente me orde
nou que, em confirmação da determinação do 
citado Aviso, para ter cumprimento ácerca de 
todos os Empregados do Correio Geral, respon
desse a V. Ex. que a expressa disposição do 
Art. 10 § 7.• da Lei de 12 de Agosto de 1834, 
que exclue do numero dos Empregados Muni
cipaes, e Provinciaes, os dos Correios Geraes 1 

satisfaz ás duvidas~ e observações de V. Ex. 
aquelle respeito. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 8 de Agosto de 1838. - Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. --Sr. Presidente da Pro
víncia de Minas Geraes. 
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N.o 90 . ...,-Ariso de 13 de Agosto de 1838 ao 
Presidente da Prorincia de Santa Catharina , 
declaraizdo que os Portuguezes; que tinhão 
~Jindo cumprir degredos para o Brasil, dei
xarão de ser degradados de Portugal, no acto 
em que o Brasil declarou a sua I ndependen
cia; que as Autorz'dades Brasileiras .fiC(irão 
desligadas da obrigação de. os. conserrarem, 
e rigiarem como taes; e que elles finalmente 
entrarão no gozo da faculdade locomoti~Ja. 

111m. e Exm. Sr.- Subio á presença do 
Regente Interino o requerimento de Francisco 
José Rebello , em que pede a revogação dos 
Avisos ; que por esta Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio, e pela dos Negocios da 
Justiça, forão a seu respeito expedidos á Presi
dencia dessa Província em datas .de :.!1 de Abril, 
e 21 de Agosto do anno passado ; e a permis
são de vir a esta Côrte, quando lhe convier: 
e Tomando o Mesmo Regente em consideração 
o que V. Ex. ex pende em Officio de 22 ele Abril 
do corrente anno, e o que pareceo ao Procu
rador da Corôa , Soberania e Fazenda Nacional, 
o qual foi ou·vido .sobre este negocio: Ha por 
bem Mandar de.clarar aV. Ex., em Nome do 
lmperador o Senhor D; Pedro Segundo, quanto 
á primeira parte ; que o Supplicante deixou de 
ser degradado de Portugal, no acto em que 
se proclamou a Independencia do Brasil, e ficá
rão as Autoridades Brasileiras desligadas da obri
gação de o conservarem, e vigiarem como tal; 
podendo elle por conseguinte continuar a resi
dir no Imperio, ou ausentar-se delle: e quanto 
á segunda parte, que o Supplicante não pre
cisa da faculdade que· pede , e pôde sem ella 

* 
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gozar da faculdade locomotiva nos termos do 
Art. 179 § 6. • da Constituição ; pois ·que, não 
sendo já degradado, não se acha austricto ao 
lugar, e inseparavel delle. 

Deos Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de 
Janeiro em 13 de Agosto de 1838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. - Sr. Presidente da 
Província de Santa Catharina. 

N.o 91. -JUSTIÇA. -Aviso ao Presidente da 
Provincia das Alagoas, de 3 de Agosto de 
1838, sobre o tempo concedido para os des
pachados tomarem posse dos lugares de Ma
gistratura. 

lllm. e Exm. Sr. - O Regente Interino , 
em Nome do Imperador, Manda declarar a V. 
Ex. , que a ultima disposição que ha a respeito 
da materia de que trata o Officio desse Governo, 
de 6 de Abril deste anno, he a do Decreto de 
22 de Outubro de 1818, que concede seis mezes 
para os despachados tomarem posse dos lugares 
ele Magistratura; e por isso em quanto outra 
cousa se não ordenar por Lei , dever-se-ha to~ 
lerar essa demora; não senclc;> porêm permittido 
conservar-se qualquer Magistrado no exercício 
de hum lugar de que foi demittido ou remo
vido , e quando se lhe apresenta o successor 
legitimo, impugnar-lhe a posse. Nestes termos 
se devem esperar os seis mezes concedidos ao 
Juiz de Direito da Comarca da Atalaia para a 
da Anadia para tomar a posse, findos os quaes, 
apezar de quaesquer duvidas ou embaraços da 
parte delle; se deve enviar o successor e fa
zer-lhe effectiva a responsabilidade, quando S6l 

constitua no caso do Art. 140 do Codigo Cri
minal. 



( 113 ) 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 13 de Agosto de 11838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente da Pro
víncia das Alagoas. 

N. o 92.- A riso ao Presz'dente da Prorincla de 
1lfinas Geraes, de 14 de A gosto de '1838 , sobre 
a maneira de proceder quando as pessoas , 
nomeadas para exercerem o lugar de Juú, 
ilfunicipal, que se recusarem, devem ser obri
gadas a acceita-lo no caso de recusa sem mo
tiros justificados. 

Illm. e Exm. Sr. -Ao Regente Interino~ em 
Nome do Imperador, fiz presente o Officio da 
Camara Municipal da Cidade Diamantina dessa 
Província, que acompanhou o que V. Ex. me 
dirigio em 14 do mez proximo findo, dando 
conta de achar-se a quelle Termo sem Juiz Mu
nicipal, em razão de não acceitarem este em
prego os Cidadãos que são para elle nomeados; 
e o Mesmo Regente Manda declarar a V. Ex. 
para sua íntelligencia e observancia, e para o 
fazer constar á dita Camara Municipal , em res
posta ao seu citado Officio , que as pessoas no
meadas para servirem o referido emprego de 
Juiz Municipal podem ser compellidos a accei
ta-lo e exerce-lo, e processados, como deso
bedientes, no caso rle recusa sem motivos de
vidamente justificados, conforme os princípios 
geraes de Direito, porque á vista das positi
vas e terminantes disposições dos Ar·tigos 33 e 
34 do Codigo do Processo Criminal~ que regulão 
a escolha, e nomeação de taes Juizes , atten
dendo-se particularmente a maneira por que 
finalisa o Artigo 34 -- para ser nomeado dentre 
os tres Caudidatos, hum , que deve ser o Juiz 

11? I otJ! 
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Municipal no Termo -- não se póde, deixar de 
ter a definitiva nomeação por huma ordem le
gal á qual não he licito negar o cumprimento. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Hio de 
Janeiro em 14 de Agosto de 1838. --Bernardo 
Pereira de Vasconcellos--Sr. Presidente da Pro
víncia de Minas Get·aes. 

N.o 93. -FAZENDA. -Em 13 de Agosto de 
1838. -Declarando que os Empregados no
meados pelos lnspectores para os Lugares 
da8 Thesourarias devem entrar logo em exer
cicio, independente de approvafão, sendo por 
elles providos, salvo os de nomeação I mpe
rial, em cujas vagas devem servir os imme
diatos como a Lei determina, e se tem orde
nado pelo Thesouro. 

Illm. e Exm. Sr.- Respondo ao Officio de 
V. Ex. de 15 de Maio ultimO', que acompanhou 
o do Inspector interino da Thesouraria, de 8 
do dito mez, sob n. o 8, e no qual pede que se 
lhe declare, se os Empregados nomeados pelo 
Inspector, para os lugares da Thesouraria, po
dem logo entrar no exercício das suas funcções, 
não obstante faltar em sens títulos a approva
ção do Tribunal do Thesouro, e se, na fórma 
da Lei de 3 de Outubro de 1834, cabe ou não 
á V. Ex. o prover interinamente os ditos lu
gares ; quanto á primeira parte , que até hoje 
ainda se não approvárão as nomeações feitas pelos 
Iuspectores, por· se julgar desnecessario, visto 
que os nomeados entrào logo no exercício dos 
empregos; e quanto á segunda, que os empre
gos de nomeação do lnspector devem ser por 
elle providos logo que vaguem, e os que são de 
nom~ção Imperial devem ser occupadm• inte-



( 115 ) 

rinamente pelos immediatos_, como a Lei de
termina a respeito de alguns, e o Thesouro tem 
resolvido a respeito de outros; em consequen
cia não tem pois lugar em nenhum dos casos 
a nomeação por V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 13 de Agosto de 1838. -- Migu~l Cal
mon du Pin e Almeida. -- Sr. Presidente da 
Província do Ceará. 

N.o 94. -JUSTIÇA. - ACJiso ao Pice-Presi
dente da ProCJincia do Rio de Janeiro, de 14 
de Agosto de 1838_, declarando se o Codigo 
do Processo Criminal tem ou não revogado 
a Lei. de 30 de Outubro de 1830 7 a respeito 
dos Escrivães dos Juizes de Paz. 

Illm. e Exm. Sr. -O Regente Interino , 
en1 Nome do Imperador, á cuja presença levei 
o Officio de V. Ex. com a data de '19 do mez 
antecedente, pedindo que se lhe declare se o 
Codigo do Processo Crin1inal tern, ou nao re
vogado a Lei de 30 de Outubro de 1830 , á res
peito dos Escrivães dos Juizes de Paz, Manda 
responder-lhe , que o Artigo 14 do citado Co
digo teve unicamente por fim marcar as attrt.. 
buições dos mesmos Escrivães, no que he rela
tivo aos processos e diligencias crimi naes, ~e por 
isso não revoga nem . ai ter a disposição alguma 
das Leis anteriores, no que he relativo ás su:ás 
attribuições em n1aterias civis. O que participo 
a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
.,. Janeiro em 14 de Agosto de 1838. -- Bernardo 

Pereira de Vasconcellos. --Sr. Presidente da Pro
víncia do Rio de Janeiro. 
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N.e 95. -Aviso ao Presidente da PrMincia de 
ilfinas Geraes, de 16 de A gosto·· de 1838 , 
declarando se o O.fficz'al da Guarda Nacional 
póde ser proposto e nomeado para o Cargo 
de Juiz Afunicipal. 

lllm. e Exrn. Sr. -- Accuso o recebimento 
do Officio da Carnara Municipal da Yilla do 
Curvello, d'essa l)rovincia , que veio annexo 
ao que V. Ex. me dirigi o em 5 lle Junho deste 
anno; e á respeito dos esclarecimentos pedidos 
pela dita Camar&, o Regente Interino, em Nome 
do Imperador, Manda declarar que o ser qual
quer Cidadão Ofllcial da Guarda Nacional não 
deverá obstar a que possa ser proposto c no
meado para o Cargo de Juiz Municipal; mas 
que sendo o Ofiicíal da Guarda Nacional no
meado Juiz Municipal" e entrando no exercício 
deste Cnrgo, deve deixar vaGo o Posto, por ana
loll'ia do que dispoem o Artigo 16 do Decreto de 
25

1 

de Outubro de ·1832, relatinunentc aos Of
ficiacs que ausentão-se por mais de dez me
zes , ainda qne seja com licença; por isso que 
os Juizes .Municipaes tem de servil· por· espaço 
de t.res annos seguidamente. O que p3rtícipo 
a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do H. i o de 
.Janei11o em 16 de Agosto de '18:~8.- Bernardo 
Perei,~a de Vasconcellos. - St·. Presiden(e da 
}1 rovínoia de Minas Geraes. 

-
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N. o 96 . ....:... A('lsO ao f/ice-Presidente da Pro
rincia do Rz'o de ,Janeiro, em data de 17 de 
A gosto de 1838 , declarando, qual Escrivão 
deve escrever nos processos em que se dão 
de suspeitos os Jui-zes de Paz. do Districto da 
culpa e residenet'a do réo. 

lllm. e Exm. Sr. - Não se conformando 
Francisco Garcia do Amaral, morador em S. 
João fle Meriti , com a opinião que sustenta o 
.Juiz de Paz flo Pilar de que o .Escrivão deste 
Juizo he quem deve escrever no processo que 
o Supplicante pretende ahi instaurar contra os 
assassinos de hum seu escravo, por se darem 
de suspeitos os Juizes de Paz do districto da 
~ulpa e residencia dos réos; e pedindo escla
recimentos ao Governo sobre a indicada ma
teria: Manda o Rerrente Interino, em Nome 
do Imperador, que V. Ex. faça constar ao so
bredito Juiz de Paz da Freguezia do Pilar para 
sua intelligencia, <JUC supposto não se possa con
cluir da litteral disposição dos Artigos 63 e 64 
do Codigo do Processo Criminal , nem o que per
tende o Supplicante~ nem o que elle sustenta, 
com túdo parece mais razoavel e jurídica a pre
tenção do Supplicante. Por quanto sendo certo 
que a suspeição , bem como qualquer impedi
·mento, do Juiz se não communica ao Escri
vão, doutrina com que se confor·mou o Artigo 
3. o do Decreto de 3 de Outubro de 1833 , não 
ha razão alguma para qne, no caso contro
verso, deixe de ser Escrivão do processo o que 
he competente por ser o do foro da culpa , 
onde elle teve começo pelo auto de corpo de 
delicto; e aquelle mesmo a quem compete guar
da-lo e lançar o réo no rol dos seus culpados, 
e sendo ta ·nbem bem evidente que substituin-

2 
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do-se o J niz pelo mo ti v o de suspeição, senão 
substitue o Juizo, pois que elle vem neste caw 
ser o Juiz de Paz de Meriti suspeito;- ainda me
nos razão se dá para a mudança do Escrivão 
deste Juizo, que senão substituio. 

Deos Guarde a V. Ex. JlaJacio do Rio de 
Janeiro em 11 de Agosto de '1838.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. - Sr. Presidente da 
Província do Hio de Janeiro. 

N. • 97. --Aviso ao Presidente da Província do 
Rio Grande do Sul, em data de 20 de A gosto 
de 18:38 , declarando a maneira de julgar-se 
as deserd)es dos Guardas Nacionaes des
tacados. · 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente Interino, em 
Nome do Imperador , Manda declarar a V. Ex. 
que para decidir-se se as deserções dos Guar
das Nacionaes destacados estão sujeitas ao Re
~ulamento militar de 1.a Linha, ou se deve
rão ser julgadas por outras Leis, cumpre pri
meiro fazer a ditferença de Guardas Nacionae11 
simplesmente destacados fóm do Municipio, 
ou destacados para o serviço de guerra : por
que deixando os primeiros J quando deser
tão 1 o destacamento sem <'Ompetente auto~ 
risação, ficão sujeitos ás penas de desobedien
c.ia estabelecidas no Artigo 1'28 do Codigo Cri
minal, devendo ser, para imposição deltas pro
cessados por qualqne1· Juiz de Paz, com re
curso para a Junta respectiva , conforme á 
expressa disposição do Artigo 116 da Lei de 
18 de 1\gosto de ·1 S3·1. Quanto aos segundos , 
em iguaes circunstancias de deserções , porque 
estão sujeitos ao Regulamento e disciplina do 
Exercito de Linha , pelo disposto no i\ r·tigo 13G 
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da sobredita Lei, estão incursos nas mesmas 
pc nas , que as Leis irnpoem aos desertores .. 
que estão alistados na Tropa de 1.a Linha, e 
deverão ser julgados na conformidade deltas. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 20 de Ar,osto de 18:~8.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. - Sr·. Presidente da 
l)rovincia do Rio Grande do Sul. 

N. • 98. --MARINHA.-- A riso de '21 de Agosto 
de 1838-- ao Intendente da llf arinha da Ba
hia, e Inspectores dos Arsenaes de Marinha 
das outras Prorincias , determinando que re
mettão á Secretaria de Estado hum mappa 
explicatiro do pessoal e trabalhos dos Ar
J'enaes ' e o orramento das suas despezas. 

O Regente Interino, em Nome do Impe
r:ldor, Ordt·lla que V m., sob sua mais stricta 
responsabilidade, faça oq~anisar no principio 
de cada mez, e rernetta na primeira occasião 
opportuna a esta Secretaria d'Estado hum mappa 
dos operar·ios, que trabalhão nas differ·entes 
Officinas desse Arscna I, declarando a quanto 
montara a fer·ia dos ditos 0perarios no mez an
tecedente, os trabalhos que durante elle se fize
rão, e os qne ficárfio em andamento; e que 
igualmente faça exu·ahir, e remetler opportu
namente á mesma St~trdaria, no principio dos 
mezes de Janeiro, Abril, Jnlho, e Outubtr·o, 
huma relação nominal de udos os Empregados 
do Arseual, incluin(lo nelh os Mestres, e Con
lramestres das di vers~;~s Officínas. }lo r esta oc
casiào :'lland~L o Mesmo 1\c;iente remetter a Vm. 
o inclu:>o exemplar do Or~,.;<>mento aqui feito 1•ara 
o anno de 1839 a 1840, e Tabellas annexas, 
para que ·wssa conformidade seja organisado o 
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orçamento das despezas proprias desse Arsenal, 
o qual deve aqui chegar, o mais tardar, até 
o fim de Dezembro de cada anno. · 

Deos Guarde a Vm. Palacio do Rio de Ja
neiro em 21 de Agosto de 1838. --Joaquim José 
Ro.drigues Torres. --Sr. Pedro Ferreira de Oli
veira. 

1.\io de Ja:neiro. Na Typographia Nacional. 1838. 
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COLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 
.> 

DO BRASIL. 

1838. 

TOliO 1. 0 
- CADERNO 9. 0 

N. o 99. - JUSTICA. - Aviso ao Presidente da 
fJrofJincia de M~'nas Geraes, em data ,de .13 de 
Setenzhro de 1838-- para.quefaça declarar ao 
Juiz Municipal interino da Cidade de ~fa
n:anna ; que não póde delegar sua jurisdic
cão em A dfJogados de Commissão para dar 
~udiencia. 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo o Juiz Muni
cipal interino da Cidade de Marianna dessa Pro
víncia Manoel Francisco Damasceno, represen
tado ao Governo Imperial em Officio de 31 de 
Julho do corrente anno, que a ser certo que 
a Relação desta Côrte tinha proferido Accordão 
(!tnnullando .huma causa de libello que a este 
Tribunal chegou por appellação, em que he au
tor Lucas Martins Barbosa, e réo João Caetano 
Botelho, por ter sido accusada a primeira cita
ção em ,audiencia que fazia -hum Advogado de 
~oinmissão do Juiz l\funicipal, appareceria gran
de transtorno nos Auditorias por não. haver ac
ção algun1a em que não existão deferimentos 
de audiencias feitas por . Commissarios, pedia 
neste caso h uma decisão a tal respeito; e sendo 
aq:H·lle Oflicio presente ao Regente Interino, em 
Norné d~Imperador, Manda declarar a V .. ·Ex., 
para fazer\chegar ao conhecimento· do referido 
Juiz, que· se ainda antes da Constituição podia 

1 
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duvidar-se da legalidade com que os Juizes de
Jegavão a sua jurisdicção, dando Commissão para 
que outrem exercitasse por elles alguns actos 
della; por<[Ue das disposições da Ord. L. 1 . o Tit. 
5. • § 15. Tit. 7. o § 24. Tit. 8. • princ. e Tit. 65 § 
4. o se deduzia que a nenhum .Juiz era conce
dida tal faculdade, depois da Constituição, onde 
se acha estabelecida a divisão c harmonia dos 
Poderes Políticos) sendo os Juizes Membros do 
Poder Judiciario, mandatarios e delegados da Na
ção, não he possivel admittir-se, que possão 
deixar de exercitar por si todos e quaesquer actos 
da jurisdicção que lhe foi concedida, do man
dato e delegação que recebêrão da Nação; isto 
he, que sendo delegados, possão subdelegar, 
sem que a Constituição lhes dê para isso huma 
expressa faculdade, tendo por tanto a Relação, 
se julgou neste sentido, feito o que lhe cum
pria, não reconhecendo a legalidade e legiti
midade da Commissão de que se trata. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 13 de Setembro de 1838.-Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. ~ Sr. Presidente da 
Província de Minas Geraes. 

N.o 100. -Aviso ao Vice-Presidente da Provin
cia do Rio de Janeiro, de 24 de Setembro de 
1838 -- declarando a dlwz'da em que entrara 
o Juiz de Orphãos interino da Pilla de lta
goahy-- se quando o Juiz de Orphãos se der 
de suspeito, deve tomar por Adjunto o Juiz 
JJfunicipal, ou se derem as Partes requerer 
á Carnara 1Wúnicipal hum Juiz especial. 

lllm. e Exm. Sr.- O Regente Interino, em 
Nome do Imperador, Manda declarar.:\ V. Ex., 
para o fazer constar ao Juiz de Orphãos inte
rino da Villa de Itagoahy, em resposta ao seu 
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Officio de 4 do mez passado , em que pergunta 
-Se o Juiz de Orphãos, quando se der de sus
peito, deve tomar por Adiundo o Juiz Muni
cipal, ou se devem as Partes requerer á Ca
mara l\Iunicipal hurn Juiz especial, visto estar 
entendido que quando elles forem averbados de 
suspeitos, tomárão tal Adjunto, como f9i de
terminado pelo Governo, em referencia á Ord. 
L. 4. o Tjt. 96 § 25, que no caso de se acceitar 
o Juiz de Orphãos de suspeito, não procede a 
a disposção da Ordenação citada, nem a deci
são do Governo, que com ella se conformou , 
por ser só relativa ao ca.Só de vir alguma das 
partes com suspeição, por se evitar no pro
cesso suinmario dos inventarias e .partilhas a 
dernora do incidente' devendo en1 tal caso ob
servarem-se as disposições de 11 de Nove~hr-0 
de 1833, e 19 de Junho de 1834, o que está 
de accordo com as disposições da Ord. L. 1. o Tit. 
97 § 8. o, L. 3. o Tit. 24 § 1. o 

Deos :Guarde a V. Ex. Palacio do Rio -de 
Janeiro em 24 de Setembro de 1838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. -Sr. Vice-Presidente 
da Província do Rio de Janeiro. 

N. o i 01.-FAZENDA. -26 de Setembro de 1838. 
Pro~n'denciando sobre a execuÇão do Art. 1 . 0_. 

da Lei de 11 de Outubro de '1:837, N. o 109. 

Miguel Calrnon du Pin e Almeida , Pre
aidente do· Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, em conformidade da- deliberacão tomada 
em Sessão do Tribunal , responde âs duvidas 
proyostas no ~~cio do Sr. Inspector da Thesou
raria da Provtncta da Bahia, de 21 de Julho deste 
an ~o '· i'i •-0 60, á cerca da execução do Art. -1:. o 

da Let N. o J 09, de 11 de Outubro de 1837: 1. o, 

EfUC as fazeadas dep,ositada~, nos Trapiches par-
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ticulares não são sujeitas ao i~1posto addicional 
da armazenagem; não só por ser addici'onal ao 
existente de '/ 4 por o/., á que não são @bri
gadas as ditas ·mercadorias , como porque ·as 
expressões da .Lei- e Casas alfandegadas- en
tendem-se a respeito ·das de. propriedade da Na
ção,· como he o Trapiche dos Trigos na Côrte : 
'2. o, que as existentes nos A rmazens das Alfan
degas antes do 1. o d~ Julho deste anno, tambem 
estão obrigadas ao pagamento do novo imposto; 
devoodo-se porêm na sua conta seguir-se o de
terminádo no Art. 1 O I do Regulamento Jas Al
fa,ndêgas, contando-se. até o ultimo. de Junho 
na razão de '/4 por~~~, e do 1. 0 de Julho em 
diante .na de 2 por o lo , isto h e '/ 4 existente , 
e 1 3 h· addicionaes ; advertindo porêm que' o 
'/4 por "/o só .he devido das mercadoriàs q.U.e 
tiverem. excedido .os prazos ·marcados no refe
rido Art.·1 01 do Regulamento: e 3. o, que de.:.. 
elai'ando o Inspcctor ·da Alfai1dcga na sua in-

.· ror~:ação an~exa ao mesmo Offt.cio, ~u<;, l1\l co
hrançã da armàzémi:gem · dos generos recolhidos 

· BOS Armazen.s até ::W de Junho~ hày,ia guar
dado o disposlQ uo Art. 283. com referel:lcia ao 
272 do Regulamenlo; cumpre allvcrtir-lhe que 
taes artigos nada tem de .commum coin e. conta 
daque..lle imposto, que se deve regular· pelo ci
.tadq·~I'tigo~t-01; e que se.elle mandou descónta)· 
. na armazenagem- os prazos de que trata o Art. 
.272, .a 'respeito dqs coos.umos, então hoq' ~: 
consíderavel prejui~o· pari\~a Fazeqda N0-cional)" .· 
do qu~l' CQQlpte 'ser. indemnisada::. q que o so.:.. 
brediro Sr:-' hdpecto~ fa'rá ~u!'n.P.rir:. · : :'ti . 
. Thesouro P.ublico Nacional em 2ô .de S~7; 
tembr~ de 1838~. ---Miguel Calmon. dth Pin e A.í-
.meida. • · 

Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. ,.tq3S. 
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·cOLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 
~ . 

DO BRASIL. 

1838. 

TOM 1'.0 - CADERNO 10. 

·~ ' 102. ;..._·FAZENDA .. ~ Em 2 de Outubro· de 
·183'8:· ..:..:... Declarando que· os .Empregt.~:dos das 
A dminútrações dos Correios não são szfiez:tos 
,.to pas-amento dos Npvos Direitos. ·. · . 

. JVIig~el Calmon 9,u Pin e Almeida, Pre
~k!ente do Tribunal ··do Thesóuro 'Publico Na
~ional; deel~ra ào Sr. ·lnspecto.r ·da Thesouraria 
ib Provüici~ ·do l\laranhão , . que os· E~ pregados 
dasAdministracões dos Correios são isentos d.o 
pagamen.~o · d~ ·Novos e Velhos Direitos,. por. se
rein etwarregaads da · arre.c.a~ação, e fiscalisa:ção 
da· F'azenda ·Nacional ;· e ehf .. cobsequencia . de7 
vem lhes ser restitui das. as .quap.tias, q~e par 
ventura .. tenhão· .. pago 1 é levantadas .as fianças· 
que hajão prestado ao pagamento de taes . di-
reito~~· · . ·. .·· . 

· Tliesouro Publi·co Nacional em 2 ;de-Ou~ 
-tub:ro de. 1838 .. --Miguel Calmo~{ :du Púi·~ .Al~ 
rueula. · · · · .· · . ... 

-~ ~ . 

'c· ..... 
·•\· 
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N.• 103. -JUSTICA.- Aviso ao Presidente da 
Provincia de Stio Paulo J em data de 2 d~ 
Outubro de 1838 -- resolvendo as duvidas por 
elle f!!ferecidas ácerca da execução de al
guns artigos de Lei. 

lllm. e Exm. Sr.-- O H.egente Interino) em 
Nome do Imperado!', a quem fiz presente o 
Officio n. o 26, que V. Ex. me dirigia em 27 de 
Julho ultimo, expondo as duvidas que se lhe 
offer·eciào na execuç;l.o de algumas Leis sobre que 
pedia esclarecimentos, l\Ianda declar·ar-lhe em 
resposta--1. o Que os in di viduosJ a quem os Con-
selhos de qualificação r·iocarern da lista da Guar
da Nacional, sob pretexto de não terem a r•encla 
marcada no § ·1." Art. 4. o do Decreto de 25 de 
Outubro de 1832, podem ser chamados pelos 
respecttvos Comrnandantes ao serviço, a que 
pertencião, quando se conhecer· cabalmente que 
tem o rendimento preciso, até que o Jury de 
revista resolva definitivamente á respeito. --2.• 
Que os Commandantes dos Corpos ou Compa
nhias podem interpor o recurso Je appellação 
para o Jury 1le t•evisla, das decisões dos Conse
lhos de qualí!icaçào, que lhes parecerem menos 
conformes com a Lei. -- 3. o Que não deverão ter 
cumprimento as decisões dos Comelhos de qua
lificação quando forem notor·1amente illegaes , 
por serem proferidas sobre objectos que não são· 
da sua cornpetencia.- 4." Que as iusptcções de 
saude, nos lugares em que não houverem Medicos 
e Cirurgiões de profissão , se deverão fazer com 
as pessoas entendidas devidamente juramentadas, 
da mesma fórrna que se fazem os autos Je Corpo 
de delicto e mais dilil}·encias dd Justica Crimi
nal; admittindo-se ta~1bem attestados ·de Pro
fm~sores de saude a~reditados. --5. 0 Que se não 

-·. 
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podem reunir na conformidade da Lei os Gl'lar
das Naciooaes de dous Municípios para formar 
hum a Legião.-- 6. o Que os Escri vàes não devem 
entregar· autos aos que não forem Advogados 
ou Procuradores leGalmente providos dos res
pectivos Auditorias; salvo no caso de os não 
haverem, e ser·em as entregas autorisadas por 
despachos dos Juizes, a pessoas de JH·obidade, 
domiciliadas nos lugares, que por ter·rno se su
jeitem ás obrigações dos Advogados e Procu
radores e ás penas da Lei. -- 7. o Que no caso 
de se verificai' a imposição de alguma multa~ 
applicada pela Lei para a ltelaçào, se deverá 
mandar por em deposito para ser remettida á 
Relação desta Cidade e entregue ao Thesoureiro 
das despezas della. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do llio de 
Janeiro em '2 de Outubro de 1838. -Bernardo 
Pereira de \' asconcellos. -Sr·. Presidente da Pro
víncia de São Paulo. 

N.o 104. -FAZENDA.- Em 6 de Outubf'O de 
1838. -- Ordenando que se não dê cumpri
mento aos Títulos de nomeação de Emprega
dos, sem que tenhão pago o respectivo Setlo. 

Miguel Calmon do Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional: 
constando-lhe que em algumas Províncias se tem 
dado cumprimento a Títulos de nomeações de 
Empregados, sem se haver pago a taxa do sello 
a que são sujeitos, na conformidade da Tabella 
annexa á Lei de 8 de Outubro de 18::J3, e das Ins
trucções de 13 de Dezembro do n1esmo anuo; 
resolveo em Sessão do Tr·ibunal ordenar ao Sr. 
InspectorAla Thesouraria da Província de ..... 
que façà 'cessar ~temelhante abuso, e arrecadar 

* 
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a referida taxa daquelles Titulo~ de nomeação 
que ainda o não tenhão pago. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Outubro 
de 18~J8. --Miguel Calmon dn Pin e Almeida~ 

N.o 105.- MARINHA.- Aviso de 9 de Outu
bro de 183)). --Ao Encarregado do Quartel 
General, mandando proceder a exame sobre 
o estado e dtsc·iplma dos Navios de Guerra, 
que entrarem neste Porto y" e creando huma 
Commissão para examinar as derrotas. 

Ordena o Regente, em Nome do Impera
dor, que todas as vezes que neste Porto en
trar qualquel' Ernbarcação de Guerra Nacional, 
vá V. S. immediatarnente a bordo de lia, e pas
sando huma minuciosa inspecçào sobre o es
tado do Navio, seu apparelho, e armamento, 
instrucçào, e disciplina de sua garnição, faça 
hum circunstanciado relataria a semelhante res
peito, que remetterá reservado á esta Sacreta
ria de Estado: outrosim Ordenou o Mesmo Re
gente, que fosse , como he , nesta data , no
nomeada huma Com missão composta de V. S. , 
cJ:o Chefe de Divisão Deside1·io Manoel da Costa, 
e do Capitão Tenente Francisco José de Mello, 
á qual devem ser remettidas as derrotas de 
quesqner Navios d' At~mada, logo que neste 
Porto entrarem, a fim de que a dita Commis
sào accuradamcnte as examine e dê a esta SP
cretaria de Estado, em Officio tamhem reser.: 
vàdo ~ circunstanciada conta do resultad<> deste . 
exame, para. por este meio poder-se reconhe~ 
cer, se os Commandantes dos ditos Navios cum
prem,. como convêm, com os seus deveres, 
e mostt·ào-se habilitadps para desempent.!arem 
Commissões desta natureza; o que tudo com ... 
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rnuuiáo ·a V. S. paPa sua inteHigencia, e ex.e
cu~ão; e para que neste sentido expeça as OF-

dens necessarias. -
Deos Guarde a V. S. Paço em 9 de Ou

tubro de 1838. --Joaquim José llodr·igues Tor
res. --Sr. Antonio Joaquim- do Couto. 

N. <l 106. - ·Aviso- de 15 de Outubro de 1838. 
aos 1Nte~dentes) e lnspectores dos Arsenaes 
de Marinha , ordenando que remettão men
salmente d Secretaria de Estado hum Ba
lancete ela receita e clespeza do me::. ante
rior; e , no principio de cada semestre , as 
contas . do seme;stre findo. 

O Hegente, em Nome do Imperador, Auen
clend0 a quanto he indisp.ensavel, que tenha o 
Governo pr·ompto conhecimento das despezas, 
que pelo ]\;linistro da 1\'larinha se fazem nas dif-. 
ferentes. Pro\'incias do lmperio) e que possa de
mais.- exercer sobre ellas hurnà etficaz e imme
diata fisoolisaçàt>, Ordena que V n1. remetta im
preterivehnente no principio de cada n1ez á esta 
Secretaria de Estado hum Balancete da receita 
e despeza do mez anterior ; e no principio. 
de· cada semestre, a contar de Janeiro proximo 
futuro,. as contas da receita e despeza do se
mestre findo com os documentos, que as jm~ti
Hquem, par· a o que se1·ào eHes passados por du«s 
vias deffereutes, a fim Je terem h uns o desti
no, que. Jhes· dão as Leis e Regulamentos em 
yigor, e serem os outros enviados eom as men-

·eionadas contas ru esta Secretaria de Estado. O 
q·tHe: comrnBnico a Vm. para sua intelJigencia e 
pontual execução.,. na> certeza ·de· que fica res
~-H!S,UVel-iao Gover.no por qualquer falta, que 
bou ~eF.' no cumpru».ento desta Ordem. 
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Deos Guarde a Vm. Palacio do Rio de Ja
neiro em 15 de Outubro de 1838. --Joaquim 
José Rodrigues Torres.-- Sr. Pedro Ferreira de 
Oliveira. 

N.• 107.- Ariso de 16 de Outubro de 1838. 
Aos Presidentes de diversas Prorincias ma
ritimas , ácerca dos fimdos que derem se1' 
abonados pela Repartição da Fazenda para 
as despezas dos Arsenaes de Marinha; e pro
ridenciando sobre Empregos não creados por 
Lei, e despezas extraordinarias. 

Illm. e Exm. Sr.- Nesta data foi por esta 
Secretaria de Estado expedida ordem ao The
souro Publico Nacional_, para que mande abo
nar á essa Provincia a quantia de trinta contos 
de réis por conta do Ministerio da Marinha, 
os quaes, juntos aos setenta contos, que por 
Aviso de 30 de Març,·o ultimo se lhe mandárão 
abonar, prefazem a som ma de cem contos de 
réis J que são destinados para as despezas dos 
Navios de Guerra, que estacionarem ou apot·
tarem nessa Província no anno financeiro cor
rente : e Espera o Regente, em Nome do Im
perador, do zelo de V. Ex. que tomará as me
didas necessarias, para que as despezas com 
este ramo do Serviço publico não excedão á 
quantia para ellas designada. Por esta occasião 
tenho de communicar a V. Ex. que estando 
consignada, pelo citado A viso de 30 de Março, 
para as despezas proprias do Arsenal de Ma
rinha dessa Província, e as dos Fàróes, a quan
tia de cento trinta e oito contos .de r·éis, Manda 
o Mesmo Regente que V. Ex. expeça as mais 
terminantes ordens, a fim de que se não exceda 
de morlo algum a mencionada consignação , 
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dev·enrlo V. Ex. começar por despedir do re
ferido Arsenal todos os Empregados, que nelle· 
se acharern effectivamente, e cujos Empregos 
uiio tenhào sido creados pelo Decreto de ·J 1 de 
Janeiro de 1834; e que quando seja forçoso fa
zer-se alguma despeza extraordinaria, que ex
eeda ao credito rnencionado, e para a qual não 
lhe seja possivel pedir ao Governo previa au
_torisação , o communique V. Ex. logo a esta 
Secretaria de Estado_, expondo circunstanciada
r.oente a natureza, e quantitativo da despeza, 
c os motivos que o obrigárào a faze-la : o que 
participo a \Z. Ex. para sua inteJJigencia, e 
pontua] execução.· 

Deog Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de 
Janeiro em 16 de Outubro de 1838. -Joaquim 
José Rodrigues Torres.- Sr. Thomaz Xavier 
G~:n,cia de Almeida. 

N. o ·J 08. - JUSTICA. -Aviso ao Presidente da 
11rovincia de S~nta Catharina, de 16 de Ou
tubro de 1 g:38.- resolvendo as duvidas offe
recidas pelo Juiz de Dt'reito da Comarca dQ 
Sul da mesma Provincia, tedentes d verdadeira 
intelligencia de alguns artigos do Codigo do 
Processo. 

111m. e Exm. --Em solução das duvidas of.;.. 
ferecidas pelo Juiz de Uil'eito da Con1arca do 
Sul dessa Provincia, no Officio que V. Ex. me 
transmittio corn o seu de 18 de Agosto deste 
anno, .Ordena o Regente, em Norne do lmpe
redor, que V. Ex. 1 h e declare ~ 1. o Que o J ury, 
no caso do Artigo 248 do Codigo do Processo 
~rirninal, pôde comprehender, na pronuncia, 
individuos contra quem se não tives~e dirigido 
a dt>nuncia ou queixa, e a pronuncia do Jt:1izo 

. I 
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de Paz; por isso que o dar-se no Jury esta 
faculdade he huma consequencia forçosa das 
disposições do dito Artigo 248, combinadas com 
as dos antecedentes 245 e seguintes) segundo 
as quaes à ratificação do processo tem lugar 
quando falta sufficiente escluecimento sobre o 
crime ou seu autor, ou quaudo não vem de
signauo no p1·ocesso o autor do crime; e de
pois da ratiGcação ou formada a culpa_, tem 
o Jury de responder á questão "'aga e inde_. 
tinida-- J>rocede a accusação contra alguem '! 2. o 

Que o caso do Artigo :H 3 não he daquelles em 
que a Sessão dos Jurados deve ser secreta na 
conformidade dos A1·tigos 288 e 333, que so
mente são applicaveis aos casos em que, já 
formado o primeiro ou segundo Conselho, tem 
os Jurados de conferenciar e votar sobre o pro
cesso de accusaçào ou de sentença: :3. o Que as 
Sessões do Jury devem effectivarnenle se1· tliarias 
e successivas, na conformidade do Artigo 323 
do Codigo do Processo Criminal , ainda que 
aconteça não haver que fazer em algum dos 
dias, lavrado-se a a c ta com a declaração de se· 
haverem reunido o Juiz, Escrivão, Promotor 
e JuraJos, e tee-se levantado a Sessão por não 
haver sobre que deliberar o Jury : 4." Que no 
caso do Arti~o 233, finda a Sessão dos Jura
dos, se deverão remetter ao Juiz de Paz da 
Cabeça do Termo os processos dos ausentes para 
proceder ás formalidades do Artigo 231 até que 
compareção e possa ter lugat· a accusação : 5. 0 

Que não se podendo verificar a abertura da Ses
são dos Jurados por não ler sido possível reunir 
o numero preciso, 5e deverá transferir essa aber
tura para quando couber a Sessão periodica, ou 
fôr 1:1ecessaria a convocação extraordinaria; e 
~.tte em tal caso se deverão reenviar os proces-
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sos., c·1ue não- ti\f'erern· enti·ado em pr~m·eit6C6ft~.. 
~elho, oo .Juiz ele Pa~ da Cabeça_ do Termn pa;fa 
r·enovar opp(')!l'tunarneru·e as: di~1~n~ias· legaes;: 
ti,,. finalmente, c:tne a respeito do proceder nos 
agp:ra.vos do anto db orocesso , são bem noto.~-(o l 

rias as r·cgras- estabeleci-das peJas· l.teis e p~ttti~a 
do foro, c0m f[lne: os: J u:fzes se devérn ~onf-or ... 
111ar. 

Deos Guarde a V. E-~· .. Pillacio do R.io de 
Janei:ro em 16· d€ @utnbvo de N~3t:k ~ Ber:natdti 
I> e rei ra de Vasconcellos. -- St'. Pre&idetit~- ~ 
I'r0vintin,; de Santa Catharina . 

. N. 6 109 .. - ESTRANGEI-RO$. ---Oí•denlü'ldo· que 
os· Commúsarios 1-Jrasileiros da Corh!rltis'sil(j 
!llixta Brasileira e lngleza estabelecida nesta 
Côrte ,, no julgamento das Embat·carõff'&, qLte 
com :llandeira Portugueza .forenz cttptitradds;, 
transportando Escravos da ·Costa â' Africa , 
.r e regulem pelas I nstnwçties que: o Go({erflo 
Britannico deo ultimamente aos seus Commis
sa-rios~ 

Tendo o Encarregado de Nogocios dê S. 
M. Britannica solicitado pela Nota, da traduc
,.çào inclusa, que o Governo lrnperial expedisse 
aos Commissarios Brasileiros da Com missão l\fixta 
Brasileira e Ingleza nesta.Côrte as ordens· rieces
sarias, a Hm de que no julgamentn das Embar·ca...: 
(,'Ões ,. que·df>m Bandeira llortngueza fossem captn-
radas transportando E~cravos da Cos-ta· d' Afri'Úai, 
se regulassem pelas· I nstn1eções , Uullbem inclu• 
sas por traducção·,. as q:naes o Governo .Britatl:.. 
nico hav-ia da.do· aos' S'(NlS Cornmissarios; e n~ 
sejando· o Regente;~ em Norne do Imperador~ d~r 
tnais huma· provà elo quanto se des-vela em fa
.?e.r ces.sar hum oommercio tão odioso e deshu:... 

2 
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mano; Manda , pela Secretaria de Estado dos 
Negocias Estrangeiros, que os referidos Com
missarios Brasileiros, tendo em vista a Conven
ção de 23 de Novembro de 1826 entre este lm
perio e o Reino da Gram-Bretanba e Irlandt~. ~ 
tomem conhecimento de todas as Embarcações 
possuídas por Subditos Brasileiros ou I)ortugue
zes > residentes no Brasil, que forern captura
das, trazendo Eecravos da Costa d'Africa, em
bora se acobertem com a Bandeira l)ortugueza: 
ficando exceptuadas desta regar·a as Embarca
ções, que houverem sido construídas em algum 
dos Portos dos domínios do Governo :Fidelíssimo, 
ou tiverem usado unicamente da Bandeira JlOJ·
tugueza, e não de outra Nação., antes do De
creto de 16 de Janeiro de 1837; c bem assim 
as Barcas de Vapor compradas dentro de trc~ 
annos contados da data do citado Decreto, que 
pertencerem a Subditos do dito Governo "Fide
líssimo, e navegarem conforme as Leis de Por
tugal. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Outu
bro de 1838.- Antonio Peregrino Maciel Mon
teiro. 

Traduccão. , 

Rio de Janeiro 1. • de Agosto de 1838. -
O abaixo assignado, Encarregado de Negocias 
de S. M. Britannica, tem a honra de commu
nicar , em observan~ia das Instrucções recebida!\ 
do seu Governo, ao Sr. Antonio Peregrino Ma-· 
ciel Monteiro , Ministro e Secretario d'Est<ido 
dos Negocias Estraugeiros , h uma . copia das 
Instrucções , que farão enviadas aos Commis
sarios de S. Magestade nesta Capital pelo V ís
conde Palrnerston, relativas aos casos de Na-
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vios, que, ainda que tragão a Bandeira de Por
tugal, não tem direito por aquelle facto a se
rem isentos das penas a que serião aliás su
jeitos em consequencia de se empregarem no · 
irafico de escravos , mas podem , segundo as cir
cnnstancias especificadas nas Instrucções inclu
sas, ser julgados, e condemnados pela Com
missão Mixta nesta Côrte, na conformidade do 
Tratado entre a Grã Bretanha e o Brasil para 
a supprcssào do Commercio de escravos. 

Communicando a S. Ex. esta Instrucção , 
o abaixo assignado recebeo ordem para signi
Hcar, <p1C o Governo da Rainha espera com 
toda a contiança, que o Governo Imperial dará 
Jnstrucções cprrespondentes aos Membros Bra
sileiros da Commissào Mixta estabelecida nesta 
Côrte , p<:.ra que se consiga o desejo que tem 
os . Governos da Gr·ã Bretanha , Brasil , e Por
tugal de pôr termo ao trafico de escravos. 

O abaixo assignado aproveita-se com prazer 
desta opportunidade para renovar a S. Ex. o 
Sr. Antonio Peregrino Maciel Monteiro a se
gurança da sua mais alta estima e mui dis
tincta consideração. - W. G. Ouseley. -Está 
conforme. -Bento da Silva Lisboa. 

Traduc(ão. 

Secretaria de Estado dos Negocios Estran
geiros 30 de Abril de '1838. - Senhores. -Eu 
tenho tomado em consideração differentes com
municações , que hei recebido recentemente de 
diversas partes , mostrando que o Commercio de 
escravos he continuado no Brasil em grande 
escala, cobrindo-se com a Bandeira Portugueza 
Emharcações, que não são de construcçâo Por
tugueza : t! ue muitas destas Embarcações na-

2 ** 



n-----
( J36 ) 

-vegarao anterim·mente oom a Bandeira Br·a:sr-
l~ira, e que da maior parte dellas são pr·o
prietarios Suhd.itos Bra.silein>s, ou Subditos Por
t~lgu.ezes resüümtes no Brasil. 

Ora eu obscr.vo 110 Decreto Portuguez <le 
16 d~ Janeiro de 18:n, que só se devem con
~_i.{lerar Embarcações Portug-uezas, aquellas que 
ti~t·erem naveg;.~do com Bandeir·a Portugueza , 
~ntes ,da data d<H{nelle Oecreto; as que forem 
conslrJJÜlas f~Osle,rionnente em Portos perlen
centes aos Dorniuios de 1\)l'tugal; e os Barcos 
ele Vapor, que f(m~m compr·ados deutro em 
tres annos conta4os da flata do Decreto, que 
pertence-rem a Subditos Por·tugnt>zes, e nave
g~rem conforme ~ Lei Portugueza. 

EtJ o~ervo mais, que em hum Offieio de 
2 de Março de tH:{8 do Secretario de Estad,o 1 
de Portugal a.o Ministro da Marinha, traP.s
mittindo huma. Cir·cular· para os differentes Con
sules de Por·tugal, decl.u·ou expressamente o 
Governo Portugue~ , com o objecto especial de 
embaraçar o Cornmercio <Je escravos, e com, 
referencia especial ao Decreto promulgado para 
~qqelle fim no dia 1 O de Dezembro de ,1836, 
que só ser·ão consideradas Portuguezas aquella.$ 
Embarcações , que são como taes detinidas no 
Decreto de ,1 G de Janeiro de 1 t!:37. 

E tendo remettido os ditTerentes documen
t!l:l ~pontados ao Advogado de S. M. para ou
lrir a sua opinião ácerca das lustrueções, que 
s,eri\l çooveuíeole dar aos Commissarios de S. 
M. e 1\\)S C\lmmandantes dos Cruzeiros de S. M. 
i;90r~ e$l~ assumpto; estou agora habilitado 
p ... r\1. informar-vos, que aquellas Embarcações 
~~uidas por Subditos Brasileiros , ou por 
Sqbdit()s Portuguezes residentes no Brasil , que 
se, en.contrilrem conduzinQ,Q e~ravoi 4la Coir· 
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ta d' Africa para os vender no Brasil , podem~ 
embora se acobertem com a DaJH!ei ra Portu
gueza, ser levadas ad~quadamente perante a 
Commissào de que sois Membros, e condem
nadas pela mesma Commissão á face do Tra
tado l]e 23 de Nov~mbt·o de i826, feito en~ 
tre a Grã Bretanha e o Brasil para supprimir 
o trafico de escravatura; salvo· se taes Embar
cações tiverew sido construídas em alGum Porto 
dos Domini.os de Portugal~ ou t.iverem usado 
unicamente Ja BanJeira de Portugal, e não 
de outra> &ntes da promulgação do Decreto de 
·16 <le Janeiro de '183 7, ou bem assim se fo
rem Barcos de \'apor comprados dentro dos 
tres anuas contados da Jata <Jo Decreto per
tencendo a SulxliLQS l)ortuguezes, e navegando· 
oouforme as Leis de JlortugnJ. 

Tereis pois o ctúdado de seguir esta Ins
trucção nos caoos de Embarcações, que pos
s.iio ser levadas á vossa presença para serem 
j.ulgadas. E accrescento para vosso conheci
mento, a copia de hum Despacho e do do
cumento a que elle se r·efere , que me derigio
@ Consul de S. l\f. em Lisboa. Sou, &c. As
signado - l)almerston. - Aos Commissarios ele· 
S. M. &c.- Está co.nforme.- Bento da Silva 
:Lisboa. 

N.• HO.- f'AZENDA.- Em 20 de Outubro de 
, 1838. Regulando a execução do § 3, 0 dfi· 

Decreto de 12 de Outubro sobre o pagamento' 
da taxa do Sello da.s Letras. 

Miguel Calmon du Pio e Almeida, Pre
sidente <lo Tribunal do Thesour·o Publico Na
tional , regulando· a execução do § 3. ~ do De-
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ereto de 12 do corrente mez, ordena se observe 
o seguinte. 

Art. 1. o Nenhum credor, por si ou pm' 
procurador será admittido em Juizo a deman
dar o seu devetlot·, de Letras de qualquer na
tureza que sejão, por meio de acçào ordinaria, 
ou summaria, sem que apresente essas Lett·as 
de que provier a divida, com as verbas de ha
verem pago, alêm ela taxa ordinaria do sello, 
estabelecido na conformidade da Tabella an
nexa á Lei de 8 de Outubro de 1833, e Ins
trucções de 13 de Dezembro do mesmo anno, 
o Imposto creado pelo Decreto de 1 '2 do cor
rente mez. 

Art. '2. o Os Juizes Municipaes, e de Di
J'eito, e seus Escrivães, ticão encarregados do 
cumprimento do Artigo antecedente ~ debaixo 
da mais restricta responsabilidade. 

A1'L 3. o Este Imposto será pago na razão 
de meio por cento ao anuo do respectivo va
lor das Letras , attendendo-se aos prazos dos 
seus vencimentos, de maneira qne, das Letras 
a prazo de hum anuo ~ se pagará o sello de 
meio por cento do seu total valor , e daquellas 
cujos prazos forem de mais , ou menos de hum 
anno , se pagará pelo sello huma quantia cor
respondente a esses prazos, na dita razão de 
meio por cento ao anno : não se pagando po
rêm de alguma dellas menos de trezentos I'éis, 
por mais pequeno que seja o seu valor e li
mitado o prazo. 

Art. 4. o O pagamento será regulado pelo 
valor nominal das Letras, quando tiver sido 
expressado em moeda Nacional; ou pelo que 
lhe corresponder na mesma moeda, conforme 
o cambio estipulado nas mesmas Letras ou o 
corrente do dia, na falta da estipulação , quan-
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do o valor tiver sido expressado em moeda 
Estrangeira. 

A;t. 5. 0 A cobrança do Imposto será feita 
nas mesmas Estações de Fazenda , e pelo mes
mo modo, por que actualmente se cobra a taxa 
do sello dos papeis, a sua escripturaçào porêm 
se fará com toda a distincçãu e clareza em li
vros especialmente destinado para esse fim, aber
to , numerado, rubricado , e encerrado da mes
ma forma, que os das mais contribuições. 

Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1838. -
Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

N.• 111.- MARINHA.- Aviso de 22 de Ou
tubro de 1838. Ao Intendente da Bahia, ~ 
lnspectures dos Arsenaes de Jlfarinha > man
dando regular os trabalhos de maneira que 
!lào excedão aos fundos consignados, e que 
não cumprão ordens, que forem de encon
tro ás da Secretaria d' Estado. 

Estando designada para o serviço do A r
senal de Marinha, e dos Faróes n'essa Provín
cia a quantia de cento e trinta e oito contos 
de réis' durante o anno financeiro corrente ' e 
sendo absolutamente impossível, á vista das 
despezas extraordinarias > e avultadissimas, a 
que he forçoso acudir , que maior quantia possa 
:oer applicada para o dito serviço, Ordena o 
Regente, em Nome do Jmpemdor, que Vm. 
regule os trabalhos do dito Arsenal, e Faróes 
de modo que süas despezas não excedão os 
limites do referido credito de cento e trinta 
e oito contos de réis, fazendo para isso so
br'estar, se tanto for preciso> nas obras, que 
menos urgentes lhe parecerem, e dando de 
tudo circunstanciada conta á esta Secretaria ele 

f 
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Es-tado. O Mesmo Regente 1\Ja;mb decla.rar-Jhe 
que Vm. fica immcdiatarnent.e r·esponsavelí pela 
fi."«l e pontnal observancia do q!le aGora lhe or-
dema:; e que competi11do somente ao Governo 
a distribuição das (lHantias decretadas pela Lei 
d(i} Orçamento para as despezas publicas ne
nhuma orrlem de <[nalcp~er outra autm·idade, 
e q.ue diga t•espeito á este objecto, deverá Vm. 
cumprir, senão estiq•r ella de accordo com o 
que lhe for determinado por esta Secretaria de 
Estado. O que lhe comrnnnico para sua in
telligcncia, e govemo; advcrtiudo-lhe que deve 
Vm. accusar promptamente a recepção deste 
Aviso. 

Deos Guarde a Vm. Palacio do Rio de 
Janeiro em 22 de Outubro de 183 i. -- Joaquim 
José Rodrigues Torres. --Sr. Pedro Ferreira de 
Oliveira. 

N. o 112. - Aviso de 26 de Outubro de 1838. 
Ao Intendente da M~arinha da Bahia, e lns
pectores dos Arsenaes de Marinha das Pro
iltncias; ordenando que remettlio relações dos 
objectos, que entrarem para fornecimento dos 
Armazens , tanto aos Presidentes, como á 
Secretaria d'Estado. 

Ordena o Regente , em Nome do lmpl~
rador, que Vm. rcmeua ao Presidente des~a 
Província, no pl·incipio de cada semana, huma 
relação do& oh,jectos que entrarem para forne
cimento dos Armazens desse Arsenal na semana 
finda, declarando os preços, por que forem com
prados, e a quem ; e bem asúm que envie á 
esta Secretaria d'Estado , no principio de cada . 
mcz, h uma igual relação dos generos que ti
:Yerem entrado nos ditos Armazens no mez aG-
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tecedente : o que lhe communico para sua in~ 
telligencia, e pontual execução, accusando Vm. 
logo a recepção deste A viso. 

Deos Guarde a Vm. Palacio do Rio de Ja
neiro em 26 de Outubro de 1838. -Joaquim 
José Rodrigues Torres.- Sr. Pedro. Ferreira 
de Oliveira. 

N.• H3.- Aviso de 26 de Outubro de 1838 ~ aos 
Presidentes das Províncias onde ha Arsenaes. 
Determinando que á vista dos objectos ~ que 
forem comprados para fornecimento dos Ar
mazens da iVIarinha, e dos preços do mer
cado, examine se taes compras são regu
larmente foitas, e coriforme as necessidades 
do serriço. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo-se nesta data 
ordenado ao Intendente da Marinha dessa Pro
vincia, que remetta a V. Ex. no principio de 
cada semana , e a esta Secretaria de Estado , 
no principio de cada mez, huma relação dos 
objectos, que entrarem para fornecimento dos 
Armazens na semana, e mez antecedentes , de
cl~rando os preços por que forem comprados os 
r~feridos objectos, e a quem. Determina o Re
gente, em Nome do Imperador, que V. Ex. 
á vista dos p-reços do n)ercado ~ e· das neces
si«lades do serviço, examine se estas compras 
são ou não regularmente feitas~ e sem pre
juízo ela Fazenda Publica, dando promptamente 
conta á mesma Secretaria de Estado de qual
quer abuso que em semelhante objecto possa 
encontrar. O que participo a V. Ex. para :,ua 
intelligencia e execução. 

)( 
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Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 26 de Outubro de '1838. -Joaquim 
José Rodrigues Torres. -Sr. Thomaz Xaviet· 
Garcia de Almeida. 

N. o '111~. - IM PER lO. - A viso de 2 7 de Outubro 
de ,1838. - declarando que os feriados das 
(Juintas feiras nos Cursos de Sciencias Juri
dicas e Sociaes , são relativos somente ao 
exercício das Au1as _; podendo por tanto nes
ses dias ter lugar us demais, que actual
mente se interrompem. 

Constando ao Regente, em Nome do Im
perador~ que os Lentes, e mais Professores dos 
Cursos de Sciencias Jurídicas, e Sociaes de S. 
Paulo e Olinda costumão guardar os feriados 
das Quintas feiras tão religiosamente, como os 
dos dias Santos; interrompendo-se por este uso 
Exames, demorando-se Congregações~ e outros 
exe:·cicios , com reconhecido prejuízo do ser
viço dos- referidos Cursos Jurídicos: o Mesmo 
Hegente ~ Desejando remover todos os incon
venientes, que possão paralisar a prosperidade 
de taes Estabelecimentos, Ha por bem declarar 
(Jlle os ditos feriados são relativos somente ao 
exerci cio das Aulas; podendo porêm nesses dias 
ter lugar os demais, que actualmente se inter
rompem. E assim o Manda communicar a V. 
S. , a fim de que nesta intelligencia expeça as _ 
ordens necessarias, para que esta rewlução seja 
pontualmente observada no Curso Jurídico dessa 
Cidade. 

Deos Guarde a V. S. Palacio do Rio dt" 
Janeiro em 27 de Outubro de 1838. - Bernanló 
Pereira de Vasconcellos. - Sr. Nicolau Pereira 
de Campos Vergueiro. 
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Na mesma conformidade se escreveu ac. 
Director interino do Curso Jurídico da Cidade 
de Olinda. 

N. o 115.- JUS'l'lCA..- Aviso ao Vz'ce-Presidente 
da Provàwia do Rio Grande do No r te , de 
29 de Outubro de 1838 , resolvendo as da
vidas acerca da intelligencia de algnns .. 41'
tigos. de Leis. 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente, em Nome 
do Imperador, a quem foi presente o Officio de 
V. Ex. de 12 de Setembro u1timo, em que per
GUnta : 1. o, se senclo a Camara Municipal da Ca
pital da Província composta de nove Membros, 
e achando-se alguns :mpplentes dentro da mes
ma Capital já juramentados e com effectividade 
no serviço por falta de Vereadores mais vo
tados, póde o respectivo Presidente convocar· 
á seu bel prazer cinco ou seis Vereadores, t> 

entre ellcs hum snpplente; e se apresentando-se 
estes seis Vereadores na Casa da Camara, e ao 
mesmo tempo dous supplentes dos supramen
<::ionados sem serem convocados, pôde o mes
mo Presidente exclui-los da Sessão, e requi
sitar que sejão processados '! 2." , qual de
v·e se1· o Juiz Municipal que deva substituir 
no Termo ao de Direito depois de estarem am
bos impedidos ao mesmo tempo , e ser preciso 
que a Camara nomêe dois Juizes I\lunicipaes 
em huma mesma occasião para substituírem aos 
dois impedidos antes dessa nomeação? Manda 
responder a V. Ex. quanto ao 1. o quesito~ que 
deve regular-se pelo disposto nos Artigos 26, 
27 e 28 da Lei do 1. o de Outubro de 1828, 
cuja litteral observancia he indispensavel para 
obviar muitos abusos a c1ue póde dar lugar a 
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facilidade, com que se convocão ·camaras ex
traordinarias , e o chamamento de supplentes 
indistinctamente e sem attenção a que a Lei 
só o permitte dos immediatos em votos; quan
to ao 2. o, que será Juiz Municipal para sub
stituir o de Direito o que for expressamente 
designado pela Camara Municipal. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 29 de Outubro de 1838. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos.-- Sr. Vice-Presidente 
da Província do Rio &rande do Norte. 

J\io de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1838. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 
DO BRASIL. 

1838. 

TOMO 1. o - CADERNO 11. 

N.• 116.- MARINHA.- A~·iso de 5 de No
vembro de 1838- Ao Encarregado do Quar
tel General, Intendentes da iYJarzidw da Côr
te / e Bahia, e aos I nspectores dos A rsenaes, 
e Presz'dentes das Províncias. Estabelecendo 
varias regras para boa jiscalisação, e eco
nomia , acerca de fornecimentos aos N a~Jio.s 
da Armada. 

O Regente, em Nome do Imperador~ Tendo 
em v}sta estabelecer a mais exacta fiscalisaçào e 
severa economia nas despezas publicas, Ha por 
bem Detenninar: 1. o, que nenhuns generos sejão 
fornecidos pelos Armazens dos Arsenaes de Ma
rinha á qualquer Embarcação armada sem que 
as guias competentes, alêm de assignadas pelo 
Conunandante e Escrivão respectivos, sej&o, nesta 
Côrte, rubricadas pelo Encarregado do Quartel 
G·eneral da Marinha , e nas Províncias , onde 
existir Divisão Naval, pelo Commandante desta 
!li visão: 2. o, que nenhum dos referidos Otliciaes 
1·ubrique qualquer guia sem ter reconhecido, 
t{ue os generos nellas mencionados são neces
iarios para o set·viço do Navio, cujo Comman
tlante os pedir; ficando os ditos Officiaes res
ponsaveis pelos abusos que por falta dos com
petentes exames se praticarem: 3. 0

, que os Na-
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vios armados, que tocarem em qualquer Porto, 
onde existit· hrtma Divisão Naval, posto que a 
ella não pertenção, fiquem sujeitos á disposição 
(lo paragrapho antecedente, salvo todavia o caso 
em que o:> Commandantes de taes Navios tive
rem Patente superior ou mais antiga que a do 
Commandante da Divisão: 4. o, que nenhurri pe
dido de sobresalentes se faça em qualquer Pro
víncia do Imperio para fornecimento de Navios 
armados, sem que seja a guia· competente acom
panhada de hum mappa demostrativo das mu
nições navaes, de guerra e de boca, que exis
tirem á bordo do Navio respectivo na occasião 
em que se fizer o pedido, a fim de que á vista 
de tal mappa, e da duração provavel da Com
missão do mesmo Navio, se possa conhecer a 
natureza e quantidade dos sobresalenles que 
lhe deverem ser fornecidos , em virtude das 
Tabellas mandadas observar pelo Decreto n_" 
5 de 8 de Janeiro do corrente anno: 5. o, que 
todas as guias e mappas de que tratão os pa
ragraphos antecedentes, devem ser passados por 
duas vias , a fim de que sejão as primeiras vias 
oestes documentos remettidos á Estação a quem 
compete tomar contas da receita e despeza dos 
Navios ar·mados , e as segundas á esta Secre
taria de ·Estado: 6. o finalmente, que devendo 
os fabt'Ícos e reparos de apparelho , de que ne
cessitarem os Navios armados ser feitos pelas 
Officinas do Arsenal de Marinha da Província, 
onde se acharem, nenhuns generos sejão para 
semelhante fim fornecidos p~los Armazens dos 
Arsenaes a estas Embarcações, salvo todavia o 
caso de assim o exigir a distancia e natureza 
<las Commissões, em que se ellas acharem em
pregadas. E para que estas determinações sejão 
exactamente cumpridas , Ordena nesta data o 
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l\lesmo Regente, aos Intendentes , e Inspectores 
dos Arsenaes de 1\Iarinha , aos Presidentes das 
Províncias maritilnas , onde semelhantes Esta
belecimentos não existem , que não satisfação 
aos pedidos dos Commandantes dos Navios m~
Inados, huma vez que não sejão feitos con
forme o disposto neste A viso, e dentro dos li
mites das supraci t.adas Tabellas: o que tudo 
eommunico a V. ___ S. par··. sua intelligencia, 
e governo, e para qué por sua parte o exe
cute, e faça executar, expedindo as Ordens 
necessarias a todos os Commandantes dos Na
vios armados. 

Deos Guarde a V. S. Paço em 5 de No
vernbro· de 1838. - Joaquim José Rodrigues 
Torres. -Sr. Antonio Joaquim do Couto. · 

N.o 117.- IMPERIO.- ACJiso de 5 de Novem
bro de 1838 ao Presidente da ProCJincia do 
Ceara , ordenando que não seja guardado , 
e obserCJado como Lei , até dejznitiCJa decisão 
da Assembléa Geral LegislatiCJa, o Projecto 
de Lei N. o 16 da A ssembléa Legislati(Ja 
daquella ProCJincia. 

__ Illm. e Exm. Sr. -Foi mui desa-<liradavel 
ao Regente~ em Nome do Imperador a noticia 
da divergencia, que se tem suscitado entre 
V. Ex. , e a Assembléa Legislativa Provincial, 
espera porêm que brevemente cessará, sub
stituindo-a a mais perfeita harmonia_, confiado 
em que são Brasileiros os 1\Iembros della, e em 
que V. Ex. continuará a proceder com a dis
erição , firmeza e prudencia , que devem ca
racterisar a hu1n Delegado do Imperador, pri
meira Autoridade da Província. 

Errara V. Ex. ao seu dever, se tivesse 

* 

~ 
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sanccionado o Projecto de Lei n.o 16 , que 
adoptara a Assembléa Legislativa Provincial ; 
por quanto a ningnem se esconde sua mani
festa inconstitucionalidade. Nem na Constitui
ção do Imperio, nem na Lei <{UC a reformou , 
act:Ttará algnem com o direito, qne essa As
semhléa exerceo, de conferir privilegias aos seus 
Membros; c alem disso de comprehender nesse 
pri vilq;io a Ernpregvlos Ge1:_~ç.s, em quanto in
hibe ao Presidente da PróVlllCia podei' empre
ga-los fóra della durante a Legislatura. Tal Pro
jecto offende nossa Lei fundamental, já por
que rstabelece hum privilegio em favor dos 
Membros da Asscmbléa Legislativa, para cuja 
concessão lhe fallece a necessaria autoridade, 
já porque dispoern de Empregados Geraes, qne 
não entl'ào na esphera de suas attribnições. 

A esta inconstitucionalidade sub~t:mcial ac
cresceo a outra da fórrna, por que foi apresen
tado pela segunda vez á Sancção o referido 
Projecto. No segundo exame deste não foi elle 
approvado tal e qual pelos dois terços dos Mem
bros da Assembléa Legislativa~ nem modificado 
no sentido das razões, pelas quaes o Presidente 
da Província lhe recusara sua Sancção. Que não 
fôra approvado tal e qual se evidencea , por 
ter sido supprimido o segundo período do Ar
tigo Unico, e que esta suppressão não fôra feita 
no sentido das razões de V. Ex., he tambem 
incontestavel; porque, sendo arguido o Pro
jecto de inconstitucional , alêm de ou L r as ra
zões , pela de dispo1' de EmpreF,ados Geraes, 
que estão fóra da alçada das Assembléas Pro
vínciaes, a referida suppressão não removeo 
este obstaculo, cornprehendendo o Artigo os 
Empregados Geraes, como o confessa a mesma 
Assembléa no Parecer da Commissão de Cons-
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tituição ~ que approvou. Se pois o citado Pro
jecto não foi approvado tal e qual, nem mo
dificado no sentido das razões do Presidente da 
Pt·ovincia, e se V. Ex. lhe negou tambe1n se
~~unda vez a Sancção, como o a ttestào os do
cumentos, que acompanhào o seu Officio de 
17 de Setembro do corrente anno , torna-se 
tambem notaria a inconstitucionalidade com 
que a Assembléa, . Prpvincia ~ fez publicar o so
bredito Prejecto ae bei-.- • 

Sendo evidente que o Projecto de Lei n. • 
16 do corrente anno, dessa Assen1bléa Legis
lativa, offende a Constituição , e a Lei que a 
reformou, tanto na 1nateria, como na fórma, 
pela qual fôra publicado : Ha por ben1 o Re
P'ente ordenar que não seja guardado' e ob
~ervado cmno Lei, até definitiva decisão da 
r\ssen1hléa Geral. Expresso he no Artigo 15 da 
l..~ei de 12 de Agosto de ;I 834, combinado com 
o Ar·tigo 19, que só em dois casos podem as 
Assernbléas Legislativas Provinciaes publicar suas 
Lci3, independenternente de Sancçào : 1. o, quan
do o Presidente a não dá no prazo de dez dias: 
2. o, quando , tendo sido denegada , he se
gunda vez approvada por dois terços dos Mem
bros da Assembléa, se a denegação for· moti
vada por· se1· o Projecto opposto aos interesses 
da Província. Nenh,_mm destas hypotheses se 
ve.riticou : o Presidente negou a Sancção, por 
que o Projecto offenJia , não os interesses da 
Provincia, m.as a Lei jitndamental do Estado , 
fonte dos mais preciosos interesses do ln1perio, 
e o rnais solido penhor de sua prosperidade; 
contra a qual não podem prevalecer os Decretos 
das Assembléas Legislativas Provinciaes. Igual 
disposição achará V. Ex. uos Avisos de 9 e 
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12 de Dezembro de 1836, e de 1 O de Janeiro 
de 18:37. 

Cabe notar que a Administração passada) 
nos citados Avisos, mandou suspender iguaes 
J>rojectos de Lei , otfensi vos da Constituição, 
ou dos interesses gelaes, posto que os res
pectivos \~residentes os tivessem sanccionado. 
Se não obstante a Sancçào do Presidente o Go
verno Geral resolv,'0 suspender, por sua ma
nife:Ha nullidade, as Le~t; Provinciaes, qne con
siderou contrarias á Constitui<_,~ào, razão de so
bra tem V. Ex. para se recusar á execução de 
huma Lei , que nem sanccionou, nem o Go
verno Ger·al manda observar pt·ovisoriamente. 

He o que tenho a communicar-lhe por Or
dem do Regente , eiU Nome do Imperador , 
para sua observancia. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 5 de Novembro de 1838. - Ber
nardo Pereira de \' asconcellos. ·-Sr. Manoel 
.Felizardo de Sousa e Mello. 

N.o 118.- Aviso de 6 de NofJembro de 1838 
ao Presidente da Pr.·wincia do Ceard, de
clarando que os Presidentes das ProfJincias 
tem o prazo de dez dias para darem, ou 
negarem a sua Sancção aos Projectos de Lei 
das Assembléas Provinciaes, quer esses Pro
jectos sejão apresentados pela primeira, quer 
pela segunda fJez. 

lllm. e Exm. Sr.- Logo que recebi o Of
ficio de V. Ex. datado de 24 de Setembro do 
eorrente anno , participei ao Regente, em Nome 
do Imperador, que a Assembléa Legislativa dessa 
Província se considerava com o direito de pu
blicar os seus Projectos de Lei, que tendo sido 
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en~ seP-:undo exame revistos, e approvados pelos 
dois terços dos l\lernbros da Assembléa, não 
t(jssem immediatamente , e sem os retardar, 
sanccionados por V. Ex. , e o l\Iesmo Regente 
1ne Ordena que lhe coinrnunique ter visto com 
::;atisfação que V. Ex. procedera nesta desagra
davel conjunctura com intelligencia, dignidade, 
criteri,o e prudencia _, quaes cabem ao Presidente 
de hurna Província. 

Não h e possÍ'(rel '-atlJlár com a disposição 
Constitucional ,- nem con1 razão que apadrinhe 
tal pertenção ; antes a exclue1n , e condemnão a 
Lei fundamental do Estado, e os mais obvios , 
e inconcussos princípios da Sciencia. Nem na 
Con.stituição , nem na Lei que a reforrnou _, 
se depara com Artigo algum , que imponha 
aos . Presidentes de Província o dever de sanc
cionar immediatamente, e sem os retardar, os 
Projectos de Lei das Assernbléa3 Provinciaes _, 
que pela segunda vez sobem á Sancção , nos 
casos do Artigo 19 da Lei de 12 de Agosto de 
'1 t>34 , pela não terem conseguido na primeira. 
Basta ler o rnesmo Artigo 19 para se convencer 
de que a Sancção dos Presidentes aos Projectos 
de Lei deve ser dada , ou negada , no prazo 
de dez; dias, quer esses Projectos lhe sejão para 
esse fim apresentados primeira, ou segunda vez. 
Em qualquer desses casos ao Presidente cabe 
o direi to de dar , ou recu~ar sua Sancção ; e 
no mesmo Artigo he marcado o prazo de dez 
dias para o sanccionar. 

E ainda na hypothese de que em algum 
Artigo da Constituição, ou da Lei que a re
formou , se encontrasse o dever de serem in-t
mediatamente , e seni os retardar , sanccionados 
os Projectos de Lei , quando fossem , depois 
de segundo ex,a!Ue , e revisão_, apresentados aos 
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Presidentes das Pl'ovincias, não competia á As
sembléa Legislativa Provincial fazer a referida 
declaração. Sendo vagas , e sem sentido pre
ciso, e detel'minaclo, as palavl'as immediata
mente, e sem os l'l'tardar, porque podem signi-
1icai' horas e dias, como em muitos pontos da 
nossa Legislação designão, devia a Assembléa 
Provincial recorre1· ao Poder LE>gislativo Geral 
para declarar com .·~<>Pi";';o rlentro de que es
paço de tempo se devia entender que o Pre
sidente da Província havia dado a Sanccão im-
mediatamente , e sem retardar. .. 

Coubesse embora na esphcra das attvibuições 
das Assem bléas Legisla ti v as Provinciaes seme
lhante interpretação, outra devia ser a fórma, 
pela qual cumpria faze-lo: era obejecto de hn
ma Lei , c não de hum Parecei' de Commissão, 
no qual nenhuma intel'ferencia teve o PI·esi
dente da l,ro\'Íncia ; aliás facil fora ás Assem
hléas Provinciaes snhtrahirem sens artos á Sanc
ção , i ndispensa vel p'ara que obriguem , e se
jão como Lei guardados ; Sancçào, que só se 
'escusa no caso do A1·1igo 13 da citada Lei, que 
não abrange o presente. 
· Nem finalmente póde cohonestar-se tal per

tenção com o receio de que os !)residentes das 
Províncias, tendo ainda segunda vez dez dias 
para sanccionar, as privem de Leis impor
tantes. lteleva não confundir a rejeição de hu
ma Lei com o seu adiamento para o anno 
seguinte. Quando entre a apresentação da Lei, 
e o encerramento da Assembléa, não medê"
espaço de mais de dez dias, e dentro delle 
não sancciona o Presidente , não fica por isso 
rejeitada a Lei; não he por isso privada a Pro
víncia dos beneficios que ella póde produzir : 
na Sessão seguinte serão preseotes as razões) 
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·pdos quaes lhe foi negada a Sancção. O adia
lnento de huma Lei de hum para outro anno 
dá lugar a que seja largamente discutida, a 
que a opiPiào se desenvolva, s~ esclareça, e 
se firme-..a.seu respeito; e a circumspecção nunca 
he hum mal. Se o adia1nento de huma Lei fosse 
sempre mal , pela presumpção de que os Actos 
Legislativos s·ão sempre beneficos, escusado fôra 
o prazo de dez dias rnarc<) .lo para a Sancção , 
ainda quando o Pt "J'--"'l~; ne pela primeira vez 
apresentado; escusarla fôra até a mesma Sancção. 
lVIas ainda no caso de que fossem de recear os. 
abusos , que intimidão a essa Assembléa , não 
era remedio, e menos remedio unico, debilitar 
o direito de sanccionar, que aos Presidentes 
con1pete; direito, que não só constitue huma 
prerogativa sua, mas lhes fornece armas, que 
os habilitão a impedir , e obviar os males , que 
podem resultar de Inedidas precipitadas , ou 
apaixonadas : outros meios estão ao alcance das 
Assemhléas Provinciaes, .e alguns de1les são pra
ticados em paizes livres, e em que reina se
melhante providencia. Occupem-se as Assein
bléa.s Provinciaes dessas Leis mais importantes 
no principio de suas Sessões, e previ não. assim 
o darnno, que do adiamento dellas, por cau~a 
da Sancção, possa resultar. 

O que , de ordem do 1\'lesmo Regente , com
ntunico a V. Ex. , para sua intelligencia , e 
governo. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 6 de Novembro de 1838. - Ber
nardo Pereira de Vasconcellos. - Sr. Manoel 
Felizardo de Sousa e Mello. 
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N.• 118. -FAZENDA.- 8 de Novembt'o de 
1838 . ..:.... Declarando como e quando pó de te r 
lugar a restituição da Siza já paga. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional , em conformidade da deliberação tomada 
em Sessão do Tribunal, responde ao Officio do 
Sr. Inspector da T~1esourê'J ria da Província da 
Bahia de 15 de Outul:.'--, ... 106, que a Siza 
já paga, ou as Letras dadas para pagamento 
della a prazos) se deverão restituir nos dois 
unicos casos : 1. o , de se mostrar com toda a 
evidencia que o contracto da compra , e venda , 
ou arrematação ) de que se pagara Siza , ou 
por conta de que se passárão as Letras, não 
chegou a effectuar-se, não tendo entrado o com
prador de modo algum na posse da cousa com
prada : e 2. o , de se mostrar da mesma fórma 
que a compra e venda, ou arrematação se an
Imllara, ou se desfizera por Sentença legiti
mamente passada em Julgado, com tanto que 
não seja a aprazimento das Partes; e quando 
se mova duvida a respeito de tal restituição 
por qualquer outro motivo, dever-se-ha sujei
tar á decisão do Poder. J ndiciario. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de No
vembro de 1838.- Miguel Calmon du J>in e 
Almeida. 
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N.o 119.--JUSTIÇA. -Aviso de 8 de_ Novem
bro de 1838 - ao Juiz de Direito, Chefe da 
Policia, estabelecendo a igualdade do ser
~·iço entre os Jurados , e para conseguir-se 
ter sempre o Conselho numl!ro ._~u.fficiente. 

O Regente, em Nome do Imperador , To
tnando em consideração o que Vm. lembra no 
seu Officio de 6,:~lo,('.orrPr~e, para que não só 
se estabeleça a iguannrc:l:'e ·tfo serviço entre os Ju
rados, mas tambem se consiga ter sempre o Con
selho numero sufficiente para não interromper 
os seus trabalhos : Ordena que V m. remetta 
para a Carnara Municipal as cedulas dos Ju
rados dispensados, a fim de serem recolhidas 
á urna. para soffrerem novo sorteio, tirando-se 
para fóra della as cedulas d'aquelles , que os 
substituírem, em virtude do artigo 315 do Co
digo· do Processo. · 

Deos Guarde a V m. Paço em 8 de No
vembro de 1838. -Bernardo Pereira de Vas
concellos. -Sr. Juiz de Direito, Chefe de Po
licia. 

N.o 120.- IMPERIO.-APiso de 14 de Novembro 
de 1838.- ao Presidente da P'rovincia de Minas 
Geraes, declarando ser inconlpati(Jel o exerc.i
cio do Emprego de Secretario da Camara Mu
nicipal com o do Cargo de Vereador. 

111m. e Exm. Sr. -Sendo presente ao Re
gente , em Nome do Imperador~ o Officio de 
V. Ex. em data de 15 de Outubro proximo 
passado , acompanhado de outro do Secretario 
da Camara Municipal da Villa de Pitangui, em 
que consulta se póde accumular o Cargo de 
Veread,pr ~ que tem effectivamente exercido, 

** 
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já como Supplente ~ já t1nalmente como Pro
prietario : o Mesmo Regente Manda declarar a 
V. Ex. 1 em resposta ao dito seu Officio, que J 

tendo aquelle Secretario acceitado o Cargo de 
Vereador~ sem se aproveitar da escusa pel
mittida no Artigo 19 da Lei do 1. o de Outubro 
de 1828 , não póde continuar a exercer o pri
meiro dos sobreditos Empregos por ser incom
patível; devendo e . ., tal cas'1 occura-lo outro 
indivíduo. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 14 de Novembro de 1838. - Ber
nardo Pereira de Vasconcellos. -Sr. Presidente 
da Província de Minas Geraes. 

N.• 121. -JUSTlCA. -Aviso de 16 de Novem
bro de 1838.- a~ Presidente interino da Rela
ção desta Cidade, declarando que, depois do 
prazo marcado na Lei de 11 de Outubro de 
1827, ao Governo compete nomear e pro(Jer 
g,ualquer íJaga, que se offereça dos seríJen
'iuarios nGmeados pelos Proprietarius de Of
jicios, e não á.s Autoridades perante quem 
tenhão de .serrir. 

Não merecêrão o assenso do Regente, €lm 
Nome do Imperador, as razões 1 em que se 
firmou o Presidente rlessa Relação, para não 
cumprir a Carta passarla a José Manoel Caetano 
da Silva, em virtude da qual compete-lhe servir 
o Officio de Secr·etario da mesma Relação, du
rante o impedimento do serventuario vitalício 
Antonio Justino \'elho fle Brito: por quanto, 
longe de ser i! legal, he fundada em direito ex
preso e terminante, a deliberação do Governo. A 
Constituição do Im per i o no artigo 112 § 4. • attri
buc ao Imperador a nomeação dos Empre&os Civis 
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já como Supplente ~ já finalmente como Pi·o
prietario : o .Mesmo Regente Manda declarar a 
V. Ex. , em resposta ao dito seu Officio , que ~ 
tendo aquellc Secretario acceitado o Cargo de 
Vereador~ sem se aproveitar da escusa pet
mittida no Artigo 19 da Lei do 1. • de Outubro 
de 1828 , não póde _continuar a exercer o pri
meiro dos sobreditos Empregos por ser incom
pativel ; devendo e . ., tal casl) occura-lo outro 
individuo. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do H.io de 
Janeiro em 14 de Novembro de 1838. - Ber
nardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Presidente 
da Província de Minas Geraes. 

N.• 121. -JUSTICA. -Ariso de 16 deNorem
bro de 1838.- a~ Presidente interino da Rela
ção desta Cidade, declarando que, depoz"s do 
prazo marcado na Lei de 11 de Outubro de 
1827, ao Gorerno compete nomear e prorer 
g,ualquer raga , que se offereça dos serven
·Tuarios nomeados pelos Proprietarios de Of
jicios, e não ds Autoridades perante quem 
tenhão de serrir. 

Não merecêrão o assenso do Regente, €m 
Nome do Imperador, as razões, em que se 
:firmou o Presidente dessa Relação, para não 
cumprir a Carta passada a José ·Manoel Caetano 
da Silva, em virtude da qual compete-lhe servir 
o Officio de Seaetario da mesma Relação, du
rante o impedimento do serventuario vitalício 
Antonio Justino \~elho ele Brito: por quanto, 
longe de ser illegal, he fundada em direito ex
preso e terminante, a deliberação do Governo. A 
Constituição do Imperio no artigo 112 § 4." attri
buc ao Imperador a nomeação dos Empreg,os Civi:õ 
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e outros, não distinguindo entre nomeação in•-< 
terina e nomeação definitiva. As distancias e 
outras occurrencias pode1n fazer necessaria al
guma modificação nesta regra, mas ella deverá 
ser observada todas as vezes que fôr possível; 
aliás será prejudicada hurna prerogativa_, que 
a Lei fundamental confere ao Imperador. A 
Lei de 11 tle Outubro de 1827 § 4. o e seguintes 
não derogou nem ruodia _.;derogar este artigo 
Constitucional. ~busos pesavão sobre 
o publico J por não serCin os Offi_cios servidos 
pelos Propl'ietarios ou serventuarios, e anda
rem ·os mais deites em mãos de quem os ser
via sem titulo e irregularn1ente: a necessidade 
do Serviço publico exigia que se puzesse terrno 
á taes abusos. Occorreo a providencia do ar
tigo 4. o da citada Lei de 11 de Outubro; forão 
autorisados os Proprietarios a nornear serven .. 
tuarios dentro de certo prazo; e na falta foi 
o direito de nomear transferindo ás Autoridades 
perante quem tinhão· de servir os serventuarios. 
Esta disposição não podia ter lugar se não huma 
vez somente, como se collige da letra da mesma 
Lei. Em balde pois recorreo o Presidente á 
mencionada Lei de 11 de Outubro. Se esla Lei 
permitte aos Proprietarios nomear serventuarios 
por h uma vez somente, razão não ha para se 
suppor que conferio para sempre este direito 
ái Autoridades, perante quem tinhão de servir; 
por quanto esta faculdade só lhes compete , 
quando o Proprietario a não exerce. Nenl. ou
tra intelligencia admittc a letra dos aJ·tigos 4. Q 

c 5. o da Lei, nem se concilia com a Consti
tuição do lmperio. Nem á pretenção do Pre
síclente favorece o Decreto do 1. o de Julho de 
·1830 _, que e1le invoca para circumscrever a 
autoridade do. Poder Executivo á só nomeação. 

~ 
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para os Empregos vagos. Tanto o que fica de
duzido condemna esta limitação, como o mesmo 
Decreto, que se restringia a marcar a maneira 
de pt·over os Empregos vagos. Não he por tanto 
admissivel a illação de que prescrevendo este 
Decreto, que a nomeação dos Empregos vagos 
fosse confirmada ou feita pelo Imperador, a 
dos Empregos, cujos Proprietarios fossem im
pedidos, competisse 4s Autorirlades, com quem 
haviào de servir estE;s ::;erventuarios. Quando 
nomear para fl~ Empregos, em impedimento, 
não fosse humâ. prerogativa da Coroa, não era 
consequencia necessaria que competia ás Auto
ridades com quem os serventuarios tinhão de 
servir: a outro podia competir com maior fructo 
do serviço publico. Se a nomeação de hum Em
pregado he , como reconhece o Presidente, o 
exercício de hum direito magestatico, força he 
convir que a boa logica não permitle estabe
lece-lo por supposições, nem por argumentos 
á contrario senso: toma-se indispensavel ex
pressa delegação, a qual nem consta, nem fôra 
razoavel. Mais valioso apoio não presta a ai
legação de sentenças , que nesta mesma mate
ria, e entre as mesmas. partes reconhecêrão no 
Presidente o direito de nomear Secretario da 
Relação, sentenças que passárão em julgado. 
Não duvidando da força do caso julgado, nem 
da independencia do Poder Judiciario, cumpre 
tambem reconhecer igual independencia no Po
der Executivo , ou para melhor se explicar , 
cada hum dos Poderes Políticos he livre e in
depenJente dentro da orbita das suas attribuições. 
Ot·a sendo o direito de nomear para os Em
pregos Civis) por nossa Lei fundamental, huma 
prerogativa do Poder Executivo e não do Ju
diciario, claro está, que este não pôde cons-
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titucionalmente cercea-1~ , e como que confis
ca-lo em seu proveito. Se tal jurisprudencia 
fosse admittida J ·se ainda em taes hypotheses 
valesse a autoridade do caso julgado, dentro 
de pouco tempo estarião nas mãos do Poder 
Judiciario os direitos dos outros Poderes. Nem 
abona a reluctancia do Presidente a reflexão 
de que segundo a Ord. do L. 1. o Tit. 97 § 1. o, 

taes nomeações devã"~ser féitas perante as Au
toridades, com quem nàu Je servir os nomeados. 
Se procedesse para o caso, de '''le se trata, a 
observação de que , á grandes distancias , não 
póde o Imperador avaliar a capacidade dos que 
tem de nomear~ rara fôra a hypothese, em que 
elle o pudesse fazer: fóra em tão razoavel pri
va-lo de todo o seu poder , e deposita-lo nas 
mãos das Autoridades locaes. Accr·esce que, na 
presente questão he o serventuario vitalício im
pedido, não só por ser menor, mas por ser de
mente; equivalendo assim a nomeação, no seu 
impedimento 7 a huma serventia vitalícia. He 
mui terminante á este respeito o Decreto de a 
de Outubro de '1663. He pois manifesto o en
gano do Presidente, quando accusa de iliegal 
a determinação do Governo; não lhe valendo 
as Leis a que recorreo, nem o mesmo novís
simo Regulamento das Relações de 3 de Janeiro 
de 1833, que não lhe conferio autoridade, que 
se arroga de nomear e prover os Empt·egos del
las; nem a analogia de direito; por quanto o 
?residente do Supremo Tribunal de Justiça só 
tem o direito de informar de pessoa idonea e 
de nomear interinamente quem sirva, no caso 
de falta~ ou impedimento. Contra tal preten
ção dispoem a Ord. do L. 1. • Tit. 1. • § 25 e 
a Resolução de 24 de Junho de 1633, que pro-· 
hibem ao Regedor da Casa da Supplicação prover 
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o15 Officios, quando o Monarca estivei' no lu
!~ar. De accordo com esta legislação vai o ar
tigo 22 da Disposição provisoria , que marca 
as attribuições dos Presidentes das Relações. O 
Regente, pois Hesolveo que V m. cumpra a re
ferida Carta. 

Deos Guarde a Vm. Paco em 16 de No
vembt'O de 1888 . ...._BernardO' Pereira ele \Tas
concelios. -Sr. ,Pre~idente ioterino da Relacão 
desta Cidade. ~ - · 

~.o 122. -Em 2,1 de Novembro de 1838. -
Ordenando que nas Certidões que se passa
rem, nas A ?fandegas , de 1nercadorias nellas 
entradas· vindas de outra A lfandega, se faça 
declaração de terem vindo acompanhadas de 
cartas de Guia por baldeação ou reexportação. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
eional , Ordena que nas Certidões que se pas-
sarem nas Alfandegas, de rnercadorias Estran
p-eiras que ahi hajão entrado vindas das ou
~ras Alfandegas do Imperio, se faça declaração 
expressa de teren1 vindo acompanhadas ele Carta 
de Guia , ou por baldeação e reexportação ; e 
que sem tal declaração não sejão validas para 
se levantar a caução de que tratão os Artigos 
240 e 243 do Regulamento de 22 de Junho de 
1836. O que o Sr. Inspector da Thesouraria da 
Provincia de . . • . . . fará executar, expedindo 
as necessarias ordens. 

Thesouro Publico Naeional em 21 de No .... 
wembro de 1838. - "Miguel Calmon du Pin e 
;~lmeida. 
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N.o ·123.- FAZENDA.- Em 21 de Novembro 
de 1838 , Providenciando sobre o modo de 
proceder na expedirão dos lJII anifestos e Guias 
das mercadorias destinadas de /zuns para ou
tros Portos do I mperio. 

:Miguel Cahnon tlu Pin e Almeida, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, sendo-lhe t" e:-,'- ute que algumas Mesas 
de Consulado, e de U_end~, não procedem na 
expedição dos lvlauiieslo:: e Gui~1s de mercado
.Iias destinadas de huns para outros pontos do 
Imperio, com as formalidades prescriptas nos 
Artigos. 172 e 178, e outros do Regulamento 
de 30 de l\Iaio de ·1836 _, e que mesrno apezar 
da sua stricta observancia não ficão de todo 
vedadas as occasiões de fra:ude; Ordena que a 
esse respeito se observe nas ditas l\Iesas o se
seguinte: 

1. o Nos J\:Ianifestos dos Barcos de Cabotagem 
se deverão declarar separa(Lrnente: 1. o, os ge
neros Nacionaes que levão por exportação : 
2. o, os Estrangeiros por reexportação ou bal
deação : e a. o, os EstranGeiros por exportação, 
depois de despachados para consumo. 

2. o Os referidos Manifestos serão cuidadosa
mente conferidos corn as Guias e despachos, de
clarando o Escrivão- Confere o Manifesto com 
tantos despachos de exportação de generos Es
trangeiros e tantas Guias de generos Estran
geiros já despachados para consumo. 

3. o Não se fará a sobredita eonferencia sem 
que os despachos_, ou Guias tenhào a verba do 
recebimento a bordo, pelo Mestr,e do Barco ou 
seu proposto. 

4. o A nota que hoaver de servir de Guia a 
generos Estrangeiros já despachados para con-

3 
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sumo será aquella que tiver a dita verba de 
recebirrwnto ; ficando na ?desa a outra em que 
será transcripta a mesma verba. 

5o. Os Adrninistradores das sobreditas lVIesas 
não distribn:1o nem expeção Guia algu:na serr1 
que nella se declare a quaiidade e quantidade 
das n1etcadorias, e todas a-; mais cir·cunstan
cias exigidas no Artigo 311 do Regulmnento 
de22 de Junho de ·18~0. C .ue o Sr. Inspector 
da Thesouraria da Provincia de . . . . . . . . fará 
cumpnr. 

Thesouro Publico Nacional en1 2'1 de No
vembro de ·t 338.- Miguel Calrnon du Pin E 

Almeid~. 

N.o 124.- Em 28 de Novernbro de 1838.-
Declarando que os Bilhetes de Rifa de(,Jent 
pagar o 1nesnzo Sellu dos de Loteria. 

·Miguel Calmon du Pin e Almeida , Presi
dente do rrribunal do Thesouro Publico Na
cional, conformando-se corn o voto do Tri· 
bunal, responde ao Officio do lnspector Interino 
da Thesouraria da Província do l\iaranhão, de 
30 tle l\rlaio ultimo, n. o 21 , que a Rif:'l do Thea
tro União, S:Obre que versa o seu Officio , h~ 
se1n duvida h uma verdadeira Loteria, e ern 
consequencia deve-se, não só della como de quaes
quer outras semelhantes, legalmente pet~mit
tid'as., exigir o imposto do Sello, na confor-:
midade da Lei de 8 de Outubro d.e 1833 , Ar· 
tigo 5. o § 4. o, e da de 31 de Outubro de 1835, 
J\rtig,o 9. o § 1. o Não são porên1 sujeitas ao5 
8 por cento estabelecidos pelo Artigo 2. o da 
Lei de I 'I de Outubro de '1831 , por não ser 
extensivas_ ás Provincias do lmperio as dispo
si.ções do dito At'tigo. 
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Thesouro Publico Nacional em 28 de No
Yembro de 1838. -:Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. 

N.o 125. -Ern 28 de Novembro de ·1838.
Declarando não sujeitos ao disposto no Ar
tigo 90 da Lei de 4 de Outubro de· 183 11 as 
jzabilitações de h~_:rdeiros ou legatarios, e que 
se lhe faça o pat_~', ·lento, observando-se a or
dem, de 11, de Dezembro de 1835. 

lVIiguel Calmon du Pin e Almeida , Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional , responde ao Officio do Inspector In
terino da Thesouraria da Provincia do Mara
nhão_, de 21 de J\.Iaio do pt·esente anno , n. o 

19, de conformidade. com o voto do Tribunal , 
(lue approva as deliberações tomadas pela dita 
Thesouraria, tanto a respeito de se não consi
derarern sujeitas á disposição do Artigo 90 da 
Lei de 4 de Outubro de 18~~/1 as habilitações 
de herdeiros e legatarios , para ha v.erem as 
heranças e legados que lhes com petlrem do 
producto dos bens arrecadados pela Provedoria 
dos Defuntos e Ausentes, já recolhido ao Cofre 
da dita Thesouraria, pelas jurídicas razões que 
se expendem no sobredito Officio, con1o tanl
bem a respeito de efl'ectuar o pagamento em 
virtude de precatarias legaes , apezar de que 
as sommas pagas tenhão excedido á quantia 
consignada, h uma vez que se tenha observado 
a ordem de 14 de Dezembro de 1835. " 

Thesouro Publico Nacional em 28 de No
vembro de 1838. _....; Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. ~ 

Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1838. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 
DO BRASIL. 

1838. 

TOM 1." - CADERNO 12. 

N.o 126.- FAZENDA:- Em 10 de Dezembro 
de 1838. - Declarando que são suJeitos ao 
pagamento da Di·âma da Chancellmja , na 
firma do Artigo 2 do Decreto de 29 de No
vembro de 1836 , todos os que forem condem-
nados por Sentenras proferidas em causas 
Ci~Jeis , por· Juizes de qualquer denominação. 

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, em conformidade de deliberação to
mada em Sessão do Tribunal , sobre Officio do 
Sr. Inspector Interino da Thesouraria da Pro
víncia do Maranhão, de 5 de Julho deste anno, 
n. o 31 , relativamente á cobt·ança da Dizima da 
Chancellaria na dita Província; ordeoo que se 
<:umpra exacta e littera]mente o disposto no 
Decreto de 29 de Novembro de 1836, sendo 
sujeitos ao pagamento dos dois por cento, na 
fórma do Artigo 2 deJle, todos .os que forem 
condemnados J)or Sentenças profendas em causas 
Cíveis , por uizes de qualquer denominação 
">:1 classe; porque assim se deduz da genera
lidade da disposição do Artigo 9. o § 2 da Lei 
de 31 de Outubro de 1833; que não foi alte
rada pela do Artigo 14 § 21 da de 22 de Ou
tubro de 1836; e observando-se na maneira de 

1 
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averbar as Sentenças na Chancellaria, para a 
imposição dos dois por cento, e na maneira. 
de proceder na fiscalisação e arrecadação della, 
o disposto no Regimento de ·16 de Janeiro de 
'1589, e oas mais Leis e onlens relativas á Di
zima da Chanccllaria, conforme o Artigo 3 do 
mesmo Decreto. 

Thesonro Publico Nacional 1 O de Dezem
bro de 18:~8. -l\liguel Calmon du Pin e Al
meida. 

N.o 127.- JUSTIÇA.- ..-iíJiso de ~10 de De
zembro de 1838 , ao Presidente da Provincia 
do ft?aranhão, sobre a intellígencia dos Ar
tigos 24•\ do Cod(EJO Criminal, e 10 da Dis
posição ProíJúoria acerca da Administração 
da Justiça Civil. 

Illm. e Exm. Sr. -Com o Offici.o de V. 
Ex. de 1 ·I de t\f,osto proximo passado , forio 
apresentados ao Regente, cru Nome do Im
perador , os dois de 9 do dito mez , em que 
o Juiz de Direito da 2." Vara do Civel da Ca
pital dessa Província pede ser esclarecido so~ 
bre a inteliigencia dos Artigos 211 do Codigo 
Crimmal e H) da Disposição Provisoria áeer.ea 
da Administração da Justiça Civil, e o Mesmo 
Regente, em resposta, que V. Ex. fará cons ... 
tar ao sobredito Juiz de Oit·eito, Manda eom ... 
municat·-lhe, que a disposição do citado Ar
tigo 244 não póde compt·ehcndcr o caso de 
serem as ·ealumnias , e injurias escriptas nos 
autos contra a pessoa do Juiz, por dever ser 
litteral, e restricta a sua intelligencia, tendo 
lugar entã.o o procedimento , ex-officio , por 
denuncia do Promotor Publico , nos termos dos 
Artigos 37 e 7 4 do Codigo d.o Processo. Quanto 
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á determinação dá. ultima parte do Artigo 1 O . 
da Disposição Provisoria relativa ao pagamento 
das c~§tas, deverá geral e indistinctamente en
tender~se á respeito de todas as· Partes liti
gantes,, que nos prqcessos figurarem de autores 
~o tem:~o ae -se proférir sentença definitiva' ou 
ellas mesmas cotneçassem a causa , ou a se
guissem, ~ubstituindo os primitivos autores, de 
quem se habilitassem sucessores , e sujeitan
do-se como taes á pe.na comnünada no sobre
dito Artigo, se1n obstar o § 20 do Artigo ·179 
da Constituição; porque nem a pena de pagar 
o autor, da Cadeia, as custas das causas Cíveis, 
no 'caso do Artigo 1 O da Disposição Provisoria, 
he peua qe delicto de que trata o citado § 20 
do Artigo 179 rla Constituição , nem quando o 
fosse, a disposição Constitu~ional , que se re
fere á pena impOBta já ao deliquente, teria ap
plicaçào á pena somente cornminada, e de que 
a Parte por facto simplesmente seu se póde li
Yrar, deixando .de tomar a causa e nella a re
pl·esentaçào · de autor , sal v o porêm o caso de 
baver sentença definitiva ou qualquer condem
nação de custas ao tempo em que. to mão parte 
na causa os successores do primitivo autor, por 
que então elles não serão obrigados ·a pagar 
da Cadeia as cus!U$, cujo vencimento, em vir
tude da condemnação , já el·a devido antes do 
seu Jngresso. · 

Deo.s Guarde a V. Ex. Palacio do Rjo de 
!aneiro em 10 de Dezembro de .. 1838. -Ber~ 
nardo Pereira de Vasconcellos. - St·. Presidente 
da Provincia do Maranhão . 
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N. • 128. - IMPERIO. -A riso de 13 de Dezem
bro de 1838, remettendo ao Director do Curso 
Juridico de São Paulo, copia do que em 13 
de Novembro antecedente se tinha expedido ao 
Director interúw do Curso J uridico de O linda 
a respeito das vestes , de que os Lentes de
rem usar no exercicio das suas fancçtJe.r. 

O Regente, em Nome do Imperador, Ha 
por bem se observe no Curso Jurídico desta 
Cidade, tudo quanto se determina no Aviso da 
copia inclusa, de 13 de Novembro ultimo, di
rigido ao Director do Curso Jurídico de Olinda, 
sobre a maneira por que se devem 3f'I'esentar 
os respectivos Lentes) assim nos Actos ordina
rios de seu exercício , isto he, nas Cadeiras, 
na Presirlencia dos Exames Prcparatorios , nos 
Actos e nas Congregações , como nos . grandes 
Actos Academícos. 

Deos Guarde a V. S. Palacio do Ptio de 
Janeiro em 13 de Dezembro de 1838.- Ber
nardo Pereira de \' asconcellos. -Sr. Director 
do Curso Jurídico de S. Paulo. 

Copia do Aviso, a que o antecedente se refere. 

Sendo pr·esente ao Regente J em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo , o 
Officio que Vm. me dirigia na data de 19 de 
Dezembro do anno passado, no qual., entre 
outras providencias de que se lembr·a a favo: 
do Estabelecimento desse Curso Jur·idico, lhe 
parece conveniente, em vista da disposição do 
Artigo 5. o do Capitulo 21 dos Estatutos, que 
os Lentes se apresentem de Beca nos Actos so
lemnes dos mesmos Cursos : o Regente, To
mando em consideração o expendido no refi-· 
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á deter·minação dá. ultima parte do Artigo 1 O 
da Disposição Provisoria relativa ao pagamento 
das Cl!§tas, deverá geral e indistinctamente en
tender~se á respeito de todas as· Partes liti
gantes,, que nos pr~cessos figurarem de autores 
4:0 tem:~o ae -se proferir sentença definitiva' ou 
ellas n1esm.as cotneçassem a causa , ou a se
guissem , "substituindo os primitivos autores , de 
quem se habilitassem sucessores , e sujeitan
do-se como taes á pe-na comnlinada no sobre
dito Artigo, se1n obstar o § 20 do Artigo ·179 
da Constituição; porque nem a pena de pagar 
o autor, da Cadeia, as custas das causas Civeis, 
no 'caso do Artigo 1 O da Disposição Provisoria, 
he peua .de delicto de que trata o citado § 20 
do Artigo 179 rla Constituição , nem quando o 
fosse, a disposição Constitu!lional , que se re
fere á pena imp08ta já ao deliquente , teria ap
plicaçào á pena somente cornminada, e de que 
a. Parte por facto simplesn1ente seu se pôde li
vrar, deixando .de tomar a causa e nella a re
presentação de autor , sal v o porêm o caso de 
haver sentença definitiva ou qualquer condem
nação de custas ao tempo em que tomão parte 
na causa os successores do primitivo autor, por 
que então elles não serão obrigados a pagar 
da Cadeia as custai, cujo vencimento, em vir~ 
tude da condemnação , já era devido antes do 
seu Jngresso. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
!aneiro em ~o de Dezembro de .1838. -Ber~ 
nardo Pereira de Vasconcellos. - s,.. Presidente 
da Prov.incia do Maranhão. 
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N.o 129.-l~AZENDA.-Em 11 de Dezembro de 
1838. --Declarando que quando huma Letra , 
proíJeniente de prestações concedidas a algum 
devedor da Fazenda Pu/dica, não for paga 
no s"eu vencimento, se considerem todas as mais 
vencidas, e se proceda rí cobrança pelos 
meios legaes. 

Miguel Calmon du l}in e Almeida, Pre
sidente do Tribunal do Thesouro l1 ublico Na
cional, de conformidade com o parecer do Tri

. bunal ~ responde ac Officio do Sr. lnspector ln-
ter·ino da Thesouraria da Provi ncia do Ceará, 
de 23 de Outubro deste anno , n. • 14 , que 
quando huma Lelra proveniente de prestações 
concedidas a hum devedor da Fazenda não for 
paga no dia do seu vencimento, devem-se con
siderar vencidas todas as mais que por ventura 
ha.1ão do mesmo devedor~ para se proceder á 
cobrança pelos meios legaes. Este procedimento 
he implicitamente ordenado pelo Artigo 3. • da 
Lei de 13 de Novembro de 1827, que manda 
obsel'var a respeito de taes Letras a:. Leis ,. Dis
posições e estilos commerciaes. O sobredito Sr. 
lnspector assim cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de De
zembro de 1838. - Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. 

Rio de Janeiro. Na Typographia Nacional. 1838. 
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