


E AC
DOS

SENADO ES
ELEITOS

POR

Visconde e Lorena.
Jlfilla, Geru"

A/alto Grosso.

São ,;L L 'roo

"anta Catha-r i 'Y

Go. v.
Visconde da Villa Real da Praia Grande.

Visconde de Ma icá.
Visconde de Par ,aguá.
Visconde de Santo Amaro.
José Caetano Ferreira de Aguiar.

romncia Cisplútina.

Rio ue Janeiro'-

São Paulo,

"tT' <:: onde de Baependy.
. I conde do Fanado.
Barão de Valenca.
Barao de Cahité.'

'bastião Luiz TiL.oCO cl'\ Sílv 4'
• ano,,,l Ferreira C~r'ara.

Jacinto Furtado de Mendor ça.
oã EVllngelista :e FariÇt Lobaw.

Ântvu.:_ ::'unçal~, Gomide.
1Vhrcos Ahtonio :Monteiro de' Barros.

Lourenço Roctrigu ~ jp Andrade.

Vago.

VAgo.

Bispo Capellão Mór
Iharquez de S. Jo'f J da Palma.
Barão de' Congonhas do Cal po.
José "Fl3liciano Fern l.des Pinheiro:



Espirito Santo;

Francis,::o dos Santos Pinto.

Bahia.
Visconde de Caravellas.
Visconde da Cachoeira.
Visconde Qt Nazareth. I.-

Barão do ~aYl'ú.
Barão ela Pedro '. Bra;)ca.
l'.-anciscõ-- Carne 'ro de Campos.

JosP. Teixeira Ja l\Jatta Bacellar.

Alagoas.
Visconde de Barbacena. ....
D. Nul!'o Eugenio de ~?f; •

Pernambuco. '"."

VisCOJlde de Inhambupe
José Carlos Mairink da
Bento Barrozo Pereira.
José Ignacio Borges.
O Doutor José. Joaquim
Vago.

de Cima.
Silva Ferl ão.

de C- - valho,
f c

ParailJa.

Rio Grande do Nortt.

Ciará•.
Visconde de A racaty.
João Antonio Rodrigues de Carvalho.
Pedro Jose da Costa Barros.
Domingos da Morta Teixeira.

-,

Luiz; J 0:>é de Oliveira.
Piauhi.

Alara? há 'J.

Barão de Alcantara.
Patric-,o José de Alroe lda p Silva.

I

José Joaquim ~T'.l't.lCO '·e Araujo.'-,

--------- - ~--
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c· MlrllSSÕES
nA

"

Commissão para verificar a kgalidadr: dos Titulos dos Senador€

Os Sen/wres VIsconde de CaraíéIia~.
Barão de Vàle:lça.
Visconde. de Baependy.
Yisconrl.t: de' lnhambupe.
João Antom) Rodrigues (tP, Carvdlho.

Commissão -encarregada de formar o Regimento zntcrno lo Senado~

..
Os Senhores j oão Antón~o Rodrigues de Carvalho,;

Visconde c~ Caravellas.
Visconde de Inh: mbupe.
Barão d' Al~antar<.:..

Visconde de Barb'i:tcena.

Comm'l·ssfio de Policiao

Os Senhores Bario d; Alcanfara.
Visconde de Aracaty.
José Carlos lVlairink da Silva Ferrioo

Commíssão de Legislação Ci'v,:: e Crlminál.

Os Senhores' Barão d' A1cantarà.
Barão de Cayrú.
Francisco Carneirú de Ca1npos.
Visconde de Nazareth
João Antonio ~ lodri2" e>: '~e Carvalh/)o

Commissão de Commer Jio, Agr 'Ju!t'llra , ...T,~4ztst1'ia e Arteso

Os Senho1'es . Vi condp de 1 ; \ c~,

Barão de Cayríl.
:Vi~con<:le d·, E:;;'ib::v~~.ao'



Co:nmi"ssão d' Finã çàs•.

Os Senlw'res Visconde de Maricá.
Visconde de Barbàcemt.
Sebastião Luiz Tinoco da Sil"_

Commissão de Mar~..hl], e Guerra

PI .'lenhe, ~ iost Ignacio BQfges~
:3en~j BarrozL eira.
Vi:;onde de ~·aca. '

Com zissãv dr .l!Jstatirl,ica, Colonisaçã.J, e Catheque~

Js Se. ht!, <Js Marquez de 5, J oáó dà Palma.
Ântonio GOIl J.l p~ GO'1lide.
Bar4.o. d' A~~'~ 11 ,<.1.1 •

Comrlt. ~.~ão .de ':Ilsttucr.fio Publica, e j\ egoC'i"ls Flcr:lesiastio

Os Senlt ~es Jo:,é Caetano Ferreira de Aguiar.
Francisco dos Santos Pint '.
Barão de Cayrú.

ps ·Sen!t01'es

Commzssão da Ret?( cção dú Diario-·

Antonio Goncalves Gomide.
Luiz José de' Oliveira.
José Joaquim de Cal' lho. \

Commissão de Saude Pub ca~

Os Senhores Jos6 J6aquiIÜ de Carvalho.
Antorlio Gonçalves Gomide.
Viscon _ Lorena..

Cmm; issão pa?'a redigir o Formular-,o do recúrtheoimento
do Principe Herdeiro.

(Js Senhores Mar tuez
,..,

da Palma.Q", j ·oao
Vise nde de l\1~

. ,
leal

Vl~conde de ATé. ~aty.

Visconr J e Lor na..
Barão d A Gal1 traI

____o ~_~___".,~ _

'"
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PRU ECTO DB LEI.

/

por distinctos
a quanto fur

~ cujos..capita

Assem) .v_ Geral Legislativa decreta:
t. 1.0 I '>derá obter Carta de ~T<lturalisaçã(J to(1" i) i'-;:fa o~J

que no lmperio tiver fixado J li d~IIlicilio, huma vez que
.e se verificar qualquer da "ndi~óes egu1mes:
l.a Se for casado co.u mulher Brasileira.
2.a Se possuir no h..Jperio bens de raIz,

•lteresses Viva.
3.a Se tiver algum estabelecimen"u (" agricultura, 011 J ~ustJ ia,

ou commerclO.
4.a Se em qualq "r destes ramos ":,,e; in:roduzido algum novo

melhoramento, ou apr utar algum i lVento util de que !'p- aut1or.
5.a Se tiver feito ::ier importante" -( a'fão.
Art. 2.~ A excer 'ão Direitos' 01Iticos ma ..ados nos arti.

go 91, (" 94 da Constituie,. -o, ao Naturalisado não poderáõ com
petir outros direitos polir ~os senão .:.J.uando reunir a qualquer
das condições indicadas nos . meros 2.0

, e 3.0
, dez annos .e do..

.micilio com boa conducta mOh e civil.
Art. 3.0 São exceptua desta -regra aquelIes que

e prest~ntes serviços mostr m 1 na firme affeição
em prol do lmperio.

Paço do Senado 12 de ldaio de 1826. F"isconde de Caravellas ~

{ prensa imperial



PhUJ 2CTO DE LEI.

A As d"u1léa Geral Leo-islativa Decreta o se 'L 4.e :
1. o He permitti ~ á todas '" pessoas dar rec ,uer 1 -ir

notas do Uanco, ou ('uh'os ti sqm:l' ca.pitaes moveis de eTY' res
timo com us jUl'OS ou pre' ias que bem jbe' aI rouvél' estipulai' pn
tre si, seja para dent o ou fól'a do I, j1eL' o , om a lOeSCíla am
pla liberdade qu~, no respeito tI Caml)i, maritÍl , fura já conce
dida pelo Alvul'á de 5 de Maio de 1810

2,° Estas convenções, ql1alf1.i.le que seja a qua t - capitaes,
e a quota dos jUI'os 01' pl'emio1> stipulados, devt; 1 coustar por
escdptlll'as publicas, ou escript Q jJ ('tiCIl! l'es; sem que se admitta
jl:1.rnais a simpk (ll'ova testemunhal.

3.° Na faU.. db c )Dvenções escl'iptal';, taxa - ~gal dos juros,
quando tl5tes le d· ão calcular e .~ uiz pela ora de capitaes re
tidos indevidamente, ou ainda fructos de I:v.a immoveis que con
fOl"m,) o Direito se h jão de restituir, será daqui em dbnte de seis
POI' cento em cada allno.

4.° De Negociante a Negociante em torlo o caso que o exijá()
em Juizo, independ~nte.~ te de alguma estipulação, contar·se-hã()
sempre os sobreditf.JF seis 0r cento da taxa legal a }'espeito dos
recebimentos e dese 1 olç s e capitaes que reciprocamente tJuve
rem pntre elles, cc,n1 rm 'l"eral costume das Pracas de Commer-

J •

cio bem reguladas, ..l_VO se houver convenção escripta em contrario.
5.° Ficão POI' tanto rev0gadas a Ordenação do Livro 4.° 'rito 67,

o Alvará de 17 de laneH'o de 1757, e o de 30 de Outnbro de
1793, em quantú tO oppostos á presente Legislação.

PaS'l) do ~enado em 13 de Maio de 1826. - F~'ancisco Carnei1'o
de Campos.

cio -N.



A Commissão da Re~:\cção do ,Diario propõe á. Camara dos
Senadores interinamente, e até a approvJl.ção do R3gimento lnter-
110; o seguinte: ',)

Art. 1.0 Haverá hum Redactor do Dial ~o, com o Dr 'enado
anr, ual d~ 800~OOq réis. Serão suas obrígações. J

", 1 ,0 Receber \los T:A.chigraphos o mar~uscrito das notas de
cifradas, e da Secretari::.. as copias das Ac as, e mais papeis qde
devem ..~rar no Diano, tupo por inteiro" a exc~pção das A ~tas

que extractará com fidelidac.e,,, 9 concisão. ~

§. 2.° Corrigir os manusrJf tor apur~dos das notas dos Tac~ü!ra

pho::;. Consistirá a correcção ~m riscar repetí~ões viciosas de paltlNl.i~;

polir a linguagem; substi~uir termos pr~Vr:os, ,:qe na rapidez da
falla não acodirão ao pensamento, a uu1, ,')s de Th l,i.Jf propriedade,
lSupprir lacunas, e atar o fio do discursC\; as C01:C, lllíf.&1ci~s ~r-:-~._

maticaes; a ortographia pelo 3YRtema ethymologicd. - ,:0, ~m jamais
se estenderá a substituir ás falIas red..lhldas ,p'~los Tachigraphos, outras
mais longas ~ e diversas d'ellas. ,

§. 3.° Corri!, 'o o Diario manuscrito, e assigna(l, pelo Redac
tor, ficará nQ "::-abi nete, que par~ j~9 for 'aestiLado, por trez dias,
afim dos Srs. Senadores irem, ql erendo, re ~"car as suas falIas,
ou ver~m os toques, qne lhe fez o Redactor.

§. 4.o O Díario f erá depois remettido para, a Impressão, e
as provas voltaráõ ao Redactor, para as rever, e emendar. ,

§. ,'5.° Impresso o Dl'... ,o, o Redactor fará a tabelIa dos erros,
ou faltas que' escapassem ~, "ua attenção, para sahir no ser;uinte
numero.

Quanto fA,JS Tachigraphos.

Art. 2.° §. 1.0 (jonse'"Var-se-hão os trez Tachigraphos, com o
ordenado annual dr 800~OOO réis cada hum, e os dous menores
com o de 25~OOO réis mensaes, durante os trabalhos, e frequen
cia da Aula respectiva.

§~ 2.0 Estes empregos serão de provimento do Senado á pro
posta da Commissão, precedendo exame (h. capacidade, e costu
"!les dos Pertendentes.

§. 3.° A cada hm I d'estes Empregadc.: dar-se-ha titulo de sua
nomeação, 5cando-In, s prohibido occupar-se em qualquer outro
Periodico, ou dar a alfuem apontamentos para elIes.

§. 4.° Os Tachi,2"rap:~s -"rão distribuidos pela Commíssão con-
u o\J

forme mclhoJ: convier ao des 1.J. .0 ue suas funções; assim a res- /
peito dos Turnos, como do loca~ ia Sala.

§. 5.° ComprehendeT~ll em suas tas, qua.!lto os Srs. ~ena-

,~r.res disserem, e elIes -po(~rem ab~ -6'el, apontados os lugares
em que aquelIes lere r

• -pa-P"i".:.
§. 6.° Decifrará;:' U'::'["'''1'" SU::t1 nota- sem deme 'a, ajuntando-se

par~ essp. fi~ todo, os que \trab-\lhá~ã~ na Sessão, d~ig.,''''rlo a o~~
l'açao o maIS qULI lifiP51,l - r r _~vendú outro a versao: ( que fel
°LO pa: sará o escri pt\) :te. Rf ~ct r.



-..,..... §" i.o":DUfâ~te· as . ,:aéanoias , '·serão .'0": trez Imeir.õ.S =empr..ega
dos, i~ no ensIno dos u1fmos ó mais alutpnos, -que ['se ma:triuula..
rem, li.fim de obter TU. para o futuro os lugares de l'ac4igra}>hos·
já l1tra qualq I oecupação, 'que se julgai :convemente.;. d ,ll-

-~.; ali Lente h ma, gratificação, que -se j.ulgafL'iuflicien e" eJ mo
1>01' e~.e~!?l~ -20J)OO éis ~en5a~s!

-A l '.cerca .da J,Commissao.
, . .

tAtt. 3õo< §. -l.o A Commiss.âo: '.l ~in ,das (·'Pr0f!05taS. ''desigp.adas
no §.": rz.° arte '2.°, inspe,ceionárá· todos " tI' balhos .da ·Rêda~ã.o.,

·e 'o 'do~ Táchigra :'05; 1'1'0 orá as reformas nece'ssarias .~. este esta
beleciment ~ ji 1 de 01: ~ r-:le a mais brev(} , ·':e regular- impressão
qo .L- ~a lO l r 'to;nàdo;.lJ Ijo "óbjeoto he patentear á Na:ção ÔS ,seôs
tràbal.h 1 'Pl u1Ícando os c.diSCUF:'iOf ,d.~ l.ca4a hu~ -de -:seos M.embros.

'§., 2.° Todas as 'Camará'" U', Imperio deveráõ' .assi.gl'lar ',pata ~()
Diarío. A's que não .tiv~ ~m 'ei dimcnto sufficiente dh~s ,7serão -..élis-

.tribuidos gra~ : amente. '\ .
§. '3.o ··Para ··facilitar· u.. leitu.ra ,lserá CO) 'por.te do Cor-

~reio', e -a:·ta Ira -da. ~signatura ~erá (regulada de mudo, q.ue baste
para J~zeJ.. face sõmente ..á despesa. do JP'fF J. , e impressão.
. '§. '4~0_.~s :Actas serão ,impr~ssas,;.e ta 100 d'ellas., -.c<>rr1Q dos
Diarios far se..ha 'distÍ'ihuição gr.atuita' pP ~(l~ E!enadores, te I Deput~dos.

'Camara do Senado 'r7 de Maio -~ "1826. - José Joqqulm
~de (!, 'rt;allw, - ~nton'lO ~.Gonçàlves -Gorm' ·,..".hJiz_.JoU de;Olivtii'Fo,,--

ClDU AImperial,.Na. 1m



I:OOO$jOOO
800$000
600J)000
Li00~?OO()

í:;1, cada

Emenda ao .11ft. 2.° §. 1.0 d'L P]"up'>sLa da Commissâo da Redacção
do DiaTlo sob1'e Redactor" Tr,chygraJos &c.; para en-

trar em discussi;o com o Prqjecto de Lei dos venci-
mentos dos Empregados da Gamara dos Senfpl.ores.

J-I Averá '1.Tach)'grafos , 'C -receberáõ pelo Jeo tró.Jalh.o J dUf':''lt·

as Sessões annuae a gratificaç?,'iti, ~,~g'.:intes:

O 1.0 Tachygrafo. - - ,.- ... - - -
O 2.° " '
O 3.°

"O 4.° "
Haverá dous Tachygrafo5 su~stitutos com 200$O\.~C

hum para suprir as faltas ele qualque; dos, quatro.
O 1.0 Tachygr~fo fará a di tribui ;' o doo trabalhos ~ e proporá

'0 lugar que cada hum deve ter.
Os Tacbygrafus Sl, ct.,edcráô huns ans Qntros nos lugdres que va

garem, precedeI!jo infoTJnação do prinleiro, confor:lle suas aptidões.

Barão de Alcantarü:. '>t

Na 1mprensa Imperi 1 p.



PROJECTO DE LEI.

,
I

A Assembléa Geral Legislativ , em declatação . ao Artigo ,-~,o
O? :'~nstituição do Rroperio, .dp~ :et·

Art. 1.0 O Artigo @,o n.' .u da tionstituição do lmperio reva..
lidou o direito de Cidadão :lOS naturaes d" Brasil &.tusentes , que
não voltarão ao seio da Patl'ia dentro do 'p!azo que ll,.es foi mar-
cado. ;

A.rt. 2.0 Portanto são Cidadãos Bra~il9iro~ natos t o .-Uf} ten.
do nascido no Brasil ~ residindo em Paiz J .strangeiro ..'la' u.."JllIo

ravel épocha da declaração da Indepeodeu JÍa regressarão, e re·
gressarem ao Imperi( , depois do praz\l de seis mezes, que lhes
foi marcado pela Proclamação de 8 de .;'9.n';· ,j) de 1899•

Art. 3,· Não entrão nesta disposição aq"elles que, depois da
d~claração da ln. ~ependencia, se acharem compreb~ndid09 no Arti...
go 7.0 da Constituição.

Paço do Senado 13 de Maio de l~""~ ..... ri~eo de (i~ Oa'ravel1a&d
"'

'V '

Na I~prensa Imperial (. J.~b.àOliai

(' ..,



A Assembléa G~ral Legislatíva Dicreta ~
Art. 1.° Haverá hum Mont Pio Militar; par saccorrer a~

ic..:nilias dos Officiaes, que para ene contribui em.
Art. 2.° Seráõ chamados pF,c,ra contribuir para o Morte Pio

os Officiaes de Patente de Alrf' es para cima, e ombatentes nas
;trez armas da l.a Linha do Exer "to, Engenhei ,Estado maior do
Exercito e de' Praças.

Art. 3.°' Os Offici?~ actuah Jnte em "eteranos; ou refonna
dos, pod~m ser admittidos ( qlH·rt ndo) com a condição indicada no

t. 5.0, declarando a' sua \'0 ~a ~ e prin"ipic:.ndo a pagar dentro
..~ hum mez depois de ~..~v ecido sta . '5tituição6

~ 'L../~JO do Monte P '1).

Art. 4.° O Offieial logo que fô' 1- om ido a qua· q • posto ~

pagará para o fundo do :Monte Pio hu nez de Sv..do II r fe..l
rido posto, pela me~ma forma f'0rqul pr ~entemente se paga para
o Thesouro, o chah..ado meio soldo da P~ ente, o ql1aI d'{)ra em
diante lhe fica dispenç do; e além dis o. p....,ra que 'lhe seja mais
suave esta pre. ~ação, todo o importe das suas I atentes, entrandn
feitio, seUos, e reQ"istos" será reduzido e nãJ e::.cede_á á decL ao
patente -lo soldu mensal.

Art. b.o Os Officiaes actualmente e eteranos; ou reforma'
dos, pagaráõ por entrada, os loas hUlI' .:Dez, e os 2.01 dous me""
zes do seu soldo por prestaç' ~ das 5.a5 partes do Ido men-
sal: aquelles porém d'entre e que tiverem occupa s luga
res de Provedor, ou Escril'ão Irmandade da Cru... n' a da..
ráõ ror entrada.

Art. 6.° Cada Offieia1 contribuinte, dará mensalmente a tri-'
gessima parte do seu respectivo soldo; e· quando por estar com
licença registada, oa outra razão, não cobre soldo, nem por ISSO

deixará de pagar. .
Art. 7.0 Accontecendo fallecer hum Official anteS de comple

tar os pagamentos das quantias acima ditas, ficará o seu paga
mento á cargo de quem tiver direito ao Monte Pio.

Art. 8.0 As pessoas que cobrarem pençõ ., d_o ~ tr 10 igual~

mente deixaráõ na caixa mensalmente, a trig 8sima pa~te delJas.
Art. 9.° Entrará para a caixa a terça parte dos ~01d0r de

todos os postos ·vagos do numero dos que pertencem ao estado
completo do Exercito, e cUjo ser iço recahe sobre os Officiaes ex
istentes durante o tempo em que .03 ditos postos estão vagos. Não
são porem comprehendidos ne it<.' arte aquelles postos que por mo
tivos de reducção temporaria, .::>u outra ponClerosa razão, houver or
dem expressa para que não sejão pI'ehpl chidos ou i definidamen...
te ou por tempo deter uaqo.

rt. 10. Entraráõ igualmente para C~lxa"'''' r ,nescentes
dos rendimentos da Irmandade de Santa Cruz dos 1VJ 'lit ares d' esta
Corte, .depois d~ " eJ 4)- précise para. a sustentar do - Culto
Divino, e mais ohjectos de sua institui,;âo, ' .•1vo iglli!
Ulente, dura.. viJ~ 9as actuaes pOSSUI r C;, ~ rei. () que ti.1'

... .)
........



rem ás pensões, ou esmolas que actual nte r~~eb~m; tudo
forme as providencias indicadafi- no art. o .2.2.

Das Pensões.

~

con·

Art. I I. A (iuva do Official· ccrutribuinte, passará a receber des
de 'o dia da mone 'Peste, meio ! oldo mensal da Patente effectiva
que nessa occasião ti, er o dito s( 1 fallecido marido.

Art. 1.2. Quando o Oficial o ,áo_ deix8.r viuva,' será o dito meio
soldo dividido entre os filhos le rjtirnos que deixar menores de.21
,annos, e as filhas legitü.1as de qu·..t.l<i 'er idade' que es«iverenl solteip' ,.

Art. 13. Quando 1:\, yiuva que li... ~rar pensão em virtude Q",
arte 11., tornar a casar, deixará de a rec~b~r; a pensão passará aos
filhos e filhas que tiver q<' Official seu ·fa1J ~cido marido, na forma
do arte 12. C.:LSO porém,' te-_ha filho, ou filha para quem deva
passar, ~.-d. re cessara L pt.usã.'o., mas por junto, é por hunia vez
SfllJléiúe rec~berá o im."orte (le dous annos tJa respectiva pensão.

Art. 14. Os filhos le Official que receherem pensão, a go~

sarão .somente até a id toe de .21 annos; mas se antes d'isso obti
verem soldo",. -.)u emJ.1~e -,p, que renda o dobro da sua pensão, dei
xaráõ desde então de a "receber. A's filhas porém lhes será conti
nu:tda ate G.ue casen~; e .nessa occasião receberáõ }·')r junto, e por
huma vez sor..~nte, o impoJ ~~ rl,e 4 annos da sua resr~('.tivr. pensão.

Art. 15. 0 Official·{ue não deixar vim-a, nem filhos, ou fi
lhas legitimas, poderá. dispôr de huma pensão do' valor da 5.& par
te do seu meio soldo mensal; ifID favor do filho, ou filha il
Jegitimo~ que tenha, ou de irm:s, ou sobrinhas legitimas soltei
Tas, íhilas ~~ irmão, ou irmã; COIl1 t"\.nto porém que esta nomea
são seja feita por disposição testament~ria na forma das Lt;is, e
lêg'alisada a circunstancia do párentesco. 'Caso porém o OffieiaI ain
da deixar mãi, e a queira preferir na nomeação da pensão, será
esta da metade do meio soldo; e he applicavel a todas ellas,' quan
do casem, a disposição do arte antecedente.

Art. 16. A mulher, filhos, ou filhas legitimas de Official, que
por Sentença for dimittido, e degradado para fóra da Provincia,
ou incorrer em iofarnja que o inhabilite para cargos, ou offieios
publicos, <-lr~::" juIgadJs como família de OmciaI morto, e como
taes com di.eito ao respectivo :Monte Pio.

Administ1'ação, e Providencias geraes.

r Art. 17. O recebimento, dos fundos, e paOgamentos das pen
sões, será feito na Thesouraria Gera.l das Trop1s, e pelos Officiaes
d'ella, q oe em virtude d'e5te trabalho teráõ' a regalia de entrar
(q ere do) a serem mê] ~hros da Instituição, contribuindo com as
pa tes e seu; ordenados ~,-'mo se fossem' sl·ldos, e elles Officiaes ef-,
fectivos :la '1, a Linh3., com tanto porém que se declarem, e en
trem .L ~aJ, os Officia~s actuacs uentro de hum IDtZ depois de
principia' I ~stabelecimento, e os que enllaleT'1 para o futuro r..a
Thesourarj?, ,l~ntro c.e hum mez depois da su~ . 'cF1trada•

.A.rtõ j 3. Todos o~ negociQs da Instituição Sl l:i>i;-< dirigidos por
huma Comh:issão ar l~l , ~omposta ,do Pro~~doJ, c E;;cri~Tão da



Irmandade da Cruz; do The90ureiró Geral das Tropas, e de dous
Officiaes .nomead s pela corporação d s contribuintes; sendo o Pre..
sidente hum Oflieial nomeado pe Governo. . , ..

Art. 19. Ainda que á. vista dos fundos appltcados a Instl UI

ção, não seja de esperar que elles fa~em; com :udo qu~ndo ae
conteça tal falha se fará pro rat? reduçao nas pen r. ~s, ate que ~

pos3a applicar conveniente provi lenda. Mas qpa- lo ,pelo contra:'lO
aecontecer que haja -sobra liq,lida e não prec"a, sera esta no fi.fi
de cada anno passado o capital oductiv~ á. escolha da COfiffi1S-
são administrativa, e precedend ppro açao expres~a do Govenl •

Art. 20. Quando acconteç ue . qllalqP?r O~cl~l desta Pro-
• leia passe a servir ~m o,j-.~, nho pe :dera o dlrel~o ao Montp

P'o, com tanto porém q' -' pela respect v Thesourana dessa Pro
vincia continue as devo 1. prestações t? nto o.rdinal1às, como ex..
traordinarias' na crrtezá. e cahir? PIn' 'sso dei-alido passar lap., G .
so de 12 mezes nas Provincias ao' • ~ d _ r ~.mb ('o.., Olaz,
e Matto Grosso, e de 6 mezes nas outra

Art. 21. Qualql er Oilicial que ,co .,;ça passa de outra 1"l'u"
vincia a servir nesta, será adm~ttido a ser :lembre da Instituição,
com tanto porém que entre para a ca~Á a s r.."a de todas
as quantias c n que teria entrado, se ra, na oecasiã de
passar a Offieia) servisse nesta Provincial

Ar'" 22. 1 l'a prom ta, e perfe't xecução do r. - O., sera.
nomeada lU à. Commissão de 4 5 Militares, dous nomea~

dos pela Irmandade da Cruz, e dous, e () Presidente nomead03
pelo Governo, a qual propc á. 1.0 Corpe. Legislativo hum no"vo
Systema de Administração, e '. 'orma da Irmandade ~ pelo <1' al
se possa tirar o melhoramento u se deve esperar a .jll .{) de
suas l'en as, e por tanto '.0 Monte Pio. ficando a cargo do Go..
verno o obter da Santa 'jé as BuHas, ou dispensas que forem
convenientes. .

Art. 23. Ao ...Toverno pertence I ecretar os Regulamer:tos, e
Instrucções para o andamento da Ins ituiçâo, e execução da pre
sente Lei, manter a ordem, manda· tomar as contas, e resolver
as duvidas que lhe submetter a C mmissáo Administrativa, e que
não forem objecto de declaração de Lei.

Art. 24. Como o principal fundo deste estahelecim to seja a
quarta parte dos rendimentos da T rmandade a C ~ 'qual só
tem direito os .J: iIitares da Provincia do Ri? de Janeiro, terá po
agora sómente lugar neUa a presente InstitUIção, mas será Igual
mente creada em outra qualquer Provincia, em que acconteça ha
ver igual, ou I t similhante fundo, ou equivalente, e mesmo o
será para todas <t Provincias, se acaso a experiencia mostrar que
as outras addições do fundo 01' si são bastantes para a satisfa<tão
das Pensões, ou iguaes, ou hum pouco ~duzidas. Paço do :Jenado
17 de Maio de 1826. -' Bento Barro ( ereira.

a Imprens I ..tleuaI e Nacional"



PROJECTO DE LEI.

A Assembléa (.eral Legislativa Decreta:
'-

Ar't. 1.° S~rão ,-lias de festividade Nacional
eUl todo o Illlperil)' os dia~ 9,- e 22 de Janeiro_"
26 de Março, 13 Je Maio, '1 de Setelubro, 12 de
Outubro, 1.° ,; 2.° de Dezembro.

Art. 2.° (\ r;sará nos IDE:;SOlOS o de.spacho dos
Tribunaes, e se :f.,: r~ ':. tvdas as rlemonstraçõe;;
publicas proprias de sim 'lhantes ,dias.

Paço do Sen~do 17 r.e Maio de 182b, "l~.tÍ

to da In<lependeucia, ~ O') Imperio. - Visconde
de N az(t1~et!t. '..

Na Impren~a ImpéíilÍal e Nacionqi



PROJECTO 'DE REGIMENTO
nos

CONS~LlIos GERAES
, '.

DE PROVINCIA.
J.,I

SESSÃO PREPA1.ATORIA:

D I

Art. 1. OUS dias antés da prim~ira instàllaçan do Conselho Geral·
de P"'-vincia que se seguir á suá ele; ião; as Pessvas para elle eleitas
(:Q n~uniráõ pelas nove hor....s da dnnã na Salla ~_e"tinada para as Ses·
sões, trazendo cada hum t o seu Diploma. .

Art. 2. Verificando-fie o n'lffipro suffir.iente para ~.aver S~~ ;ão, na for·
ma da Constituição, Art. 78.", 110mear~êl d' eD'~ ~i por accldmaçâo o
Presidente, e hum Secretario. . '

Art. 3. O Presidente e Secretario assim nomea .os, c'onser 'arác '19'

seus lugares, até que instal1pdo o Conselho" sejp) nomeados o Pr~".

-dente, Vice-Presidente, Ser~ti:l.rio, e Suppler.te, ~ue hão de servir n~
dous mezes da reunião do Conselho.

Art. 4. Nesta S'essão Prpparatória, logo que t. c'-.n nome'ldos o Pre·
sidente, e Secre~ario, apresentaráõ os Conselhéibs eleito5. os seus Di
plomas, e nomear-s<,-J..ão á pluralidade relativa,. por escrutinio, duas
Commissões, huma ' e cinco Membros para e7'aminar a leg~lidade dos
Diplomas de tOGOS o~ que não sahirem nomeado_ ?ara esta Commissão, ~
outra de tres para o exame 4c-s poderes dos cinco Ja primeira Commissão.

Art 5. As Com missões apresentaráõ o resmltado dos se'JS exames den
tro do mais curto tempo preciso pala _;>urarem a legitimidade (1os Pi
plomas á vista da copia authentica da / da Geral da Eleição ap~',:ada"

que deve ter sido remettida pela ~amara da Capital da Prov;'1da.
Art. e. A approvação dos Di .,lomas será decidida á pluralidade de vo·

tos, na forma do Art. 82 ~ d~ Jonstituição.
Art. 7. Deve sahir fI? -s ....!Ja o eleito, se houver duvida, e emquanü~

se questiona sobre a leg·itimidade da liua eleição; e não conconerá' r.lais
ás Sessões aquelle, cuja eleição não foi julgada leg'itima: para comple.;
tal' o nnmero designado para o Conselho, se chamará o immediato em y,
votos ao ultimo dos apurados pela Camal'a.

Art. 8. Esta resolução com os seus fundamentos subirá á Assemhléa
eral, para sua final deci ão; fazelldo-se a remes8"'l na fórma do Art,

84-. 0 da Constituicáo, .
Art. 9. O Se~retario formará huma Lista dos Con~elheiros, ~uJ s Di

plomas forem approvados. Estes se depositaráõ no Archivo do Conselho,
e da Lista, depois de conferida, se entregará huma copia a cada Con elheiro.
• . Art. 10. Verificados os Diplomas, o Presidente levantàrá. a Sessao,
mdIcando antes a hClrr em que no dia seguinte se reunirá.. (J Conselho
para prestaI" o JurarnLlI w. .

Art. II. O Secreta. .0 formará a Acta, referindo summariamente o
lué se tratou, e se resolveo na Sessão, Dará parte ao Presidente da
j lrovincia, por via do Secretario do Governo, d-e se achar concluiúa a
erificação dos Di I m s, e da hora aprasar, t para o Conselho pte tar

L' Juramento, a fim de se maRdar apromnbr i o que for preciso para
este solem e Ac~..I. . - .

AI'L 12. °a se;t.inf_~ reunidos os Conselheiros na Sf 19, das Ses-
sõ~s '. P. hora dei~ ld:'> se encaminharáõ todos á Cathedral (u Igreja.
prmcIpal, a i~p r o Divino Auxilio pela Missa votiv( d li.': piritl)
San~o j. que ser~. ce! rada pelo Bispo, ou pela pril"'leira D gn l lacte Ec-
clesIélj;:tIca. .

Art. 13. O . ~ o a primeira Dignidade Ecc1eslasticu, ue: \)oi~



do Evangelho; receberá o Juramento dos '-Cons l~eiros, dando-o prim":..
1'0 o Pres'dente,. repetindo em alta voz cem ínão direita posta so .'e
o Evangelho as palavras da Formula, que será. li-da pelo Secretario, e
depois os mais df'US a dous, pondo·-as' mãos sobre o· Missal, e dizendo-".' .. ~- 1m o Juro -. .

Art. 14 L\ Formula do JurameI\t@' ser~ ·do têor seguinte: - J.pro pro
mover fielmel. , quanto em mir couber, o bem g'eral d' .esta .Provin
cia de .. , dentro d;>s limites ma:rr dOR pela· Constituição do Imperio. As-
sim Deo!> me judl... . ~ __

Art. IS. Acabada a Idissa .om o Hjmno - Veni, Slf,ncte Spiritus'
vblta'ráô todos -como vierão rpar.à p Sall~ das" Sessões. Li. , e approva
da a Acta da Sessãu antecedente. o Presidente nomeará. huma ~ uta-
ção "de· quatro .Mewbl'os. , para' no ~> segui"" te , em ,que se .ha .l;1

talIar o Con p.lho, rereber o Preside.n da Pr vincia na Oasa imme .a
ta á SalIa , .3essõe"" e accom a.oha-lo ·.. tê ao n ~smo lugar na sua sahida..

,Arr. ·L. Peita ~ : t.all < ão do C. ls~lhQ, i)egundo o Art. 80.0 da
Constituição, de (\i~ Q, • Ilda •.,do.. Presidente' da Provi,ncia, lerá o
Secretari') a' Acta' Sessão antJQedent~, e o Conselho proce~erá im
l1JeUlatamente á. elei'r ' do Pr@sidente., lc...-Fresidente·" Sel;:feta.rio, .e
Supplente, por escruí tio; e. a plupalidad absoluta de votos: e com es~

te acto se concluir? 1 __ssão.
Art 17: Nos ~ - nos sl1ccessivos 8té' af)quarto .inclusive, a Ses..

são Preparatolia se c I .:ará n.o· dia antecedente ~o da- installação. .
,AI.:t. 18., N estll Sesl ia eleger-se-hão. '(} PresidI' e.;. Vice-P.l'esidente ;

Secretario e Supp1ente. <;; 1" Õ Poosident~, e· t r' o .. .,te Acto, ,os-
qüe '0· foráo ~a Sessão' r L'G.... ria do 'anno jmmedi'

- Art. ·19. ,No eSlli dia, dada. a ·pospe ao Presidente, e Secretario
-eleitos, procedu-se-ha ao. Acto eligioso determinado no Artigo 12; sem
o J urampnto; e se' ebs61;vará '1if posição do Ar-t. 15,

fI' I TuI O .J

Do Presidente', '\pcr 'lr.io.

'Ar[ 20. COmpete ao Presidente 'manter a ol'dem no·, Conselho;
fazer observar o seu Regimento, e a Constitu'ição; ·.diFigiT- a· ol:dem dos
trabalho ; conceder a palavra; estabelecer com clareza o estado da ques
tão, sobre a qual ha de recahir a votação; recolher os votos; e decla
rar por elIes a decisão do Conselho.

Art. 21. Deve ~ôr em actividade o Conselho, evitando a inacção,
e que f r, ... Iselheiros nas discussões não se apartem da questão principal.

A~1. ;!;oz,. O P. ~sidente h'e Ó org-ão 'do Cónselbo. todJW as. vezes que
e<;;te ti ver· de enunciar-se €'ollectivamente.. Poderá propor" .discutir, e vo..
tal': mas quando quizer entrar em discussão, largará.a sua Cadeira, -a
se"rá su'bstituido' pelo Vice-Presidente, em· quanto ·estiver discutindo.

Art. 23. As funcções do Secretario são for s ;l.ctas das Sessões ;.
assigna-las, com o Pr~sidente, depois de apprQ pelo Conselho; fa-
zer ·-a leitura dos Officios;"e màis: pa:peis que f, m remettidos ao Con
'selho ~ ou' offerecidos á sua discuss"',o, e resolução.; 60atar os votes
fazer rejeitar nos L'vr l:: -proprios as Pmpostas, e R~soluc;ões; proce
dú á 'chamada dos Me s do 'Conselho; e finalmente exercer o e~'

pediente da (' r 'esf'ond.e. ciz (lO Conselho.
Art. ,2 . .J.: ão se "C: and o Pr idente á. ~ "ra fi ~.ada para prin-.

'{"lplar' são, fará as suas' 'vezes' o' VÍ<'~-L '1'1 'idente" e n~ f!llta de
arribos o SI.. retario'; .e este será suppi'ido pelo 'Supplente..

Ar f ~5. Sobre a M'~sa do Presidente, e Sr e rio estar! postos
hum 'P,,{E. pllt da Constituição;" outro des.te Reg: nto, Lis.à do
Cons,; !lei' .J, o: o fi ais.. q~e for preciso para s ..(' ~re er.
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'T I T U L, O, II.'

Das, Sessoes.

Art·. 26. N O prazo marcado pela Constituição Art 77.- seí'âá
,8uccessivas as ~essões em todos os dias, que não forem Jomingos, uu
. Dias Santos: principiaráõ pelas nove horas da manhã.., e não poderáõ
durar mais de quatro horas. ,

Art. 27, Dada a hora de pdncipiar' Sessd.o, o Presidente j Secre
tal'io, e Conselheiros tomaráõ os sel ~ assentoS: f) Secretario fará

, chamafl~.
~rt. 28. Achando-se vrrifica(" o numero det~~lt\inado pela Consti

,·tUllfão Art. 78,0, o Presi('entc ab irá a Sessão Com as palavras - Abre-
se a Sessão. .

Art. 29. Principiara a Sessão pela le ~l1ra . <\. Acta da antecedente,
e então se tratará da :;ua approva~:'~ , ou 117, se iazerem as dedarações

.convenientes: depois LeHa ~ará conta o S~cretarí( dos' Officios, que
tiver recebido do Governo; proc derá á. leitl ta da~ Propostas dos Con
qelheiros, que ainda não estiví,rem em discusl:ião; e por fim á. que es
tiver na ordem do dia para ser discutida.

Art. 30. Havendo' Pareceres de Commissão, : ~tnpreg9 4. tlelles o
resto do tempo sufficiente, depois das discussõe das Propv.5tas.

Art. 31. Se nã-ú houver materia, que occup', todo o tempo da Ses
são, poder-sp-1Ia esta terminar antes do tempo da sua duracão; ....ssim
como poderá continuar além do tempo detel'lüin'l(\o, se, dada a hbra de
findar, estiver fallando. alg'um Conselheiro,. ou es~iver o Conselho a vo-

- tal', pois deve-se acabar o Acto, que se re.ticava.
Art. 32. Antes de se acabar a S ;:,ão, O' Presidente dará os 0.5

sumptos, que hão de entrar na Ordem, ·(lo dia da Sessão seguinte.
Art. 33. Nesta distrib \ção (liaria' dos assumptos não entra'rá ne

.nhum nov('l, sem que tenha aca do a discussão. dos que se estiverem
tratando; excepto quando c • acl dr adiado aquelle, que pela ordem de
'via preced~r.

Art. 34. Para finali ar a Sessão, usará. o Preaidente da Forwulà
seguinte -- Levanta-se a Sessão. __o ..I

T I T U L O IiI.

Das Propostas,

Art. 35. QUa;lquer Cons.elh.eiro tem di~ei~? ~e ...lropÚr o que en
tender conveBlellte a SilO. Provlncm, com as hmltaçoes âeclarade.s o Art.

.83 da Constituição. _ .?

Art. 36. As Propostas serão feitas antes de entrar a disctlssfto das
materias da Orde.fi do dia.

Art. 37. Cada hum deVê ser escripta, datada, e assignada peIo seu
Aucto!', e conter o o ....to da proviuencia com as razões fundameritaes

d ua necessidade, ou .;onveniencia, expostas no preambulo concisamente.
Art. 38. Serão divididlis em Artigos numerados, quàndo a sua tTIa-

eriíl contiver mais do que hum, e depois .j lidas por seus Auctores
L. Conse '10, serão entregues ao Secretario que tambem as lerá imme
dlatamente, c as '~drá lançar no Livro, que deve haver para o Reg'isto
d'ellas, com o _Titulo de [ivrlJ das Propostas.

Art 39. Nenhuma Proposta entrará eni discussão sem pI! Jsàf por
tres leltu ~, cnrn intervallo pelo menos de df)is fiias de hU1111 á outra.

A t. 4ü. i.·~rmlllada 'a segunda 'eitura; o Presidente porá l> votos se
·-.A opusta., qu~ ac ba de ler-se, he objecto de delibera"ãO'. - . Os Mem~

.u do ionselho vob :l'áõ sem prece~er discussíio, e decidindo~ ue
~~ãf).j ficará rejeitada. .
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ArL 41, Deddhldo-.se porem qtl~ he _(}~j' eto de deliberaç.ão J ent.a.
I" o na distribu'ição diaria dG ~faball,JO do 'Conselho) segundo a ordem
,de antiguidade. ,

Art. 42. Se a providencia for lembrada por huma das C:,uI.Hfas da
. t lovin-cia nos termos do Art. 72 da Constituição, dlSpois de c mmuni
:cada pelo ~~,Çretario ao ConseIl.o) este a remetter-á a huma Comlllissã~.

: Art. 43. A COlllmissáo exa.minará.) se he conveniente a providencia;
oe por Officio do Conselho, e) pedido pelo seu SecreJario ao do Governo
<la Provincia', cleverá e~ig·it: .la Catnara) que ·8 lembrou todas as infor
'mações) e documentos se forem precisos para íUuslração do negocio.

. Art. 44. Se à'Commissão p, ·10 exame) a que procedeo, n5'l achar
attelTdive1 a Repre:.,entação da La l1?fa, a'lsim () pDrteciparâ ,ao ~.'nse

lho, o qual l:esolveÍ'a depois da disch~são..) 0\' sem ella, conforme o pa
i'ecer da r;,-mmissão, ou contra, depois de Q,'~cutido o parecer.

Art. 45. Se o Con'.elhu se confonnar cOln, ,J parecer que ,dá a Com
rnissáG de nao !ser a. -1, -'iv ti a ~ ·resentac:ão ','- será esta re;j~it.üda; se

"paél)1 não 'se conf)rmar com a Comml'Ss.ão, e . cnar conveniente a pro··
;idenda requerida, l ord~nará. que a 00I1!mi3Sáo ,a reduza a Proposta na
forma do Art: 37, e 38.

ArL 46. O me! mo se praticará 'Se a tJommissão achar atte~ Ível fi

Repl'(s~l1tação~ -e ~,',1' n.l}pr()vado, pelo Conselll<> o seu parecer.
Art. 4-7: Estas ~I. Dostas, sendo appresentadas ao, Conselho, e lida.s

pelo Secretario, serão inseridas 1?0 Livro competente; e. se reg'ularí.:,õ
como as que já. plissal'ál. por segunda leiLura, e f)rão attendidas para en·
trarem em- deliberação.

Art. 4-8. .D,,~ranteo. intervallo da primeira á eeg'unda leitura de hu
ma Proposta, pôde seu Auct:>r pedir ,ao Conselho que a suprima. Se o
Conselhu annuir a esta suppiic<"., o Se~retario escreverá á margem do
registo d'ella a verba seguinte = Suprimida em (data) a pedido do seU
Auctor.

Art. 49. D~p'ois da segund~l leitu 'a não será já perrnltti(lo pedir es-
ta suppressão. .

Al't. 50. Qualquer Proposta, hun'i:1 v•• r~jeitada, não poderá ser
outra "ez ofterecida nas Sessões do anno em que for reg'eitada; e sen
do seg;ul1da vez apresentada em diverso anno.ao mesmo Conselho> e
sendo lambem rejeitada) se não poderá mais d'ella tratar). emquanto ub
sistir o Conselho que a recusou. -

T I T U L O IV.

Das Discussões.

~' N
Árt. 51. 2nhum Pl'ojcc!o Podení. obter final resolução para se~

gUh' os passos marcados no Art. 84, e seg'uintes da Constituição, sem
que tenha passado por tres distinctas discussões . . .

Art. 52, Versal'á a primeira discussão unicamente sobre as vantag'ens,
ou inconvenientes da Proposta, elíl geral, seno entrar no exame de ca
da hUlIl dos seus artigos.

Art. 53. Na segund~ debater~se-ha cada Artigo da Proposta de per ~i

com as alteras~ões, e subflll "rações conespondentes que tiverem oecorrido,
escolherido-se por meio ~.r votos as que houverem de substituir em tv
do, 0U en' parte os Artl~oS a que se referem; e p ~')'P0ndo-Be sempre
com p~" -Fe' encia aquellas" 1ue, sendo ai)pl'ovf...das prejudiquem ts maib.
. 'Al'l ... t. Na terceira 'uiscussáo se debaterá em o'eral não S1 a: Pro
po~ta c'" 11 os Artig'vs) que não se' acharem necess~·ios ou v,-,.mtajosos J

111n.S lam\Jem as .altm·ações; podendo vir outra vez a exanle as questõe!o:,
e atg·uffil-:1 toS,· -suscitados nas· duas anteriores discussões, e (;(;)nl ,-
~u rAt:uclClr-se o <I-ue neUa.s tiver passado. .

Art. 55. Entre cada huma das tres discussu.t'i davem mediar .pelo r::
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nos dous dias, e nen uma principia á, sem que seja dadu. pelo PresÍ
dente para Ordem do dia.

Art. 56. Antes de principiar a discussão, o Se~retario lerá o Pro·
Jecto todo, e na seg'unda discussão o Artigo que se ha de debat(. Ct- ••,

as suas emendas á proporção que d lIes se for tratand :-
Art. 57. Tambem na terceira discussão, além do rojecto, ler-se-

hão as emendai, que ainda subuistirem.
. Art. 58. Cada Con elheiro tem direito de falIar a respe'to ·de qual·
quer Proposta, pela Ordem em que .for pedida a palavra; na primeira, e
terceira dis~l\ssão duas vezes, e "la seg'unda tres vezes.

Art. 59. O Auctor, ou o Relator da Corr:n: são, quando n'elIa for
emg'ida a Proposta, t ", ("re;') de preferenci , ara brir a discussão,

Art. 60. No fim ia disclls ão será permit:itlo a q'111quer d' estes
o falIar a favor da pr( f)Osta huma vez "-1ais, se q ·.zer, aleno das que lhe
competem em commu p co:n os .ais :.,. r seU'" " )5. GOZ21' da mesma fa
culdade qualquer C H 1clheiro !.JéL.ÚO lJll:t:er expJicar algum expressão,
que. se não tenha to nado n' .seu verdadeiro sentiJo; o t produzir al~' "'l

facto desconhecido ao Cm>,. ~1~10; limitanc'1o-se ';m arrbos os caso b mui
estrictamente ao seu objerto'

L t. 61. Não se entende finalisada a discussão. se ai da h('uver 'uem
se proponha a falIar.

Art. 62. Se nos dias em que principiar q -tlquer das discussões, não
'poder C"oncluir"se por falta 'de tempo, ou qual1do n": ter~eira discussão o
'Conselho r~entar que não se acha sufficientemcnte discutir:: a Propost.a,
o Presidente aprazará o dia) ou dias para se conti • ar o debate até
'concluir-se.

Art. 63. Tambem se ~mspendp. a. discussão em qualquer estado, etn
que eHa se achar, se algum Consélheiro por hum~ ÜiJicaç.&o motivad~

pedir o seu adiamento, e por votos do Cvnseiho for decidido.
Art. 64. Já.mais se p)derá passar de buma discussão para outra, se

não quar:do, concluída a anteced, te, o Conselho votar que assim se execute
Art. 65. As duas pr' . eirr . discussões. serão tcrm,inadas, fazendo o

Presidente as questões HcJul .... :> mencionadns, as quaes serão resolvidas pelo
-Conselho. Na primeira discussão. « A Proposta deve passar á segunda
discussão? " Na scg'unua. cc A Proposta deve pa sal' á terceira· à.iscussão? .,

Art. 66. A terceira discu:!são acabará. com as resoluções. das pcrgun- \
tas seguintes: Primeira C< O Conselho julga' concluído o debate da Pw- ,.
posta?" E decidido que sim; proseguirá á Segunda t< Approva a Pro
posta com as allel'ar;(:;es rc ebidas?" (no caso - e tc-las havido.)

Art. 67. O resultado desta ultima votação firma a resolução do Con
selho sobre a Proposta, para no caso de ser approvada, prose'~uir na
forma da ConstituieiJo, Art. 84, e seg·uintes.

Art. 68. O exito das votações finaes das duas primeiras díse 'ssões
sómente he terminante, quando he negativo o seu resultado; e então
não proseg'ue adis ussão, e fica regeitada a Propo ta) quer isto· succeda
na primeira, quer na ~s"'g'unda discussão.

Art. 69. Ainda ando olferecendo-se a Proposta á discussão, està
s~ não el'ifica, por ã,o haver 'luem falIe n'ella, o Presidente pro
porá todavia as votações m' l€"oadas nos Arti~)8 5, e 66, e o seu re
sultado terá tanto vigor como se realmer. procedesse verdadeira dis~

. cussão.
TITULO',

...,.
Das Commissões.

, Art. 71:J.1--I~ Averá no Conselho duas Commissões permanentes;
h\!!,,"" para o exame das Representa~ões das Camaras, e outra para Ins...
t5ecção, e policil:t da Uasa. .

, . Art,.. 71. Neli çasus occu-r.relltes I que eXigem averiJuaç0es, para



( f )

sobre el1es dar o COI)selho hurpa I '.t:ertada deci ..ao, poderáõ haver as'·
Commissõer especiRes, que forem ': mvenientes.

Art. 72. Para se nomear huma Com missão especial, he preciso
-: -:oC haja quem a peça) e que a petição, depois de apoiada por tres
Conselheiros 1> .!o menos, seja deferida por votos do Conselho.

Art. 13. Nbhuma Commissáo será.. composta de menos, de tre9
Membros, nem de mais de cinco.

Ar,t. 74:.. As Commissões são formadas de Membros do Conselho,
nom~ados a pluralid.ade relativa, por escrutinio secreto.

, Art. 75. Não ser:'ío nomeados p~ra Commissões o Pre"idente,· e o
-Secretario; porém spc,ãn sempre Membros natos da de Policia, e s.e
nomeará, pela m<>~',eir? i;ldicada no Artigo 74. mais hum Membro pa~3.

.a completar.
. Art. 76. Cada, Commissáo n~meará. d'entre lj para cada, negocio

,hum Relatf)r,. o rqual ~:'''''oJi _ n( Conselho o pa cecer da Commissâo,
sem que p'Jr i~:.o fiquem os ~~ltros ~.:::,r"bros d'ell'_ privados de poderem
falIa.r sobre o objeCto de que se, tlata,r. . .
. Art. 77. Se algum Memhro da ComP1Lsão discordar do parecer dOi
outros, poderá escrever o seu voto separaUo. "
: Art. 78. Apresenta:.lo ng Conselho o parecer da Commissl\Q ~ 16J~

gobre elle faHar du~s v~zes J qualquer Conselheiro J e o Relator huma
vez mais no fim.

o. I • .

. Art. 79. Logo l'Jue Ele levantar qualquer Conselheiro para. combater
o parecer da SommissãoJ não poderá a discussão d'elle ter Jugar. n'esse

,.dia; o Presiden,i..' 'a adiará para o dia, ou dias que julg'~r conveniente.
Art. 80. As v~:nmissões não trabalharáõ nas horas J em. que se ce·

Jebra. a .Sessão.

T I T U L O VI.

Do. modo de I rotar.

A!'t. 8l.POR tres maneiras se podem d'_r ~·ot.os ~ Primeira: Pelo acto
symbolico qe, se levantarem os que approvão J e ficarem sentados os que
úe ·approvão. Seg'unda: Pela expressão individual J) Sim J) OU" Não"
:leguida ao nome d'aquelle de quem se pede o voto. Terceira: Por es
u·utinÍo.

Art. 82. Todas as votações se farão, por via de reg'ra, pelo pri
meiro modo J dizendo o Presidente = Os Senhores, que votarem a favor,
s,e levant?rÍtõ) e os que votarem ~ontra ficaráõ sentados. .

Alt. 83. Se a loaioria á primeira vista fOl' manifesta, o Presidente
p-lblicaJá logo o res.ultado; mas se houver duvida J ou por nfio ter sido
a maioría patente, ou por parecer a algum Membl'O não ser .exacto o
resultado proferido pelo Presidente, contur-se-hão os votos pelo Secretario.
. Art. 84.. A votação nominal se praticará nos objectos de maio
importancia, sendo requerida por al:2:um Membro" e decidida por voto
do Conselho.

'~ . Art., 85. Para se par em prá.tica esta votação, virá á Mes~ o SUj)o
plente do Secretario, e trT'do este, e o Secretario· a Lista dos Conse....
lheiros, fart-t ,a chamada o' \'- I'etario J e á proporção que os Conselheiros
l'orem ,:,espondendo, notara ..<> sua Lista o Secretario os que approvão,
e o Sllnrler te os que ~'epr \V~jo.

Art. gô. Estas duas vo .dções são destinadás para a. decisão de ln
dicflr.ões, e Propostas J e qllando qualquel' Proposta contiver mui'os Ar
':é;05, votal'-se-ha ~empre separadamente em cada Artigo.

Art. 87. Nenhum Conselheiro presente póde escusar-se.ll.e tar, iaL·
vo nã.o t::>nqo assistido á disc.ussão. (,."-..,

Alt. 88. Â terceira maneira he propria para 'as_:EI~'çõ,esJ:C sé pra.··
~if~l.:L POi'. cedulª~_",esc.fip!~,;; com o nOV1tLdo ..El.ei\.,v , ..e lança~a~ em UrDa.
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Art. 89. Em toda as "..,tações ~ vem de Escrutinadores; o Presi...
•ente e o Secretar:J. (j) Pr.eside"t~ co.mpete pl,lblicar o resultado.

J I • • . .. ' ..

Art. 90. Todo o Conse.lheiro pode mse.l'lr o seu vQto ~as c~s I ~pre..
sentando-o no termo de vinte e .quatlo horas" sem os 'h..ildath,-;lto~d'elle

. , ;

T I T U L Ó VU.

Das Pessoas empregadas no Serviço -do. ço~seÚto.

Art. 91. H Averá hum Offieial para o Expedie~te ~ RegistQ, e guar4

da dos Livros da Secretaria, hum Porteir.o da Ca-a do. Conselho, com
dol1s 'Ajudantes; os qual"" Fervjráõ alternadarnru _ 01' ,se1l!anas; 1?um
dentro da sala do Com- ;lho, para o que alli fI' l tJl'el;lSO, dev~ndo tam..
bem arrumar os assent. '" dos assistentes, e ou~ro nas CoL.missões., sen·
do juntamente o Port 1m j e Correio i l Secre~[i..l. . , .,'.

Art. 92. O Pres'" nte da p, .' ;ia 1. ~n.eará. os ;01 'editQ ,Empre,.
gados, tirando-os de alguma d,ts repa:-tiçõcs,. em qu~ estejãQ senindo.
quando seja assim praticave1; '1 nómeando-os de fóra COf!l h1ima G <li
fin.ção correspondente ao seu 'spectivo serviço., e pe\, \ tempo s6mente

'1 d
~." urar. '"

Art. 93. A disposição do Artigo atttecedente ":h~O .se eptend.erá Wlll.

o Porteiro da Casa, que deve ser permanente tlara a toG..J o temp.o c i·
dar. n'ella, e responder pelo que .alli.- se achar.· O Presidente da Pr.ovin
cia nomearé para este Emprego Pessoa capaz; e cUIdadosa com yeJ;lcij

~ento annual sufficiente, para par á sua custa. quem h _~'" d.o aceio, ~

hmpe~a de toda a casa. .. '" .
Art. 94. Todos estes Empregados estão sujeito!> imniediatam(mte ,.á

Com missão de Policia J a excepção do Official da Secretaria, que deve~
rá receber as Ordens directamente _do Secretario.

lJa Policía.

À~t. 95. N A parede do topo da Salla das Sessões ~stará .c.olIocad '
em lugar elevado o Aug'usto Retrato do Imperador debaixo d docel,_
Se con ervará ordinariamente coberto com cortinas, e só se fará paten~
te nos Dias Solemnes d' Abertüra; e Encerramentc do Conselho. ~

. 'Art. 96.' Os Conselheiros tomar'áõ assento· D~ mencionada SaIla .em )
forma eirculal; indistindamente ~ e sem preferencia: alguma. O 'Presiden::
te porém J e o 8ecrétario tem -lugare distÍl}ctas. . 4

rt. 97. A cadeira do President erá. de espaldar., á SHa: e que~da
estará o Secretario; amboi terão diante a Mesa collocada no ,topo d S~lla.

'Art. ',,8. Todos concorreráõ á Salla a temp'o que se possa abl'ir a,
Sessão ás horas ap ~zadas." .

A.!'t; 99. Se algum tiver impedimento, que lião exceda a tres Ses ões
o partIcipará ao Prc;ilente por hum recado: quando for niais. tempo ~

o communicará ao Sec("etari~, pp(l; o que o faça constar, ao. Conselho.
" Art. 100. Tndos faHaráõ t~o seu UO'al:, ~ ~m ré; a ,excepção do.Pre-

Sldente, ou .da elle Conselheiro J que c onfermo' obtiver do Presi
délitp. a penTIls '~LO Je fa11ar sentado.

Art. 101. Nenhum'Conselheiro poderá f: !lal' sem ter pedido ? pala...
.. ··a· .es a não será concedida áquelle que jh. 'i\'e ·[-allado du'a e. s n
):latena. que se trata; salvo nas s :rundas ','cu~s"" ~ PrOl)(jstas, Ar-
tigo 58, -. ~p estiver nos' éa os expTesso 'TIl s Ari.• ,I, e 7 .

_ A,'f 102 O Presiaenté concederá p paI vra a I pm primeira a pe-
dI" 1:> 'tardada ; davi:). a: preferencia dQ AI;t. ~ 9. Qual1 lO muitos se Je
van~r o ~? mesm teIll para pedir lIl' a --palavra J :0 ~residen .Jàtá a
pleferen~la a· qÜ m 1. parece!',
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Art. 103. Tóda a Fana,- ou Jiscurso sera iirigido ao (,'""'Ins'elho'-

ou ao Presidente ~ e não a detem' f'Y-'da pessoa. , ,
Art. 'I.~. Quando se fallar <l ~ alg'llm Conselheiro será .este sempre

tratado pelO'" seu- 1:1 ppellido, dizendo-se o Senhor (F). _
Art. 105. Quando algum Conselheiro fallar sem ter obtido licença,

o Presidente o advertirá com a palavra= ~ Ordem. = Se sendo adverti
do segunda vez, não obedecer, será mandado sahir da SalIa.

Art. 106. Só para reclamar a execução da Lei, poderá interromper
Sle quem e!ltiver falIando ; o que se fará di'Lendo = A' Ordem. =

Art. 107. Os Conselht:iros, que na 3essão não guardarem o decoro
devido, serão advertidos pelo Presidente com a palavra == A:tenção. = Se
esta advertencia não bastar ~ o Presidente dirá = Senhor, ou Senhores
(F F) Attenção. -=:::' 'je hr·ainda infructifera e"ta seg'unda advel'tencia,' o
Presidente os íanaat~ t ~hir da SaUa com ysta "'ormula = o Senhor, 01I

Senhores (F F) póJem re~irar-se, e estes sahirá(. logo sem replica.
Art. lOS. - e no (..alor, da di :puta qualquer Conselheiro empregar

palavras desat<.ncílosas'- oti p jr q ",' ~ er maneip' se exceder ~ o Presi
d~nte () advertirá Iprimeira~. e segu'lda vez com.a ex{:essão = A' Ordem. =
~e apezar d'isso ene se não cohibir, er tãó o Pr~sidente lhe dirá =
O Senhor (F) aão está em 'estado de d~l'berar = ; e ó Conselheiro Ga.
hirá immediata'.nente da salla. '

. Art. 10~. ~uanCo hum Conselheiro falIando se ingel'ir em matehd.,
que não he dü. attribuiç~ f) do Conselho, ú Presidente o interromperá,
chamando-o logo á Ordem. Se divagar da questão que se trata J 0\1

quizél'" introcl zir indevidamente materia nova para a discussfí.o, o Presi
d~nte lhe faril.·-:' :brar a Ordem do dia: e se tendo sido advertido duas
vezes insistir, ._",da-Io-ha sentar-se, usaTldo da formula = o Senhor
(F) p6de sentar-se. O que o Conselheiro executará prontamente.
, Art. ) 10. Quando nos casos acima mencionados não forem bastan
tes os meios indicados para se conseguir a Ordem, o Presidente levan
tará a Sessão.

Art. lU. Os Espectadores terão lu.,,:ar proprio, em que p'>ssão as
sistir sem comtudo se mistUl'arem com 'os Membro!il do Conselho, e
com elIes communicarem na SÇl.lla durante ? o.Jessãó.

Art. 112. Não poderá assistir ás Sessões maior numero de pessoas
estran11as do que aquelle que couber no lug'ar destinado.

Art. 113. Os Espectadores guardaráõ silenaio, e jámais darão S1g.
nal algum de approvação, ou reprovação: se aIg'um o fizer, será posto fóra.

Art. III!. Tambem serão expulsos aquelles que perturbarem a Ses·
~ão por qualquer m~meira, huma vez que sendo advertidos pelo Presi·
dente "com a palavra = Ordem = se não cohibirem.

Art. 1I5. QuaT.~lo a inquietação do Publico, ou mesmo dOR Conse·
lheiros. nR6 tive.r _ cessado pelas admoestações do Presiden~e, levantará.
este ~ ...Sessão.

Art. 116. A Commissãp de Policia deve dar as providencias para
que se mantenha a ordem, e huma boa' policia der.tro da Casa do
Conselho ~ tomando as mais efficazes precauções para a exacta observan·'
cia do Art. 112. .

Art. 1I7. Para serem eifectivas estas providencias, o Presidente .da
Provmcia, entendendo-se com, o I~ommandante das Armas, mandará
collocar á porta da Casa ~o Conselho huma Guard?J, Militar. O sht
Commandante executará li. Ordens do Conselho, ~ .. á Jistribu:çã.o das
8entil"ellas será dettjrrnl'l.ad pela Co missão da Policia.

i u<;u .do Senadú 1~ de 'Vlaio de 1826.
Co'

VL.;onde dd Ca1·aveZlas. = Visconde de PI7.1'ari''J' uá.

, "

Na Irr.prensa Imperial eNacional.



A Assembléll Geral D' _reta o seguintE"
Art. 1.° A Sentença, ue impozer pe .. d de mor

te, não será executada; sem que primeiramente ~ ~~

parte ao Imperador, e receba a Sua Sancção.
Art. 2.° Excepto~-se d'esta regra 3 Sentença d

pena de morte, profe;ida em te po de guerra pelos
Conselho. d~. Guerra, no Exercitos ~m Campanha, e
nas Arm~as em v1agem.

Art~ 3.° Ext' oet s os recurso. .' .-antes os Juizés,
e intimada a S at nça ao Rf.o , o R:elJa tor .10 proces
so remetterá a "'entenc r r c· p'à escrlp p elle á
competente Sec.·eta ta ,/ Estado, por ond lh~ será CO~.

{Iunicada ,a Imperial Resolução.
Paço do Senado em 17 de Maio de S26. - Ba.. ~

,.Üo d' A lcantara.

.. Imprensa Imperial Naciol



AR C E R.

•.1 menCIOna..

~sentado por

prImeiro pa;"
segundo ... a
uzentos mil

A Commj5..ão da Redacção do Diario, examinando o requeri.
mento do ltedactor deHe, em que represen' a necessidade de
hum Regulamento para se dirigir nos trab li. Redacção, pe-
dindo ao mesmo temp hp fi Escripturaô Servente. He
de parecer:

l.0 Que se observ 1 teiramente qt e 101

esta Commissão, fa~ , - e d'!:ü.~ rJgunda leitura.
2.° Que se conce o J .scripturari,J, e Servente

ra aj~dar ao Redactor nos labalhe'l da ~.;rípta,

a os trabalhos externos: 'encenrlo o Escrípturar
r . an uaes, e o Servente trezentos réis d;:trios.

3.° Propõe a Commiss: a Felisberto Ig'Y ..lcio Jan~.ario Cord . o
para o lugar de Escripturario, e a lJtlanoel J7erissimo da Costa í'a~

Ia Servente.
4.° Que se addicion.e ao Regimento Provisorio

do o §. 2.° deste parecer.
Camara do Senado 26 de Maio de 1826. - José .Joaquim de

Carvalho. - Antonio Gonçalves Gomide. - lluiz José de Oliveira.

a imprensa Imperial é Nacion 1.
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Geral Legislativa Decreta o eguinte:
de Direitos por entrada em toda~ as Alfandegas

PJlúJECTl) DE LEI.

A As"em11én.
São isentos

'deste ;mperio;
1.() Os Livros, em qualquer idioma, que ,ejão e"criptos; os

chefes d' obra ou modellos de p~ntura, e e"cl1' (Ura destinados para
uso e estudo dos Estabelecimentos publicoF .,\', jM, e Eociedades
authoriEadas pelo Govei'no ~ os ......instrumer1 or' • 1 ., as coI lec-

~ ~

ções de moedas, e medp1l-J.i:l:5; os ffirJel1JS ~e i'nn a<;tl'--' , e de ma-
quinas, emquanto nã ,'(>: c(ln~truirem igu~es eUl o 1, 30 Paiz.

2.0 As affiostral1: ',de :J alogia, de Boi ~nica, e d' , ,tro" ra-
mos, que concorrer~lU l,ar,;" enriquecer '1: c3,abin( tes de Hi f<\T'la
Natural.

3.o Os Animaes importados p::tra melhorar as r. ças; as pre-
1. ço~' anator icas. Paço do Sen:ldo 29 d~ Maio ele 1826- .
José Feliciano F ntaJzdes rinlteiro

Na ímpr~~~ 1, •.I:~rial) ~ Nacionállll



l\.DIT'A ME'NTO.

PRoponho que no ineó Projectó de Lei sobre o Monte, Pio
se suprimão os Artigos 20, 21, e 24, e em seo lugar se ponha )$

segv íntes :
Art. 20. Em cada huma das Provincia3 do Imperio será cr:a

da huma Junta administrativ:::. composta do The~oureiro das Tropas
ou quem suas vezes fizer, 2 Officiaes nOToIC' lOS pela c'Jrporação dos
contribuintes e do Offic;al Presidente - , ... ( 'rno, o qu:t!
dirigirá na sua Provipr~'~ d. Institui')ã \lO ",:"llt,( '"aixo do mes-
mo methodo, e sy~ ~'" estabelecido na CortE: '-,) que lhe for
applica'Vel.

Art. 21. O pa~..t ,uto da' Per,õe' ,,~rá . ~argo Ja Caixa da
Província que' ultimanlente recebla, ou <leveria 1 Jeber,. a (;Ldtribuié
ção ordinaria, ou extraordinarja do Official fale\. ,do•

. . Art. 22. Fica sendo per lttido a hum O:ffil: I, que 1assa a
!' "ITir de huma para outra Prc . ~cia, fig:- r continLalldo a p:-- Jar, e
a ser membro do MOllte Pio a que antei.iormente pertencia, ,mtan
to porém que para elle continue a dar regula.rment~ as suao contri.
buições ordinarias, e extraordinarias. .'

Art 23. N o caso do Art. antecedente, f~_ 3 cargo do OfficiaI
promover os devidos assentos a fazer em huma, e outra Caixa de
Provincia, a fim de que ellas entre si possão fazer as precisas tran.
sacções. = Paço do Senado em 31 de Maio de 1826. = Bento Bar...
rozo Pereira. ..7'

Na tmpren a Imperial e Nli _naI.



.A Assembléa Geral L{'gís'latív'it Decreta:
Art. P Poderá obter Carte. de N aturali a' u. , o Estran..

geiro, que tendo proyado ~ua . bO::L con~ ueta, Ú,'e: do~nj.cilio.I\O
lmperio por quatro annos nao mtert'ompldos; e a Idade cU~l~nda

de vinü~ e hum almos; hurua vez que, alem d' estes reqUIsItos
n'elk se verifique qualquer das seguinte3 condi<;õe~.

1.a Se for casado com mulher Bra iIeira , e tiver profissão, offi
cio ou accupacã,o honesta, de que possa sub~~stir.

i.a Se possl:ir no Imperio' bens de raÍ,.. <o' ,capitae~, 011 a1gum
estabelecimento de agricu ltma, índustrit ,.lU COI'111 el\ do valor
pelo menos de seis contM _:e:: réis, de "uJvs lUtE v.. Ira.

3." Se for rersadp., e distiucto em alguma SI 'Íe 'iL. ~ ou arte 11
Leral, e provar n'csse· ru' 'í"" ·0 seu mcrito uor n19l1ma r :-oduéção,
ou gozar de alguma ..CL tO, ou orcen~':v; 'fiL 'lI ,elo resClTado ao
Governo, o conhecimento da emim~ncia ':<1. sua SI. ;ehcia., ou idte.

4." Se tiver feito serviços impo tantes á Naç:o, e que sejão
por taes reconhecidos pelo Goven tO, a qpem fica Cl mpet~ndo (. co-
nh, 'cimento. .! I

Art• .2.0 A' excep~o dos lJir itos P~liticos marcados no arti
gos 91, e 94 da ConsL1Luição aos naturalisaJos, r;)s ten l~: I do

. art. 1,0, e qualquer das quatro condições acima exigiJds, não pode
Tá eompetir o exercicio d3S mesmos Di~eitos Politic'õ.. de que expres
samente não são excluidos pela mesma Constituição, senão, quan-'
do, além dos requisitos, que ella exige para os Cidadãos nato~,

tircrem tambem o de de~ annos de. domicilio no Imperio sem in.
terrupção.

Secretaria do Senado em 31 de Maio de 18.26.

Est€&. conformQ, .José P(jd'ro Fernandes..

./

.N~ Impre!,1i3a. hUJ!eriaI e Naciomd..



PROJECTO' DE LEI.

r 'J

A Assembléa Geral, e Legisiativa do Imperio do El(;"1il J (~lerendo prl)~
mover a Construcção do~ Navios ,la Marinha l\~ercan(l; _ e bem assim
a Navegação, que constItue a base do Comme~clO, da Industria, e das
l'iquezas, e forças do Estado, Decreta o segumte: . .,r·

I

T I T U L O I.

Sobre a Construcção, e Navegação.

Art. 1. As madeiras de construcção, ou !lara fabrico los Navios;
sendo produzidas no Brasil, serão exemp .as 'óe, Dire;~os.· entradas ..
ou qualquer emolumento." ?" . -

Art. 2. Tudo o qv ~ for neces ano 'para o ap eHro-, preparo, so-
brecellente, provisões, .:: U"''\., do NavÍo, ou Navio 'lúe sabir, ou sahi
Tem em viagem, será .vre ~ JÚ Direitcs.' e d- . qu lln.1er 'nolumento ,
provada que seja na Ali.ln(.(:.ga a referid,1 ftt'cessidac.e., e uso.

Art. 3. Ficão exemptas de Di:-eitos de entrada .odas, e quaesquer
materias brutas necessarias para a Construcção dos I\'nios, e bem as
sim lonas J brins, antenas J anchorHs, amarras. e cabo l, qu~ vierem de
POJtos Estrang'eiros em Navios, 1. '.1) Embarca.;ões Bra&ile:iras, por. tem
pó de d9Z annos contados da pubht:ação d('· presente Decreto.

Art. 4. Os Navios. f'llIe d' ora em diante se construirem !'.o '(rnpe
l'io do Brasil, g'ozará.õ do Privilegio de exempção de lJireitos da pri-
meira carcra que exportarem, .

Art. 5. Na venda dos Navios, antes da sua primeira viagem, não
se .pagará Direito alg'um: e d' ahi por diante em toàas as mais ven
das que se fizerem, só se pagará cinco por cento em toda, e qualquer
parte do 1mperio do Brasil. .

Art. 6. As licenças pa.ra córte de madeiras de construcção, e mar-
ca de Estalejro, e bater estaca, serão gratuitas inteiramente. .

Art. 7, Não serão consid~rados Navios Brasileiros os Cascos, ou
Navios de Construcção Estrangeira, excepto os apresados por Navio
Brasileiro J e sentenciados pelo Tribunal competente, ou qum~do por
naufrag'io nas Costas do Brasil, varação, ou julgados incapazd de na
Yegar, forem comprados por Cidadão Brasileiro, e soffrerem concerto:1
em· que se despenda mais do dobro do seu valor, depois do sinistro:1
ou ,sentença. Ig'ualmente se não con iderão Navios Bra ileiros os cons
!l'~Id.os no Brasil J que tiverem sido apresados, ou cahü:em no poder do
llllmIgo.. Os Navios porém de construcç.ão· estrangeira, que forem de
propriedade Brasileira, ao tempo da publicação 'do pl'(~sente .Decreto,·
serão considerados como de con trucç.ão Brasileira.

Art. 8. O Navio Brasileiro que entrar em lastro, e abrir ilespacho
para r.J.rga) saia, ou não carreg1.do, ou o que entrar com alguma car
""a 'T I. sahir ~m. lastro, pag'ará sómente metade das despes~s que pagar
o ~ dVlO Brasllell'O qUd ~ntra) e <;ahe carreg'ad6.

Art. 9. Pelas matriculas da equipag'em, inclusos Carpinteiros, e
Calafates) se pag·ará. sómente o EmoluLlento de quarenta réis por cada
pessoa, .em favor do Escrivão respectivo. Não haverá mais do que hu
ma matncu;a. l~o.!1 cada viao'em e esta se fafé:1. na Illtendencia da Mari-o ,
nl'a) ou na Canlê:lra do lugar, onde não hoU\ er "al In.tendenà:'.

,A ct. 10. Não será admittic'o para Capitão o 1 Me tre de .qualquer
~avl _ on . Embarcação Brasi~e'·~. e como tal L't>gistada indiv,Juo al-
gum ~{e não seja Cidadão Bras leiro. I ,

Art. 1
7

• Fica a arbitrio l.OS donos uns Navtos levarem, I)U não
Capellão, e Cyrurgião, seja qual for o eo loto 7 e via~'em .. 1. 4) caiO
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de qüe 'em levar Capellão, on Cyrurg-iáo não serãó f tes obrig'ado8
a pagar ,~nlolumentoalg'um ao Capellão Mór J ou CY1'lfg:u.O Mór da Ar
mada, bas 1. rIo que apresentem os titulos de suas habirtações pa r;t serem
2,r,lmit1iÍ·cios -r.a db"'{-lita, qua1iclade"ãb@rd'o fle <lualquer -Embarcação. Ex.
ceptuãO:~8e @s .J.. avios do .Commerci- ,da escravatura, .emqua1nlro dluar
csJe trafico J 'Os q.uaas serão obrigau6s a levar Cyrurgiã.o, e' na .' falta
d' este J hum SangTa;dol' ·~pprovado. '.

Art. 12. O Navio Brasileiro J que for tripulado por hum l\Jarinhei
~ Brasileiro por cada vinte tonelaldas da sua lotação, serú repuLdf' de

vidamente tripuladu J ainda quando o numero dos outros jV[. rillheir IS ve
lIha a 'exceder á Çrlfar.ta, parte ,da I tota~ül:ade da equipag·em.

Art. 13. A nenhun Navio Brasilei.o J como tal reg'istado, será per
I)J.ittir,do sahü de qualq.ltú P&rto .:do Bl~asil, <sem que' esteja devidat'nente
~ripu!ado.

Art. h,. ,-;~'" co ._~ ..,.xa\ J, . Marinheiro::; T l'asileiros J os Ma'rinheiros
p.ortug~l'eZe8 J ,(1 tlJ S aH!'tal em fiOS N avi'Os -fjra~ elf(j)s; os :eSCl'avos per
tencentes a() 8.Ll:JcliLos Brasileiros; e todos ~ li .e., -,quer Estrangeiros que
~i\'el'em s.et": -lo. 11)8 Navios de ::,'~'erra di, T pr ) do Brasil) por tem
po de (lous a11n08

Art. 15. Os M'Urinheiros dos N2:.vi(!)s em mais de meia caTga J nãc
J)o,Glerúõ ser l'ec.ru ,adas para o serviçr da ,Armada J emquanto houverem
l\1ari,n!Liros de. :Uavias dese rreg:ados s,urtos no mesmo P.orto~

cArL 16. O lV~estre J .QU Capitãú (}(\ Navi'O que houver de sahir J de
clarar! no Correio o dia d- sua 'sal11da .oit dias antes, e além dJ este
pU3'.l.0' r th~ poderá. ser detido 'por qualquer ca ,,<I. ou Auth'Oridade; salvo
quanlo o ueJTI publico, ou do Estado 'assim o exig-ir. Se o .1'tavio po
l'ém por qualquer motivo J ou circunstancias se veja obdgado a "acc~le

par a sua "viagem, ou porque queira aproveitar-f>e de aLgum comboi,
ou ·cons.erva J .!>ê Jhe ,ac:ceitará a -participa ~ ão qua enta e .oito horas alítes
~f;l. . sua 'partida, .:não 1 se .l:h-e pondo_embaraço alg'um depois d' este termo.

. Art~ 17. Haverá hum Official do Correio encarregado de ir entregar
ame,la I;!.us· .Cartas, . e &S Offi.cios daJs r:diversas ,Luthol'idades ao Mestre" \
Oll CapitúQ do Navio J courando d' este .0 'competente Teci.bo.
, AI't. 18. Pica abolida a chamada V:$ita da botica, e haverá só-

l\l.lente na sahida do Navio a visita. cl.o registo.
. Alf. 19. Os Passap.ol'tes contim18ráõ a ser passados pela Secretaria
de Esteja dos N egociQs da '.Marinha .na Corte J e nas Provincias pelos
respectivüs [Presidentes) ,na JOlma até ag'ora praticada. Serão lavrádos
t)m pergaminho J e·á vista da Certidão de registo J ou Matricula do Na
~io. N' ell s.s:e evel'n. declarar o .nome "ou invocação da Embarcação;
d9. Praça, QU P9rt.O -a 'lJl.e 'pertence; do Dono, ou Donos; do Cons
.tractor; ,do Jug'ar, e 'o tempo em que foi construida; e se he de Cons
trucl;ão Brasileira (i)U Estrangeira l1a-cionalisada nos termos do .Art. 7.°
e bem af 1m as SUél!>. dimensCies J fOI'ma da. 'armaçã.o J lotação J é mais
Cjnalid(l(lt.,,;· carac.terísticas do Navio.. .Jg;ualme:nte 'se dec1arará o nome do
Capit~o, ou :Mestre J D Ido Porto do se') d'estil1''O; e o numero dd pes
spas da eq,uipagem. Os Passap01'tes dos Navi.os empregados no COI mer
cio da. escravatura J continuaráõ a ser lavrados na mesma fOTrna ac~'ta l.

,Art. :20. qunia .vez concedido o Passaporte., seTá referendado ,m
cada vi;lgem pelo Intendente da Mannha, e .-onde o não houver) pel()
,1 uiz da Alfandega J e 11a faltL. de hmn e ou:o, pelo ,Pre, idente da Ca
rna,ra do '1'esp.e-ctivo Porto.. decla:r~ndo o 'Home do rCapitúo LI Mestre do
Na.vio J' numei:o de es~ Jas da equipag'em J e o .Porto .para ou.d.e', per
tende r..-P "[ i.r viao'em

- J .... I o·.
- , Árt ~J .. O Pas:sal1orte se 'uefol'IIJ n

' 'todas as vezes que o 'J'avjf'o
passar a outro do:., J JU· dono. , ou ln rdar de forma !de arrpaçãlJ.

Al't 22. O Oapit'" o J O.U Jfiestre <.lo Navio) no ca'w de 'Venda do
l\lll.amo afio ol. ou J ' e.r gul:.. aJ(lo "ncapaz ~e nav:e&,.::a:r _ . ,be IQ.rjO'J!l,M a



restituir iOlmediata\nellt~ Passaporte. nà Estacão'cortípetente~ ,e' a' v-e-rÍ~

d~'j 0\1 ~onde!Tll1ação teve effeito; no P~rtó J•• ~u tuglar, onde 'elie se pas.
sou. Se porém a vend~ ou. condemnaçê1:0 tlV.er 1ug-ar. em almum outro
Porto do Brasil J OlJ em Pall; EstrangeIro J no· pJ meIrw caso o Pa"sa
po~'te será .entreg'ue ~a _ Intendencia da Maritl:ha d' eSSi:7 Porto J ou·; n~
}'e~pectivfl Camara J nao have~d? tal. Intendencla; e no segundo ~aso'ao
CODS~1 j ou Vice-Consul BrasIleiro do Port?; ou ao do Po~to maIS pro"
xirno na falta d' aquelles J ou na .SecretarIa d' Estado da· .Marinha eriío p~azo' de -quatro ~1ez~s c~ntados depois do evento J e de. oito me~ s
sendo. nos PQrt9s' d ASla... ' . .
- Art: 23. O C~pitáo, o.u Mestre que faltar á .disposição do art. pre
c.edente J tierá multa.do n,a perd de hul1'l conto e du-zentos mil réis para
as despezas da Ma.rinh.a d~ Guerra.. E d' esta quantia prestal'á fianç~

idone lla sobredita Secret~ria d' Estado~' ou 11<1. E<;tação onde tecebr
o Passaporte. Toda a ve que o Navio mudar d C~ l :tão ou Mestre J

·devel'it aguelIe que 111 1:1 '- eder p..rp-staI no'/a fian . O levantam~nto da
,fianca se obterá. COI I o recI o da entreoa· do Passaporte.

'Art. 24 O Alvar: I) }:Q,,~de Fever~: de 1758 J e de ~ de Fevereiro
.de 1810 emquanto dett.·l â;:a, qUI:; tow·s osdespach 3 necessa:iOs para
a e;<pedição de hum .Navio. se.; reduzão a ,hum só Livro, e n' e1le a
hum só despacho J;e unica somma, que e.m si inch a cumulativamente
,tod.os os emolumentos J .e todas.a .contrib ições, qu até ::lgora se pa
gavão por, differ~ntcs Repartiçõp. , para q ~. a sua ~<?~alidade se' a de
pois distribnida com a devida pI' porção pl;llas pessoas a quem tocarerr,t
as Iilobreditas contribuiçôe~ J e emolumentos, será inteiramente, I" rvado.
E" n<enhl: . Empregado p..tblico, Official de Fazenda J ou Policia o" Por
tos J poderá exigir d' esta somma, ou além d'ellas, cousa alguma a ti
tulo de g-ratificação, costume, propina, ou. em lumentos que não seja
estabelecida por Lei. .

Art. 25. Os.'Pa~ses para. os r~gistos dos Navios nas Fortalezas continuão
a ser dados pela' Secretaria d' Estado dos N eg'ocios da Mari nha na
Carte, e nas I.ll'OV iricias pelos respectiyos Presidentes na· fórma até' agora
.pratict_da. .. -

Art. 26. Somente haverá a visita da Saude, que se fará log-o que
o Navio fundear J e a da Alfandega assim que o Capitão a requeira
.depois da descarg'a, e antes de retirados os Guardas. Feita a visita da
Saltc\e J e postos immediatamente a bordo os Guardas d21. Alfandega J po
,deráõ os pas5ag'ciros vir livremente para terra. O Capitão de qualquet'
Na.vio Nacional ou Estl'ano'eiro será obri~:ado a entreg'ar ao Official

J C'l J u

da visita hnl11a copia do seo- manifesto por elle a ~ignado, . e bem assim
a li t~ dos pas--ageiros que troucer. O ditv Official da visita' remet
terá logo J a primeira ao Jpiz d' Alfandeg'a, ou pessBas que exerça es
tas funcções; e seg'u nda ao Ministro da Policia do Porto, a quem 'Os
pHssag-eiros c!everú'õ appre 'eutar s.eos. Passaportes delltro d", vi te e qua"
tI' horas depois do seo d~sembarque, pena de que não .0 fa:c;endo as
sinl, ,e. procederá. contl'a elles .d? mesma fórma que se pt;atica contra os
que l'i~ljí.lO sem Passaportes. . .

r I'L 27. Os Passaportes dos Subditos de Sua Mag'estade o Imperador
pass~.g-eiros em N.avios BraSlileil~os .para os Portos do Imperio, seráõ ex
.cluslvamente passados pela Ser.reta/'·~ d' Estado dos N egocios da Marinha
na .Corte, e nas Provincias pelos 1. spectivc-s P:'esidentes, precedendo as
habilitações dó estilo. Pag'ar-se-hão pelos ditos P saportes os mesmos emo
11lnlel'~OS, que se achão presentemente estabelel_ o~, com a dec~'lração de
qu toda a Familia he. representada pelo seo Chde.

Al:t. 28, Pe,nnitte-se de~ai," da inspecção la Authol'idade compe~
tc~te tll'a.r .de b rdo do. Nav~o" olvQra d.o seo· us , sem 'preceder a
entrada na l lfandeg-a.

,Art. - ._O . Capitão ... ou ...Me~tre d~ .. qualq~ler. Etnbarcação) logo que
. 2
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"der e.nt na' Alfandega; será abI'igado a ap-re!entar'-ao Juiz' o seó
Pa~saporte., ara ser v:isto, e reconhecer-se a' legitimjdade do Navio.

Art.,30. s Dono!> ou. Mest~es dos .Navios, ou Embarcaçõti\s pede·
ráõ incumbir a <I.uem.lhes convier, a carga, ·ou 'descarg-a dos lastros,
deb~lixo da inspecção do Capitão do Porto, e na fãUa d'este, do Juiz da
Alfandega, ·ena de hum, e OtLtl'o" do Presidente. da Camara, que lhe
.d~sig'\lará o sitio, em que a dita. carga.ou descarga deve ter lugar, sem
todavia por .ist:o ser,ern' os Donos', oh Mestres .obrigados a pag'a!' emolu·
'~llentos ou .propina alguma.

Art. 31. He li~re a todo o Proprietari6,. Capitao, ou Mestre de
·.qualquer ·Embarcação, o se'rvir-se .para orenar o seo Navio da barcaça,
ou bai',açâs ·que bem çuizer, ficando ·e.bolido o abuso praticado em aI·
guns. Portos, de serem obrigados os Donos, ou l\tlestres das Embarca..
-cões a servirem-se exclusivamente- da barcaca do Patrão Mór J \)U das
~lo Estãdo quando a!l tenha. •

. Al:t. 32. Os Fl~e(,es se consideraráõ ven<'ido!:. _ e devidos logo q.ue o
;Navio larg'ar a carg'a nó caes S10 Borto do seo destino, excepto havenda
cOnvenção elT contrario. A liqtri ~ çao' dos freto "erá fei.to pelo ,pezo 1

e quantidade que vier nos con;n~cim~ntos, e nala impedirá o pagamentG
dos ditos fretes: Em caso de falta ou a-varia proveniente de fraude,
fica ás paltes o djreito salvo.

Art. 38. Não serão admittidas depois de hum anno da publicaçãa
-dó l~rese-l'lte Decreto, gem:ro'i alg'uns de paiz estrangeiro (excepto em
casos .particulares de fome, ou g'uerra) que não venhão em Vasos
Brasil~ims, ou em Navios do paiz pI'oductor dos mesmos g-eneros, ou
porto, po.r onde somente taes generos L são ,exportados.

TI T U L 0 .. 2.0

Do Registo, ou Mat1'iculct dos Navios.

Al't. 1.° Os Intel'ldentes da Marinha, ou Juizes das Alfandegas nos
lugares onde não houverem taes Intendentes, e na falta destes os Pre~

',sidentes das 'Camaras sã;t:> obrigados a proceder á matricula, ou registo
de todas as Embarcações que forem pertencentes a dono, ou donos

.residentes Iros seus respectivos Distridos. E quando huma mesma Em
barcação pertencer a pessDas que residão em differe!1tes Di trictos, a
matricula, ou reg;istQ se fará na Intendencia, ou Alfandeg'a, 'ou Camara
do lugar, onde resid'ir o ,Caioca ou Consig'natario.

Art. 2.° Esta m~tricu'la, OH registo, será. feita em trez Livros, O
-primeiro será destinado T,ara as Ehlbarcações empreg-adas na navegação
.exterio " ou de longo curso. O Seg'U1:tdo para a que se emprego;;' o na
naveg çã costei.ra. (j terceiro para as empregadas n::t navegação ·inte-
-l'ior J quat ne a dos Rios, e Bahias do Impel'io d Brasil. .

ATt. 3." E para que .estes Livros e.ji'io formados de hum modo uni
.,forme, .e contenhão as noções conven~entes, enviar-se-háõ ás dit~IS ln
·t.el dendas, Alfandegas, e Camaras, hum formulario, que será tJistri
buido 'em sete 'colunmas pela maneira seguinte:

Na l.a Se indicará o nome do dono, OH donos., seu domicilio,'e
'occllpações; declarando-se as qU3tas. ou quinhõe-.; de cad~ hum na p'ro
priedade do Navio.

Na 2." C) nome, ou invocação da Embarcação, sua mastriação , e for
.ma da !'La armal?ão; e todas as mais qualidades características do Na'io,

Na 3,' O ,lugar, e anno da sua constr?cção, e nome do Cc>ns-
tructor, ~

a 4 .. O numero de toneladas; Elara o que se arquiaráã as que
:não estiverem arqueadas.

Na v.
a o numero .das p'essoas empregadas LlO seu Commando, e

:trtpul~cãQ.
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. Na ,6. a O -seu -,-aIm" 1). estado em que se achar.
N~ 7.a Ficará em braneo, e he destinada pata as' verbas qué sê

.dev~ráõ par 110~ oasos de· ínUd~Fl9a d.e dOR?, ou donos? ""ou ,de forma
d.e arma.ção., de captura.) naufraglO) lllcendlO, e ctemol l'ao aa Em 1'-

caç.ã@ registada.
To.dos este requisitos; e dedarações devem ser verificadas) ou

'p.rovadas. por certidões em forma na Estação onde se fizer o registo:
Art. 4.° Este :reg-isto) o,u matricula' s,erá. assignada pelo fntendente',

ou Juiz da Alfandegá do lugar onde aquelle não nouver, e pelos seu's
te pe.c.tivos Escrivães da Mesa Granâe, ou na falta ' aquelles pelo Pre
sid'ente, e Escrivão da Camara;· betn como pelo dono, õu donos) OU

Feto Caix~, ou Consig·natario. - 01' esta matricl la pag-ará o Navio, ou
E!nbal:cação cem réis por ton~lada da sua lotação para as despezas da
Estaçã , onde 'se fizer o registo. .

Art. 5.° Nenhum Nav"o, ou Embarcação tertl éJireito a gosar 'de
qua squer dos privileg-ios, 1U vantagens de N. via Br sileil'o, se não se
-zer registar, ou mau'ic'JIar, como fi c:: eclarado, e' não extrahir: P01'

certidão o theor do ;. 'sto, passada las pe_ soas Rcim-.. authorisadas
pa[a o menciona.do reg;i.,to, a qual cert ao apresentalá nas Estações on
de. houver' de se lhes passar Pa·- porte, e serú documento de bordo.
E por esta certidão pag-ará o Navio quatl'ocento:D e oitenta réis para
o competente Escrivão. .

Arl. 6: Igualmente se determina que n ahum Navio, ou Embarcá
çâo Brasileira regi tada como tal, possa continuar a g'ozar dos privile
gias de Navio Bl'a::;i!eiro, quando tenha passad por algum reparo) Ol:l
concerto, em raiz estrangeiro, cuja despeza exceda a quantia de qua
tro nlil l'éis por tonelada da, sua lotaç~o, salvo se taes reparos se tive
l'em julga(lo necessar:o', e indispensaveis> em conseql encia e avarias)
e nünas. extraordinarias accontecidas durante a sua ausencia dos Domi
nios do Irnperio do Brasil) a .fim de poder continuar, e conclui~ a
viagem, em que se tenha. empenhado, ou para recrressar a algum porto,
ou luo'ar dos ditos DO'1linios. E o Mestre) ou Capitão de tal Navio,
logo llue eise chegar a algum dos Portos do Brasil, e apenas der en
trada, deverá. qeclarar debaixo de Juramento perante o Juiz da Alfan·
deg-a, e na falta d' este perante o Presidente da Camara ) que tal Em
barca~'íio fora a. iro reparada J ou concertada, com a comminação de ser
,multado em quatro mil l'éis por tonelada da lotaç.ão do mesmo Navio,
para as despezüs da Marinha de Guerra: E se tiver provado que o dito
Navio, ou Embarcaç,fto estava em termos de poder naveg'ar, ao tempo

-em que ultimamente sahira de qualquer porto) ou lugar dQ Brasil, e
que não fizera 1 aior concerto do que o nel...essario, e indispen avel,
corno fica di o , ·as sobreditas Authol'idades certificar;o com verba junto
á certidã.o do re,,·j to, cm como se tem provado II" os privileg'ios, e
Y:ll1lag'ens de tal aYÍo, ou Embarcaç.ã.o, não prescr erã!» apezar
\' fi ('(Incerto > e repara 'õe feitas em paiz estrang'eiro.

4lrL 7,° Como pore;n po a accontecer que por falta de Operarias,
?U cOl~I-~i? d' estes se v ja. alguma vez o dono de qualquer Navio na
llnpos~lb.l!·dade de fazer-lhe os roncertos necessarios para poder conti
nuar nas suas viag-ens, e sendo conveniente providenciar, em similhanLe
ca 6, o bem de lião padecer o Commc.)'cio Brasileiro, porlení o Gover
no, provada que s~ja a r..encionada faltf., ..:onlu10, p.ermettir ao .do
no de t~1 avio facu!uade de o mandar concertar em qualquer Porto
e~tra b'elfo, o qual de erá ser declarado na li er:ça, ou ord passad.
pth e, te fi ln _ •

Art. 8.° Nenhum Navio, f'U Embarcacão der IS de registada J

poderá. muu· r de nome) ou invocação.
Are . " O nome, ou invocacão do ~avio, ou Embarcacão', de-. I ., . .

.pOIS (e r g·1SÜll~'.' e antes de meter carga, bem como o do Porto) ou
Pi" ça a que el'teRc r) ue\tel'á c''1tar e~cripto) 11' p~RUrdd n<t PÔpa colj1. {?
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letras brancas sobre -hum -ch.ão preto de huma maneira. clai'a; 'e leg'ivel;
~ o Dono) ou Mestre) ou Capitão de similhante Navio) ou Embarca
~ão) que consentir que neHe se meta -carga antes de estar tal nome,.
ou invocação tscrip~a na forma acima indicada,) ou tiver voluntariamente
riscado) ou apag'ado) ou de alguma forma esconder) ou. deixar esconper
o dito- nome) salvo em temp.o de guena) ou que qualificar por escripto,
ou em papel impresso.) ou descre, el verbalmente J ou consentir que s~

déscreva para fins abusivas J e sinistros) tal Navio J ou Embarcação com
outro nome que não seja aquelle com que foi matriculado; em cada ·hum
d' este5 casos deve::á ser multado na perda da quantia de quatrocentos
:rr.il réis para as despezas da Marinha de Guerra. .
" Art. 10. No caso rle que se alter.e a qualidade J e forma de qual
.quer Navio) ou Embarcação já registada J sendo no Porto, ou Praça em
<]ue o Navio foi reg'istado ~ se fará logo averbar esta alteração no Livf/;)
.de Reg'istp da EEltaç::'o competente) ,fazendo-se ig'ual declaração no verso
da cerlidão do reg'isto, E tendo a dita alt{;)'g,ção acontecido em outra
-Porto Brasileiro) a quem nãq. 'tertença o av.io, ou fosse n' elle regis
,tado) se fará esta declaração j un'; "'. da certidão do 1 eg'isto, assignada pelo
:Intendente da Marinha J ou eH. sua falta pelo Juiz d' Alfandeg'a d'.esse
Porto) ou na de hum) .e outo pelo Presidente da Camara, e em Paiz
'Estrano'eÍl:o pelo Consul, ou Vice-Consul Brasileiro, para ser apr.esentada
no .Porto a quero o Navio pertencer) e á vista d'ella p.ôr-se a verba
.competente no Livro ..de seo reg-isto.
. Al't. II, Quando. por venda) troca) traspasse, ou doaçao de todo,
,parte) .ou quinhão .de qualquer Navio) feita no lug'ar, ou Porto ·em que
.0 Navio então se, achar) ficar elle pertencendo a esse Porte.) ou lu
"gar ) sendo do Imperio do Bra iI) será .obrig'ado a fazer logo abi nova
registo J ou matricula na formá dos Artigos ~, 3, ~, e na presença do
'titulo .do regi to anterior) que n' este acto lhe será cassado, e remettido)
e re tituido áquella Estação onde foi passado) a ~m ele se pôr a com
petente v.erba no respectivo Li.vro do registo. Por estas verbas) e decla-
Tações não se pagará emolumento algum. .

Art. 19 . Se .f;>orém o Navio pela sobredita venda, troca, tradpaSSe,.
ou doação feita no Porto em que se ,achar o Navio, ficar .perten€endo
a outro roí'to) ou Praça, que seja do mesmo Imperio, similhant~ alte
ração re fará declarar junto á certidão do registo. vindo a sig'nada pe
lo Intendente da Marinha) e em falta d' este pelo Juiz da Alfandeo'a,
'e na de hum, e .outro) pelo Presidente da Camal'a do Porto, ou lug'ar
:onde ella se eifectuou; e sendo em Pai:l cstrang'eiro) pelo respectí'lo
Consul) ou Vjce-Consul Brasileiro, e núo os h,a vell cl.o, por dous N ego
ciantes acreditados' ahi e~~abelecidos; para ser apresentada ·no lugar) ,ou
Porto, a que o Navio fica pertencendo) e onde deverá logo proceder a
novo reg'isto, ou matl ~cula na f~)l'.II}a que para o primeiro caso (Art. II )

e acaba de rlett:l'Ll,;nar. .
rt. 13. E passando .o Navio, ou 'Embarcação) pela mencionada

troca ,_traspasse, ou doação feita em oualquer POlto, ou lugar elll qlle
'o Navio então se achar) a pertencer a Praça, ou Porto estrang'ciro,
a m srna dedaração se fará junto à certidão do regi to pelas Authori
.dades acima men.cionadas do lug-ar onde tal alteração teve eife'to, e a
certidão nssim ayerbada, sedt remettida) e restituida (L E tacão onde foi
.lj~s ada, afim de se pôr a competente rerba no respectivo Livr'o do reg:isto .

.. . 'Art. 14-. Se porém o Navio estiver no mar em viagem, quando
'àcéollteça tal yenda) troca, traspasse, ou doação de todo, palv~, ou
",quinhã:o d' elle, se .praticará. na conformidade do que se acha 'di pJsto
u,~~, t:re.~ artigos pr.ecedentes)· logo. no primeiro Porto a que.o N a-:rio
'houvel' de chegar.

. ,Art. 15,· O do.no, ou donos 'das Embarcações, Caixas ou Consig'nata-
,rios', ,Capitães) 10U Mestres que faltarem ás disposicõe.ó~,'dos Artig'os 10)
'Il,,; 1.2, 13" e 14 J ficáo sl?j~it~s {lJJena de pag'arém hum conto a. du~
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zêntos mil réis J metade pal'a o denunciante J e a outra metade para as
despezas da Marinha de Guerra.

Art. 16. He severamente prohibido a toda i e qualquf>l' pessoa seja
quem for, debaixo da me 'ma pel~a_ ·dedarada no Art. precedente, e
além disto na de trez annÇ>S' de pl'lsao J o vender, dar, traspassar, em
prestar J reter, ou escond~r a Cert~dão do, regis~o de qualquer N.avio J

ou Embarcação, para ~uJo u o so devera servir i ou que se tlvesse
perdiJo J capturado J qu.el.nla~o, ou des~anchad?,. ou que perdesse por
qualquer motivo os pnvlleg'lOs de NavIO Br~sl~e.lro J ou qne hO=lVe~se
sido condemi1ado por causa de Com,merc o 11hcltO J ou penhorado, ~.

vendido en exeCução de Sentenea J pois que da dita certidão J no caso
de existir, se deverá fazer a competente en reg'a para ser cassada, e
não ter outro algum uso,

Art. 17. Nenhum Navio estrangeiro j ou de p.apr·edade e trangei~

ra, poderá ser reg'istado.
Art. 18. Todo o Navio" ou Embarc ?io que se achar gozando de

qualquer dos privileg'io 'de Navio Br~!"i' 'liO sem haver sido registado,
e sem ter extrahido a sua competente ....ertidão do registo hum anno
depois da publicação do presente Decreto J !será sujeito a ser confisca
Jo, assim como toda a sua artilheria J munições, fornecimentos, appa
l'elho, e mai~ pertences, e deverá ser aprehendido por qualquer Offi
eial das Alfandeg'as do Imperio do Brasil.

.Art. 19. As Embarcações empregadas l1a navegação interior, além
de matriculadas, ou reo'istadas, devel'áõ ser numerad'ls, pena de paga
rem vinte e cinco .mil e seiscentos réis para as despesas da Marinha J

quando assim o não cumprirem.
Art. 20. O dono, ou onos das novas Embarcacões, serão obrigados

a arquea-Ias log'o que se lançarem ao mar. Igu~lmente se fará proce
der a arqueação de todas aquellas que ainda não estiverem arqueada'>.

Art. 21. A arqueação será feita por pessôas inteJ1ig'entes, e para
isso approvadas, e com a assistencia do Capitão do Porto, e onde o
não houver, do Juiz d' Alfandega J e na falta de hum, e outro do
Presidente da Camara.

Art. 22. Feita a arqueacão, se dará ao dono huma certidtio, da
qual conste a lotação, isto be, onumero de toneladas da Embarca
ção, o nome d' ella, o do dono, e bem assim as dos individuos, que
fizer'em a dita arqueação, e o dia e lug'ar em que foi feita, send0 a
dita certidão assignada pelos Arqueadores, e pela Authoridade acima
designadá para assistir ao acto da medicão. Por este acto, e cer~idão

pag"ará o Proprietal'io trinta mil réis em'benefi j dos medidores sendo
a ~mb~l'cayão de tres Mastros, e quinze mil réis rendo de dou .

Art. 23. Huma vez reconhecida a 10tacão de qualquc. Embarca
ção, deverá tal c nta de toneladas ser pari sempre le~1 '.ada como a
lotação da dita. Embarcação, e assim havida por tal em todos o sub
sequentes registos, ou matriculas que se po~são fazer da nH' ma Em
barcação, e onde para esse elfeito cumpre appresentar a respecLÍva certi
dão. Exceptua-se o caso' em que se tenha feito alg'uma alteração na
f<:rma,. e capacidade do Navio, ou que se reconheça que a sua lota
çao fOI calculada erradamente.

Art. 24. Os Intendentes da Marinha, Juizes das Alfande!"as, e Pre
sidentes das Camaras do Imperio rIo Brasil, ficão obrigado <:)a r mett l'

allnualtl" nte á Secretaria d' Estado dos eg'ocios d Marinha, hurr 'ume
de hum dos tres Livros mencionados J afim de por este modo <.:0
nhet r-se o toml da Marinha lVlercante, o seu auO'mento ou deca I nela.
, Art. 25. Ficâo revogadas todas e quae que~ di posições contrariaSl
as do pl'fl en Decreto.

I)aço ' Ca 11.'Ua dos Senadores em o Lo de Junho de 1825 _. . J

V.·sconde de Pa7 wzaguá.-

Na. \mpl'ema Imperial e Nacional.



Emenrias .ap7Jrovatias pela Camara dQS Senado~es·,· na 2. a diseussão dp
Projecte dfi Lei sâ.Ôrl} a Construc.ção e Navegação:

TITULO L

, Art. 2. R Esolveo-se que se. accrescentallse depoiél do subs.ta,nti
v-e - emo,1um~nto - a clal!S.Ula seg·I.114t~

CC Se 08 generos sQb:r~dito!! forem de cQnta do dono, ou donos do
NavIo " e que no art. se. esp~cificasse - qult ~ isenção dos direitos só
teria lugar huma ve3 que os g'eneros fosllem tIrados ~a Alfand~ga Qen.-.
tro <io prazo legat

Art. 3. Proponho que se addiGiQne á palavra Navios~ quando os.
€onstructores,. ou as, pe$so~ que Q& m&;.n.qarem cQnsj.r~ir, o requererem
com as devidas condicões, e ...autelas - Mmicá.

Pl'@ponhe. qu.e a: is~ução dos, di.re~os no~ genero,ol .GJarad.os no A r
ligo 3{,o .se. limite á gratificaçã?- ~e 25 por cento ~obre. a i~portancia
dQS, dU'm~9: de entllada. ..- Manc.a--. -ApP,"ovada sal.v~ l\ redacça:o ..

Art. 4. Na isenção "le direjtos de M: IlLação se elltend~ som,ente aSI
d@ deus ~or cen,t'O estabelocidO' GQmo diraito ele C.onsuladJ,:i. Salva a redac-
ção... Tt'isco.nde de ln!~am.bupe.. .

Em co.nsequencla do cont~xto da Emenda ~encep'se que se. accr~s
C@BtaS e fiO art. depois da. paJav.ra -- direftQs.- cc ~e dQ\"!'s_ por ·c~ento de
Co.8sulado. "

Art ã. Substituidas as palav.ras - liÓ se; pagE!J'á -T", por ·estas - se
continuará a pag'ar.-

Art. 7. Serão considerados Navios Brasileiros os que forem construi
cl-os 110S E'Staleiros N acionaes , e de p~op iedade :ar~silei;ra. Estabelecjda
@sta primeira regra se segl..iráõ as e~cepç:õ~!!. d~ ql}.~ o Art.;. f~~ m~nção.

Salva. a redacção. Ttiscoude. de lnhªmQuPlt
Divitliindo..,se o Art. em 3 partes, e n,ão· passan.dO; a. 1..a •até l!,S pp.

lavras de cc Construcção Estrangeira" resolveo-se que o Art. tivesse
prinoipio peja definiç\io dos Navi@s Estrang'eiros,. segUl)do .Q conte~to da
Emend • ficando em cOllse.quencia sup.prim'da aquell-ª, ~ .• parte: a, 2.~

fJ.u~ termina nas palavras fC depois de Sinistro, ou ~ enteIit;~ " Passou.
Ven.oeo-se que os Navios que ti veJ{em sido ap'reza 0/3 pelQ inimigo,

s;endQ depois. c.omprados pelos respeçtivos done!! serião cOr:lsideradc3 Na
vios Brasileiros; e que este favi(),r fosse.' exJ~J,1~jv.o não só ao dono, m~s

a todo o Brasileiro, excepto o Capitão, ou Piloto do Navio aprezado.
A ultima parte do art. pas,So,i:I,. ç,0!l1 a declaração porém de que

os Navios de Construcçã,o Estrangeira, que forem comprados dentro de
bulO ;.a~nQ depois· ftIJ.. p\\Qlica.ç-áo. f}est~ L~i, ~~rro ~o.qsiA~ra!lps cO,mq' de
~Qnfltrueção &a~ileifa.:

Art. 12. Approvou-se com a seg\Ünte; adqiçã,Q,
€C S~ poFén, '. M. ~ I. ~t~rar ~s~~ pJ;op.orç.áo p,or ~ 1. Im.peri!!l 1)e

cl'eto, por 3.$S~ffl julg'al' (YQnV~ ieª\~; t;QQo o)~la.v.jq. qu~ fo ripulado ~"!

tª-o na ~~nf~'l!lid.ªd~ de· tal llh~rn io., ~«~ fÇ~y~~dQ. de"V\~llleT,lt~ tri;p.t.Ua'!
do. Visconde de Paranagwl.. . -.

Ar. 16. Su~rimio-se lnun~ ~~ ~u~ e~~~p«;ges n~ll-r i,~dica~~,. p,~109
termos ~C· o hem pul!lico, ~\.l. da. B~.ta~Q. "

1
Art" 18. Ric~ ~b~l~dª, ª yi~i~a -9~ 1,lq \Ç~ ~ ç a çlo. p~Yi\Qo"l\1p'r. tJ,oM

gnC'citl Bo.rge.s, ........

•'1rf additivo para entrar no Projecto como a1 t. entre o 18, e 19.

. cc Art. 19. Cessa igualm~nte a obriO"ação de prestarem fiança de re
gre~sar tom' a,§ ~PIlJl tripyla(}qç~, 9~ .l\fes.tr~ das E' ~ ·Ç.l}SgeS; qu~ na
v:eg'aQ 1-'ar~ Q rQr.tOi lQ NQl'~e ; @~m '. mQ f! d,y n'" lç~aI:J.;ffi (} ~ o· ,



vil) pê soa alguma sem passapórtes, óu desertol'es áo' Serviço :Militnr
de Mar, ou .terra J ficando sujeitos os :Me tres J que c I lev!irem, a sotfl'el'
a mesma pena d' desertor, ou do que viaja sem Pa!saporte. - Visconde
de Pa1'anagtuf - '

Art. 23. SL.i"'primirãu-se as palavras para desp~zas dã Marinha de
Guerra.

Art. 24. Approvou-se o Art. sal.as as seguintes Emendas, que se
pl'oduzil'ito ·no ,discurso do debate, e forão approvadas.

cc Que se ommittisse no Art. a enunciação do Alvará do 1.0 de
Fevereiro de 1758·. ;,

cc Que se formasse hum&. Tabella" na qu~l se declarassem todas a '
despe'zas J que devem pagar os Navios pela prontificação dos seus Des
pllchos, e que a Tabella .fosse geral para toda~ as' Provincias' do
lrnperio. "
, Que na for'oa(ão da referida Tapella c.umpria attender-se ao ql.le

se acha dispost<J na relação ma'ndac1a POl' em' '"o'hservancia pelo Alvará'
de 3 de Fevereiro de uno, ~ que- deste traball o se encarreg'as5e com'
ürg'encia as com missões de l"(..,'onda) e' Comme-rcio.

Art 25. Proponho que depois d~, palavrá - Presidentes - se accres
cente cc ou seus Delegados nos Portos cle Mal', " José Ignacio B01·ges.

Art. 27 Pl'Oponho -que o art. seja redigido nestes termos: .
'- cc Os Passaportes dos Subditos de S. M. o I., serão passaàos nes-

ta Corte pela 3ecretaria d' Estado dos N egocio!ii da Marinha, e 'os dos
.Estrang'eiros p~la competente Secretaria. Nas Provincias' porém serão
passados hum e 'outros pelos respectivos Presidentes. _. José Ignacia
Bo?'ges. " ,

Art. 30. Approvou-se, resolvendo-se ao mesmo tempo que a Commis':
são de Leg·i,..lação fizesse declaração das peGas, ~m que incorrerião os
infractol:es das dispoRições deste Projecto, e que appresentasse com bre..:.
vidaaé esse trabálho, a fim de entrar na s.a discussão com o mesmo
Projecto. .

Art. 33., Os Generos de producções, ind stria, ou manufactúra de
paiz estranJ~eiFo cuja importação seja permittida, pagaráõ 24 per cento'
vindo' .em Navios qu~ não forem do paiz productor dos mesmos g'p.oe'"
rds, ou que sendo Tt.ão estiverem regulados por Tratado outros Direi
tos; taes generos porélll vindos em Navios Brasileiros pagaró,õ somente
quinz.e por cento.·- risconde de Paranaguá.

Aclclições.

Art 34. O Commel'civ pela costá, ou de éabotagem consistindo em'
generos do Paiz, ou Estr~ngeiros. já despachados para c'ónsumo, não'
será feito s~nlk -em Nàvios Brásileitos.· :

Art. 35. r ",dos os g'eneros importadôs.; .e exportados ou navegados
de porto em, pOI;tô contra as <;lisposições da presente Lei serão Gotlfis~

cadós; e o Mestre -da Embarcáção em que' forem conduzidos, será mul~

tacJo na qual),tia; de 4OO~oOO réis. .
Aft.< 36. Permitté-se porém qúê to~os e qU,aesquer generos possão

~er importados de S}ualquer lugar, e 'em qualquer Navio nos Portos do
Brasil' a fiin de - serem dep(}sitados para reexportações" debaixo das dis
posições das Leis que reoula;:em taes depositJs.- fl'isc.. nde de Paranaguá.

. 1 , I
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, Art.J l.~, , Apyrovou-se '; resolvendo-se t qu~ se' accrescentasse depois;
(la.s palavras ~'Caixa ou COTlsignatario 1) 'as .seguinteil- ou Co..resl'ón~ente;



\

Art. 3.° 'Passou, com declaração J de que os Livros neJIe menciona
dos, fosserr. rubricados] e encerrados pela authoridade competente.

Art. 4.° Na votação passou o Art. até as palavras; - ou consignata
rio. - Vencendo-se, que nada devia pagar-se além dos Emolumentús
tuxados por Lei em favor dos offiriaes.

Art. 6.° Approvou-se, salvas as emendas deduzida!; no debate, ven
cendo-se em consequencia dellas, que se supprimissem as palavras
de Marinha de Guerra - para serem substituidas pelas seguintes - do
Estado. -

Art. 9.° Additamento ao Art. 8.° do Caro 2.° Requeito que se pintp:
tambem na popa do Navio o numero de toneladas de sua arqueação.
]9 de Julho de 1826. - CarneirJ de Campos.

Art. 11. Passou] vencendo-se, que pelas verbas t'~<;:as no Livro do
reo-isto de que faz menção se pag'asse aos officiaes (' j I'ompetentes emo
lU~lclltos se<rundo o Re"'l\T'ento dos Sana['ios.

Art. 16. Me seveI ne .1te pl'ohibido a todo e qualquer pessoa, seja
quem for, debaixo d -~'IJesma pena dec-A -a<1a no Art. precedente, e
alem disto na de trez (l!'nos de prizL 'O vender] dar] trespassar, em
prestar, reter ou esconder a Certiàão do Reg'isto de qualquer Navio J

para cujo uso só poderá servil' J peis que deverá fazer della a compe
tente entrega para ser restituida ao mesmo Navio J ou para não ter
outro algum uso (exiitindo) no caso de c:e ter ene perddo; ou de
haver sido capturado] queimado J ou desmanchado J ou condemnado
por causa de Commercio illicito J ou penhorado e vendido em execu
ção de Sentença, ou de ter perdido por qualquer motivo os privilegios
de Navio Brasileiro. (Do Sr. risconde de Pamnaguá. )

Art. 17. Approvou-se com a declaração de que os Navios Brasilei
ro!! serão considerados Navios nacionalisados sem comtudo gozarem dos
favores J ou privilegios especiaes,. que por esta Lei forem concedidos
dos Navios Brasileiroi.

Art. 18. Passou] dizendo-ge, em lugar de - ser confiscado - estas
palavras " aprehensão] ~ perda. "

Art. 19. Venceo-se que a sua materia fosse substituida pelos trez
nOVl)s Artigos offerecidos pelo Sr. risconde de Pm'anaguá.

(Achão-se i.mpressos separadamente do Projecto.)
Art. 21. Approvou-se, addicionando-se-Ihe depois das palavras - A

arqueação será feita - as seguintes - pelo mesmo methodo em todos os
Portos. -

Art, 22. Passou, addicionando-se-Ihe in fine - ou de hum.-

Addicionaei.

19 J 20, e 21 ( Estão impressos em separado. )
Farão Approvados, vencendo-se que deverião ter IUJar depois do

art. 23.; e declarando-se no Art. 21., que os donos das Embarcacões
ficâo obrigados a faz.er as declarações, a que se refere ao mesmo'art.
nó termo de oito dias depois que ellas chegarem ao Porto, ~m ql\e ti
verão o seu primario registo.

a Imprevs ~ Imrerial e NacionaI.



PROJEC'TO DE LEI.

A Asscmbléa Geral Leg',:;l::ttiva do Imperío do BI'~_,>,l julgando
necessario determinar os vencÍ!nent· _ d 5 Officiaes da Secretaria, e
de todos os outros Empregados no Serviço da Camara do Senado,
Decreta o s guinte : •

Art. L° O Olicial Maior encarregado da Dire~çã.o dos traba-
lhos da Secretaria, e da redacção da Acta das Se sões, na confor
midade do Regimento interno da Camara , vencerá annualmente
hum conto e seiscpntos mil réis.

Art. 2.° O Ajudante do Oflicial Maior vene' rá annuaImente
hum conto de réis.

Art. 3.° Os OfliCl: da Secretaria vence;á,ü anuunlmente oito-
centos mil réis. ~

Art. 4.° O Porteiro da Secretaria vencerá annualmente qUI
nr.entos mil réis.

Art. 5.° Os Continuos da Secretaria venceráu annuaImente
quatrocentos mil réis.

Art. 6.° O Porteiro da Camara. do Senado vencerá annual
mente seiscentos mil r 'is.

Art. 7.° O Ajudante I do Porteiro, e Continuos do Senado
venceráõ annualmente quatrocentos mil réis.

Art. 8.° O Gut1rda Ja Porta, e o das Galerias venceráõ an
nualmente tre2entos e cincoenta mil réis.

Art~ 9.° O Redactor do D'ario vencerá annualmente oitocen
tos mil réis pela redacção _das Sessões ordinarias e extraordinarias.

Art. 10.° Da mes.na maneira o' Escripturario do Diario ven
,~~rá annualmente duzentos mil réis.

Art. 11.° Haverão' quatro Ta,~hygraphos habeis para servirem
dois a dois em cada dia das Sess....e ordinarias ou extraordinarias.

_ Art. 12.° O Primeiro Tachygrapho vencerá annualmente oito
centos mil réis; e terá na cessação dos trabalhos da Camara a
gratifica~ão mensal de vinte mil réis, com a obrigação de dal
t:tula aos Alumno , que se quizerem applicar á Arte Tachygraphica.

Art. 13.° -Os outros tres Tacyhgraphos, qu~ pelo juizo da Ca
mara se . classificarem immediato ao primeiFo _ venceráô annual
mente oitoc3nto mil réis, com a obriga.ção de 6U' ~tituirem por
turno a fa ta do primeiro no exercicio das lições 1 lChygraph.i.cas.

Art. 14.°' Haverão mai!! quatro Tachyg-raphos menores com o
ordenado de trezentos mil réis annual, .que poderá ubir a.té seiscen-

, .... 1

tos a proporçao ao progresso, que forem fazendo.
Art. 15.°.0 Correio empregado no serviço da Camara terá os

mesmos vencimentos de que gozão os Jas Secretarias d' Esta,do.
Art. 16.0 Todos estes Ofliciaes e Empregados, á excepção do

Redarlor do Diario e seo Escripturario, serão occupados pelo Go
Vc;,l ~ú no inter allo das Sessues como for conveni nte. Paço do Se
n? 'o 6 de Junho de 1826. = FTancisco Carnei'ro de Campos.

{

N ao Imprensa Imperial e Nacional.



PARECER:

Ás duas Commissões das' Camaras dos Senadores: ~ e Deputados ~
encarre'gadas de organisar o Ft'rmulario do Reconhecimento do
Príncipe Imperial, e re~nid~s para eSl'e .fim, tendo accor~do, déd
pois de ponderada, e dIscutIda a .matena, em ,que o. dIto"" For..
mularío se decretasse por huma LeI, oiferecem a consIderaçao da
Assembléa Geral Legislativa o seu Projecto com a formula do Ins
trumento, de que nelle se faz menção; e assentão que a 'proposi
ção , . e discussão, deve ter principio no Senado - y"r ter sido delle
a iniciativa.,

Projecto de Lei.. ~

A Assembléa Ge aI Legislativa ,q. ./imperio do Brasil . Decreta:
Art. ].° O Acto Solemne co Ít~conhecimento do actual, ~

dos futuros Principes Imperiaes, como Successores do' Throno de>.
Imperio, será celebrado pela Assembléa Geral, reunida no Paço.
do Senado, no dia, e' hora, que se designar por accortlo de am-:'
bas as Camaras. ,

. Art. 2.° Reunidos os Senadores, e Deputados, o Presidente fará.
verificar o numero de huns, e outros;, e achando-se presentes os.
Membros de cada huma das Camaras , que são precisos nellas pa
ra a celebração das suas Sessões, na conformidade da Constítuiçã()!
Tit. 4.° Cap. 1.0 Art. 23., annunciará· por hum breve discurso o
fim para que se congregou a Asse,mbléa Geral Legislativa.

Art. 3.° Feito o annuncio pelo Presidente, e declarada ao
approvação da Assembléa Geral pela maneira observada nas Cama
ras, o Primeiro Secretario do Senado lavrará em duplicado o Ins
trumento deste Acto Solemne de Reconhecimento do Principe Im
perial.

Art.° 4.° O Instrumento ha de' conter expressa, e necessaria
mente: 1.0 o anno, mez, dia, hora, e lugar, em que se celebrou'
ç Acto do Reconhecimento: 2.° o numero de Senadores, e Deputa~

dos, que a elle forão presentes: 3.° o nome do Presidente, que o
dirigio: 4.° o Nome do Principe Imperial com todos os sobrenomes:
que ti 'er, e os Nome6 dos eus Augustos Pai ; 5.° o dia, mez,
e anno do Na cimento do Principe Imperial, e o do S~u Bapti mó
c.om. declaração do lugar onde, e d~ Dignidade, ou Pessoa Eccle-'
SUl tICa, por quem Lhe foi ministrado.

Art. 5.° Acabada a escripturação do Instrm;nento, em d4pli-~

('aeIo, o segundo Secretario do Senado lerá em voz alta os doi
allLhografos; e lidos us entregará ao Primeiro para fazer ne11e, 'a
declaraçao d sta leitura, en"erral-o , e subscrevêl-o ..

Art. 6.° Os dois authografos serão assignados pelo Pre idente,.
e por 'todos O' Senadores, e Deputacl,o . presentes ,\ sem precedencias.

,b.rt. 7.° Hum dos authografos será recolhido, e g'uardado no
A rei livo da Assembléa Geral, e outro, por huma Deputação com
po ~ de c;:eis Senadores, e doze Deputados, erá levado,. e apre
.'ent· (lO J.o ~ mperador no dia, e hora, que elle Designar para Fa- "
zer 3 :lcceifaçâr ~m Nome do J\incipe. bDp~r:i~l~ .



~rt. S.a No d~a d~sr~~a:~ p~~~a"p':eputação, outra :vez se
têunira a Assemblea Geral no Paço do enado, e reunida se con-
servará def; a hida até á volta da mesma Deputação.

Art. º.o s dia~ da. reu?ião da,s t- ua Cam_ar~ pa.~a est~s ,Aet~'s
~erãu' de-ara I .... alia 'ria -Assemb i(L, Geral.' .: '-.'. --; .... __.. _
( tArte 10,. -Hurna copia: auihe "ica do' Instrumento, de.qtie tra
tão ,os Artigos' S.o, 4.°,.. ·S.I);, e '6.°. será. impressa;., - -e p.ublicada p,or:
becreto do Imperador.- _ : ,_:. . , -: -

- - Formula do Intrurnento. ' "

Saibão quantos e"te Instrumento :vitem'; 'que no An o- 'do Nas""
einiento ,de Nos, C' "nhor' J esns (Cl!risto. :de úlil oitoc~ntos-' e vinte seis 'J'

quinto da IndeF encia do Imperio 9-0 Brasil, aos - do. mez de-
pelas - horas _ manhã" nesta muito" Lea' Reroica Cidade do
Rio de Janeir ,no aço o Senado, o ::ie reunirão as duas
Camaras, 'de que "se' co )e a" Assemolé . eral Legislativa do
mesmo Imperio; estando pr~sent{S -':Senadores; e Deputados, sob
a P-residencia. de F. para se faZPf - o 'reconhecimentõ do Príncipe
I;~nperial , na conformidade da Constituíção Titulo quarto, Capi
tulo. pri =fo. Artigo q\l= ze, Paragr,!-pho t€rc?iro,' se pr~cedeQ a~

Acto Solemne do dito Reconhecimento; e o Sr. D~ Pedro de AI.
~antara, João, Qar-los, Leopoldo, "SalvadtJ'r.,· Ribiano, Francisco,
Xav'l'er de Pau.la" Leocadio, Miguel, ~~abriel, Rafael', Gón'Zagà:
P.rincipe Imperial, Filho Legitima, e .Frimeiro, Varã:o ,existente' do
Se.~h@r D. Pedro Primei'fo Imperadôr -C BStit cional,. e. ~Defensor
Fel'-pet o do Brasil, e da, Senhora 'D., 11/ah.,ia' - Leopoldzna' :Jozifa
C rolina .Imperatriz. Sua M nlher, Nascidó' aôs ·<dois dias- do -; inez de
Dezembro. de mil oitocentos e vinte e ci.nco, ~e BaptIzado aos ,nove
do dito mez, e anno na Imperial CapeUa -desta Corte· pelO'" Ex~
eellentissim@ e Reverendissimo :ID. Jose Cac a1w da, Siúva Bispo Diec
sano, Capellão Mór ,de Sua Magest' de' 'Imperial, ,pela Assembleu.
Geral Legislativa foi reconhecido por Successor de Seu Augusto Pai
no Throno, e, Coroa do' Imp~rio do Brasil, segundo' a ordem da
S ccessão estabelecida na Constituiçãa Titula. quinto, Capitulo quar..
o, Artigo centa. e dezesete com todos os:. Direitos e Prerogativas,

que pela mesma Constituição competem ao Príncipe Imperial Suc
eessor do Throno

E para ~Fl)e I memoda: se lavrou este Auto, em duplica
d , na con l idade da Lei, para os fins neHa declarados, o qual
foi -.lido por 1 '. 'segundo- s.ecretario do Senado, cm voz intelligivel
perante a Assembléa Geral Legislativa, cujos Membros ab:lÍ_ vão
assignados; e- eu F; Primeiro Secretario do S nado o escrevi esubs
erevo. = Seguem as assignaturas. = José da Oruz Ferreira. = José
Antonio. da Silva Maia. = risconde de. Lorena. = f/isconde .de A1'a
caty. = Monsen/wr Pizarro. - p'úconde de j~raricá. = hfarquez de
S.' João da Palma• ..:- l/arcos Antonio de S6uta. =' Ba'l'ão de At4
cantara. == Januario M' Cunha Bm"hoza.

Na lmpre~a Imperiat 6. Nacional" '.



Para Entrar em S.a

PROJECTO"DE, REGIMENTO
DOS

, , ,

CONSELHOS 'GERA 'S

... DE PROVINCIA'.

SESSÃO PREPARA'fORIA.

Ai,t, 1. Dous ~ias antes da llriineirá installação do Cons'elhó
Ge'ral de Província que se ~eguil' á, ~ua eleiçãô', ,lS Pessoas para
eHe eleitas se reut;lil'áõ pelas nove

l
horas da .mànhã na; Si'\lla destinuriá

para às Sessões, tra" d," -éa~á. huma o seu Diplom'u,
.Ai,t. 2. Vel:iiic~u'_ }e o ÓULDet:? ~,l~ffiei~~:e ~al~ã ha~el: Sessão,

na fêH'nJél da ConstltUJ,,'ao, Art, 78" D' uJeal'aO dentre 81 pOl' accla-
núic.âo o PI'esirleriÚ:" e huta SéCI'pta;'io~ ,

• Art, 3. O Presidente e Seh'etal'io assim nomeados, consel'varáõ
os seus lugares; àté que instállado o 90llselho, sejão nomeaf.io~ °
PI'e 'idente, Vice-Presidente, Secretario e Supplente ~ que hão de ser-
vir nos dons mezes ela reunião do Conselho~ ,

AI't. 4. I ~esta Sessão l)j'~paratoJ'hl, logo que forem no'meados °
Presidente; e Séc'rc~tario, apresental'áõ os Cotlselheiro~ eleitos os seus
Diplomas, e nomeár-se-hão á plura,lidade relati \ a ~ po~ esci'utinio ~

duas Com missões de trez :Mem~ros ; huma para examin.:ir a legalidade
dos Diplomas de todos que não sahírem nomeados pai'á ella ~,e a olltl'á
para o exame dos podel'es dos tr'ei Membros da pri,iné'ira Dc,Frimissã,o.

... rt. 5. As Commisões apresentará~ o ,resultado dcis seus exam~s

rlentl;ü do uiais chrto tempo preciso para apurarem à Iegitirnidade dos
Diplomas á vista da copia authe~t~ca da Acta Geral da Eleição apu
rada, tp,:) deve tel' s' do reniettida pela Camal.-a da Capital da Pi'ovincia:

Art. 6. A appl'ov~.ç5.o ~os Diplor,nas será iP~cidida á pluralidade
de votos, na fonn·a do Art, 82.0 dá Constituição. _

Art, 7. Deve sahil' da salla o eleito, se hou ver duvida" e eOl-
'llanto se questioná sotn'e a leg'itimidade da sua eleicão; e ri:"o con
CO)Tel'~ rmtis ás Se~sões aqllelle, cbja elei<;ão tino t~i julgada legi
timá: lla.i'a completar o numel'O désignádo para o Cous~lhq; e cba
lnad, o imlllccliato em votos ao ulfiloo dos apurados pela ,Camm'a.

AI,t. S. Esta resolueão com os seus fur.déll1lento subira á As":
sembléa GCl'al; llará sua' final decisão; fazeudo-~_ ri l"'messa na fór-
ma dI) Art. 84.0 dá' Constituição. ~."

Art. 9. O eeretal'io formal'á huOla ~ista dos Cons~ ~Leiros, cujos
Diplomas forem <\pprovados. Estes se depositar~õ no .i;\.i~chi~70 do Con-:
selbo. e da Lista., depois de "onferida, se eritl'egará. liuma copia
<:l cada. Conselheiro. " " ,. '. ' '

• Art. 10. Verificados os Diplomas; o Presidente Jevantar.á a Ses
são, indicando antes a hOI'a, em que no dia seguinte se reunirá °
Conselho para pl'estar <> J Ul'amento.. , ,.. ," _' , ' ,

Art. II. O SecI'etario fúl'mal'á a Acta', rCierindo summariámente
o que se tratou, e se r~sólveo na Sessão,. Dar4 parte ao Presidente
da PI' .Jvincia, por via do Secretai'io 00 GoverDo, de se achar con
éhúcUi a verifica~'ão do'~ Diplomas, e da hora aprazada p'al'~ o Con~
f011· -}iI'e5tar <> J u-l'amento, a 3m de se mandar ápromptar o que
fL (. pn ~iso pal'a este solem ne Acto.

, k~t. 12.' No (lia seguinte, reunidos ,os Co'ôseiííelros na Sa.1la dãs
SessG<;s, á hora<..e~ignada se encaminhar6~ todos á Cathed~a!., ou
IgI'eja principal, a implorar ° Divino Auxili pela' Missa votiva dó
E~pit:ito Santo, qu~ .:5el·á celéb'radà pelo ; ',pu' pela primeira ,J

DJgm~ade Ecclesiasti<:a'.·



Àrt" 13".Q Bis~o,. ou i {\rin:H*"w Dig;nidadq Rf;lOl~l!lij:lS "08, de
:pois de estalo éOrlcluicla tOlftt a Acção Religiosa, tec.ehe~á o J llI"amen
to dos Con t;lllieh'c , dando-o pl"imeit"o G Pl"esidente, repetindo em
.<llÜt voz com a mão direita posta sobre Envangelho as palaVl"aS
,da Formula, 't' e será lida pelo Se(~retai"io, e depois. os mais dous
it dous, pondo a's i.jã6~ ~pbre o Missa,l, e ~·\zell~io· -' Assim o ' 1'0"-'

Art" '14. A Formula do J ll'rall1ento será do têor seguinte':"::':'- J u
,ro aos Santos Ev~ng'elhos pn>O'loyer, fielmente, 'quanto em mim cou
bel", o bem gel'al d' esta Provincia de .. " dentro dos limites marca
d s pela Constitui.;ão do I lperio. As~ir D~os ~e ajude.

ALt. 15. Cantado' o Hymno -' Veni Sanete Sp~1it1.l$ -' e prestado o
.1"urarnento), voltari:íõ ~o<\')s c. 110 yi,erãç>, ra a 8~na ~las Sessões. Lida e
::ipprovq.dC} a Actp. , ,g ~fto antecedenJe) o Presideqte nomeal'{t Quma Do
putacu.o de trez ! ..llt!i'q~ par no dia s~gu!nte ~ em que se ha de instal
lar ~ Conselbo) reçebQl" o Presíden~~ da, Provi 'r;~ \1a Casa immediata á:
SaBa dqs SessfJpc;) e 'acqmpanh~l-o a,té ao mt' lug'ar na' sua s·abiaa.

Ar1. 16, F ita 'à installa('r o do Conselho) _ 'undo o Art. 80.0 da
Constituíção e depois da sahida o Pr~sidente a Provincia) lél'ú' o Se
cretari<;> a Acta da Sc~sij.o ~q1teced~nte, ~ o Conselho procederá immedia
talO.ente á· eleição do Presidef\te) e lic~-P1'esi4(!nte por escllltillio) e' P

plural'dade ~lbsoluta de vot9s; e á do Secretario; e Supplente por escru-
tinio) e' pluralidade relaf' a de votos. . .

AI"t" 17~ . os \nais annos fluccés~ivos até ao quarto inclusive, a
Sessão Pr~paJ'at?ria. se celebrari:Í no dia ant~cec1entelao d instnllação"

Art. J~. Nesta Sessão eleger-se-h~o o Presidente ~ V Le-Presiden
te, S'~c't-etal'io, e· Suppl~nt~. Sel'ão Presidente, ~ Sem'etal"Ío deste Acto,
os q'ue o 'forão qa Sessão Ol'ClinUl;ia do anno inlmediato"

Árt" 19" .NQ IDeSllJP dia, qada, il. posse', ao Ploesidente,' e Secl"e
tal"Ío eleitos, pl~ocedelo-se...ha ao Acto Religioso déterminado,' no Ar
tigo 1~', sem o J uI'alpento; ~ ~e observará a dispqsição 'lio Art. 15.

• lO" ~J-

T I T U L O I.
..... ".

\ :..

Do P1oesidente; e SecTetm'io"

A rt" 20. COro pet~ ao' Pl'esidente ~~nt~r a ordem nó Conselho;
fazer obsel"vtu' o seu Regimento, e a Constituição; dií'igit" a (}f"dem
'~\.I tl'abal,hos; concedeI" a palavra; estal:!elecer ('om clal'e~a o esta
(lo da qtiestão; sobi'e a qual ha de recahir a votação; recolher os
votos; e dcdal'Ul" po' lIes a decisão do Conselho. .

Art" 21. ] evp Ih' em actividade o Con,selho 1 evitando a itH\C-
çao, e que ,.. ,n )elheil'os nas discussões não se apartem da ques-
tão, prjncip~"

AI t. 22. ) Pl"csiclente he o ol'gâo do Conselho todas às veze.
que est~ tivej" de enunciar-se coliectinwlente" Podel'ú ]Jroppl', ,dis
cutir, e votar; mas. quando quizel' entrai" em discussão, làrg;artí a
sua Cadeira, e sel'á sl1bstituido pelo Vice-Presidente; emqui:lJJto es-
tivei' diseütindo; . '

Art" 2~l As ftlnccõe~ do Secl'etal'io sã-o- fOI~màr as Actas das Ses
sões; a signal-as com' ~I"esi( ente> depois de ap,pl"Ovadas pelo Con
seJho; fazer a leitura dos Officios, e mais papeis que forem l'einet
tidos, a ,Conselho., ,Gil O1fel'ecidos. á su.a discl1ssã:o, e resoluçã .; con
t<~r os, votas.; fàzel" reJ~itaí' nos- Linos propl'Ío! a~ PI"ojJostas i f ,e
solnções; ]jl·ócede.r á' chamada ' ~os Membl'os do (Jonselho; e 'ã:1
mente exercer o, exrjediente da corl"espon"den~,ia do :Conselho.

Al't, 24" Não;.se aC'han~o o P'1~e~ident~ ,;1 hora apraz ,la p~. a pr-Jl:'
'cipiar ~ .Séssád ~ ratá .as .\luis-: '~ezes .0 Yiée...Preside lt , ~ 11a f, ta de
ambos' o Seéreta""o"i e ,e~tê.-s'et·a~ .supprido pel~ 'se .Suppleqte~ '."-{

Art. 25" Sobre' a Mesa do PI"esidente-; e ~ ec."etár·o estará.õ··pos
toif,t).u.m ': Exemplài" 'dQ. .;.eo~~titu.içaó f" outro .déstê', ·Reg1mglito.~ . '8. Lis..·
ta dor' 'Sonseoilei~oS', e o m~l:is que for pr~cis,O' pa a ~e esc ever.
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TITULO 11.

..._.-~
' .. !

verificado· o rum~ro determinado pela
Presidente abrirá a Q-assâo com as pala..

o Presidel)te porá a
Q -..

Das Sessões•

. Art. 26. N O prazo marcada pela Constituiç5o Art.77.0 serão'
Buccesiva!!l as Sessões en todos os dias, que não orem Domingos,
ou Dias Santos: principiaráõ pelas nove horas da manhã., e não
poderáõ durar mais de quatro boras.

Art, 27: Dada a hora de principiar a Sessão, o Presidente.
Secretario, e Conselbeiros tomaráõ os seus asse tos: o Secretar'o
fará a' chamada.

Art. 28. Achando-se
Constituiçáo Art. 78,.0, o
vras - Abre-se a Sessão,

Art. 29. Principi / a Sessão pela leitura da Acta da antece·
dente, e então se' t rá da sua ~pprovafão, ou de se fazerem
as declarações conv~'hientes: depois "'e1l& dará conta o Secretario
dos Officios, que ti er l'ecebido do 'Govarno; procederá á leitura
das PJ:opostas dos Conselheiros, que ainda não estiverem em discus
são, e POI' fim á que estiver De. ordem do dia para !ser discutida.
· Art. 80. Havendo Pareceres de Com missão , se empregará Ilelles
o resto do tempo sufficiente, depois da:: discussões da& Propostas.

Art. 31 Se não houver materia, que occupe todo o tempo da
Sessão, poder-§e-ha esta termina.l· antes do tempo da sua duração;
assim como poderá continuar além do tempo determinado, se, da
da. a ho a de findai', estiver falando algum Conselheiro, ou estiver
o Conselho a votar, poi deve-se acabar o Acto, que se ~raticava.

Art. 32 Antes de se acabar a Sessão, o Presid~nte dará os
assumptos, que hão de entra.' na Ordem do dia da Sessão seguinte.
· Art· 33. Nesta distribuição diaria dos assumptos não entrará

nenhum novo, sem que tenha acabado a discussão dos que se es
tiverem tratario; excepto quando se achar adiado aquelle, que pe-
a or em devia preceder. .

. Art. 34. Pal'a finalisar a Sessão, usará o Presidente da For
mula seguinte - Levanta-se a Sessão.-
· Art. 35. Não haverá Sessão fóra do tempo, e lugar marcados,

e jámais haverá Sessão Secreta.

T J T U L O III.

Das P1·opostas.

Art. 36. QUalquer Conselheiro tem direito de )Top8r o que
entender conveniente á sua Provincia, com as limi .ç:>es declara
das no Art. 83 da Constituição.

Art. 3i. As Propostas se ao feitas antes de entrar a discus
eão das materias da Ordem do dia.
· Arte 38, Cada huma deve ser escripta, datada, e assignada

p,elo seu Auetor, e conter o objecto da providenci'a com as razões
fundamentaes da sua nec ssidade, ou onveniencia, expostas no
preambulo concisamente.

A t •.39. Serão divididas em Artigos num rados, quan '} a sua
mateLJa contiver mais do que hum, e depois de lida!l po.r seus

1ct es no Conselho t serã.o e tregues ao Secretar'o i , que tambem
as j á 'rnmectiatamente,·e as fará lanear no Livro,' que deve ha-
'\T-eJ _ B. o 7 Re~isto d' elias, com o Titulo de Livro das Propostas.

r~: 40. Neahuma 'Proposta entrará em discussão sem passar
por tres leituras, CI)ID o intervallo pelo' menos de dois dias de
huma á outra.

Art. 41. Terminada.' a . segunda leitur



T J T U L 0' IV.

''\''olos se -, A Propoita, que ,.aeàba de lel--se, he objecto de deli
iberacão. - Os J\'Lembros do Conselho votaráõ sem preceder discus
são, .e decidindo-~e\" que não~' ficará rejeitada.

Art. 42, Decltlinrro-se pOl~ém que he .objecto de deliberação, en
traráõ c na distl'íbnição maria. 'dG trabalho ,do .C6áselbo ~,segundo a
o)·dem de anti,guidade. .

Art. 43. Se a .pr9fldencia fuI' lembra'da por hum~ das Camaras da
Provincia nos termos dõ Art. 72.da '(ij,OIl;'Sti'tuição, I depois de communica....
da pelo' Secre1lario ólQ\:o Conselho, este' a' remetterá. 31 hluna üommis~ão.

,Â:.l,.tJ.A14,.A Cmnmissã;(i)' examinará, ·ee ·he c(i)flveniente a .pl'oviden-l
cia; e PQr Officio do Conselho, expedido pglo seu Secreta;rio' ao do·

r'Governo da Pr.ovincia, dev:erá exrgir ca; eamara, qne a .1embroü, to
·das. as 'iofolflllJações ~ e documentios, se forem- pre~isos para i1lustração
do negocio. 1

'Art. ·4ó: Se a Cem missão 'pelp exame,:a 'q'le procedeo, não achar
.,attendi.vel a· Representaçp.o dR. .(0amàr~, assim ( l.H\rticipará ao Conse
.lho j o '(i):uaI. resolverá depois -da discussão, ou sem eHa, conforme
o Parecer da Commissão', ou' contra, depois de discutido o Pallecer.

AI t. 46. Se o Conselho se con-fol'mar com o parecer que dá a
Commissáo' de não' ser attendivel a;; .epreseEltação, sel'á esta rejei-:
tada; se porém não se· conformm~""'-.com a -Commissão, e achai" con

,v;eniente a providencia req-'.Ierida, ordenará que a Commissão a re-
duza 3.' PJ'oposta na forma do Art. 38 e 89. .

l\rt.< 4Jl.... O mesmo se praticará ,se a Com missão achar atteadh'el,
:ll Representação, e fOi· appl'ovado, -pelo Conselho o s€u parecer.

A\nt.'. 4S•. Estas Pr9'P0stas., sendo appresentadas ao Conselho, e·
-lidas' pclo r Secreta·rio:, serão', inseridui no Livl·O competente.; e. se re
·gularáõ 'como as que já passarão por segunda leiLura., e forão. atten-
dida:s. para' ~mtrarem em deliberação .

Art. 49~ Durante· o interval10 da primeira á segunda leitura de
:h-uma· Hroposta, póde ·seu AuctOl""pedil." ao Conselho que a suprima~

8e··oL Conselho. annuir a ,esta supplica, o 8eeretario ~screverá á'mar
gem do registo fI'elIa a verba seguinte = Suprimida em (data) ape
dido do .seu Aúctnl'. Se porém algiún outro ConselheiJ'o quizer tO"r
mal' a 13roJ}osta por sua, assignand'O-se, n'ão sel~á, esta ,supl'irnida,

Arf, 50. Depois .da segunda leitura não será já pel~mittido pe-
·dir esta suppressão. .

Art. 51. Qualquer Proposta, 'hurna vez rejeitada, não. poderá
·ser outra vez offeJ'ecida nas Se'ssões .do anno em que fOI' rejeitada;
e séndo segunda vez apresentarIa em diverso anno ao mesmo Con

··sp1ho, e send~ tarnbem rejeitada, se não podel'á m.ais d'ella .tl'R
.Yar, eIllquan.~') S' h~ ':,tir o Conselho .que a recusou.

Das ·Discussoes.

í\}t. 52. NEI'l'hllmr 'Pí'oject~"poclerá o'bter final 'restilnção para
.seguir. OSl passo~ marca(Jos no i Art~· 8}J", e seguint.es da '0onstituiçãó ;.
·sem (que. tenha.' passado PQ.l·' tres r distinctas disCllssÕ.es.

Art. "53. VersaJ'á a primei l'a Ciscussão u nicarnente 'sobl·e 'as
··Y8nÉag.ena, Ot incO'r,rvenientes.... da J'Propostá ~ em geral, sem ,: 0.ntrar
D(HeXame de cada' lmm' dl()s seus'laJ,tigos.

Art. 5'4. Na. se~unda' debaterJ,s-e-ha cada 'AI~tig,() tIa PJ;Opost~ de pt>_
·si com as .alteraç'"es ,,' e 8ubalterações correspondentes, .«que ;tivp.ne.m~
,occorl'Í'do ~ escolhendo-se por' rneio .de vatós 'as J quer liutJlver.J.· - e.
-subst;ittllir. em todo, our.em. parte' os A-rtigo5l. a que s refereHl;' ~

pl1oponJ.9-S€ 'sempre com preferencia aqtlellas ,. qU(;;', sendÓ' app.r6va~

.das prejudiquem ás mais.
Art. 5,5. ·Ná:. tei'cei~'~ dlscüss{ío S~ :.d~batel·ál'- ·eM g~ral!· não s6 ao--- --~.~ -
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Proposta. com os Artigos, que ná,? se acharem necessarios, ou
vantajosos, mas tambem as alteraçoes ; ,podendo 'r outra vez a
exame as questões, e ar.gumeôtos, suscItados nr-.s duas anteriores
discussões e confirmar~se ou re~utar-se o que nell ~ tiver passad'l.
· Art. '56. Rntre 2ad'a huma das tres discussões. de em mediar pelo

men os dous dias,. coe nenbumdrpríncipiará, sem que seja dada pelti
Presidente pa~a Ordem .,do, ,'~' . , . .

. ~rt. 57. Antes d~ prlO'cIfHar a dIS'cussâo, o Secretar,lO le~á o Pro-
jecto tódo, e na seg.un~a discuss~o o Artig~ qu' 'se h~. de dehater
com as suas emendas, a proporçao que deHes se for tratando.

, Ârt, 58. Tambem na tercp.ira discus51ão J além o Projecto, ler-
se-hão as ~mendas, que ainrla subsistirem.
· Art~ !hJ. "'ada Conselheiro tem direito de fa;lar a respeito de
qualquer Proposta, pela Ordem em qu for pe i:Ja a palavra; na
primeil'u, e terceira d~sc,_'são duas '~ezes, e" h~ segunda tI'e~ vezes.

: AI't. 60~ O Auctór ,'ou o Relator da Comm ssao, quando n ella for
redigida a Proposta ~ tem direito de prefetencia para abdr a discussão..

.i\rt. 61. No fim da discussão será perrnittido a qualquér d' es
tes o .fanaI; a favo I' da Pl'oposta Luma vez mais, se qu,izer, alem
das' que lhe comlietem em com ~m com os mais Conselheiros. Go
zaI'á da mesma faculdade qualqoe~ Conselheiro, quando quizer ex
pHcal' alg ma expressão, que se não tenb tomadó no se verdade~
ro sentéuo, ÓU pí'oduzir algum facto desconhecido ao Conselho; limi':
tando-se em ambos os casos mui estrictamente ao seu objecto.

Art. 62. Nãó se entende finalisada a discussão 'se ainda hou
ver quem se proponha a fall~r,

Art, 63. Se nos dias em que principiar qualquer das dLcussões,
não pócltir concluir-se por falta de têmpo, o'u quando na terceira
drscllssão o Conselho assentar 'que nao se acha sufficiente ente dis
cutida a Proprosta, o Presidente aprazará o dia, ou dias para se
cóntinuaf (j debate até concluir-si.

Art. 64. Tambem se' suspende a discus ão' em qualquer, esta ,
em que ella se achar, se algum Conselheiro 0'1' buma indicação
motivada pedir o seu adiamento, e por votos do Co selho for decidido,
· Art. 65. Jámais se pol1erá passar de huma discussão parl\ ou

tra, se não quando, conG,luida a antecedente, o Conselho votaI' que
assim se execute.

Art, 66. As duas primeiras discussões serão terminadas, fazen
do o Presidente as questões' abaixo mencionadas, as quaes serão
resolvidas pelo Conselho, Na pl'imeira discussão." 1\ Proposta deve
passar á segunda discu são? " Na segunda." A P oposta deve passar
á terceh'a oiscussão? "

Art, 6]. A tel'Ceil'Cl discussão acabará com as resoiuçóes das per
guntas seg-uintes: PI'irneil'a " O Conselho julga concluid", J deb'ate da
Fl'oposta ?" E. decidido que' sim; proseguÍl'á á Segunda" Approva a.
Proposta com as alterações recebidas?" ( no caso de tel-as havido. )

Art, 68. O resultado desta ultima votacão firmá a resolucão do
Conselho sobre a Próposia, para no caso de ser approvada, 'prose-
guir nli fOl"ma da Constittiicão, Art, 84 e se["niótes. .

Art, 69, O exito das vobú;ões finaes da du s pl'Ímeiras discussões
són erte he terminante, quando !le negativo o sim resultado; e en
tão não' prosegue a discussão, e fica rejeitada a. proposta, qller isto
Suél'êda n . rimeira, quer na segunda discussão.

70 Ainda quando, offm'ecendo-se a Pro-posta á discussão,
e ta se ,,:'') verifica, por niio haver que~ faUe- n'ella, o Presiden
te ........ -" ,:), todavia as votações ordenadas n05 AI'tigo 65" e 66, e·
0- ",~;1, re~lfltado terá tanto vigOl' como se realmente';ptoced'esse ver
dadet~a (bsctl'Ssãó.
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T I T U.~ O V.

_ Da8- Commiasões.

Art. 11.11 Avel'á no Conselho duas Commissões permanentes;
huma para o l:xame das Representa.ções das Camaras , e outra para
Inspeeçao, e policia da Casa. .\

AI't. 72. Nos Casos oecurrentes, que exigem averiguações, para
sobre ell.es dar o .Conselho huma acertada deeisao, poderáõ haver
as Com missões e,"ptciaes, que forem convenientes. .

Art. 73..Para se' nQmear huma Commissão especial, he preciso
que haja quem a. peca, e que apetiçao, depois de apoiada por
tres Conselheiros' pelo menos, seja deferida por votos dOI Conselho.

. Art. 74. Nenhuma Commissão se·rá composta de menos de tres
l\lembros., nem de, mais de cinco.. .

AI't. 75. As Commissões são formadas de Membros do Comielho,
nomeados a pluralidade relativa, por escrutinio secreto.

Art. 76. Nao serão nomearlos para Commissões o Presidente,
e o Secretario; porém serão semf> e Membros natos da de Policia,
e se nomeál'á, pela maneÍl'a .ind{· "\51a no Artigo 74, mais hum
Membro pal'a a completar. . ...

. Art. 7.7. Cada Commissão nomeará d' entre si para cada nego..
cio .hum Relator, o qual exporá no Conselho o parecer da Com..
missão, sem que POI' is&o fiquem os ontros Membros d' elIa privados
de pode!'erp fallar sobre o objecto de que se tratar. _

Art. 78, Se algum Membro da. Com.missão dhlCordar do pare
cer dos putt'os., poderá escrever o seu voto separado.
. Ar.t. 19. Apresentado no Cons~lho o parecer rla Commissão,'

p6de s().4~~ elIe fallar duas v.ezes qualquer Conselheiro, e o Re
lator . If."luna vez mais no fim.

Art. 80. Logo que se levantar qualquer Conselheiro para com
bater o parecer da Commissão , hão poderá a discussão d' ella ter
lllgal' n' .esse dia; o Presidente a adiará para o dia. ou dias que
julgar conveniente.

Art. 81. As Oommissões não trabalhar.áõ nas horas, em) que
e celubra .a Sessão,

TIl' U L O IV,

Do modo de r-otar.

Art 82. I:'» 03. d~las maneiJ'as se podem dar v~tos: Primeira:
Pelo acto s~rlOhplicn de se levantal'em os que approvão, e ficar.em

'5.entadvs os tine desapprovão. Seg.unda: Por escrutinio.
. Art, 88. rodas as lrOtações se fal'ao, POI' via de regra, pelo

pl,jmeil'o modo, dizendo o Presidente = Os Senhores. que votarem
3 favor., se levantar,áõ, e os que votarem contra ficaráõ sentados.

Art., 84. Se a maioria á.· primeira vista for manifesta, o Pre
sidente ~ublical'á logo o ,resultado; .mas se houver du'virla, ou por
não ter sido a mai!lria p~tente, ou por parecel' a algum Membt,o não
ser exacto o resultado proferido pelo Presidente, cont2\r-se-hão os
".otos pelo Secretario.

Art. 85. Esta vot,ação he destinada para a decisão de Indi~ações,

e PI'opostas, e quando qualquer Proposta .contiver muitos jArtigos ,
votar-se-ha sempre ~eparadamente en) cada Artigo. . j _ •

Art. 86,' Nenbum Conselheiro presente póde escusar-se .«!i.e . .\7eta~··'
salvo não tendo assi~ti~o á discussão. .. -"'_

Ar.t. 87.• A segunda maneira de votar he propria. para as. E~ ",i
~ões, e para os objectos de maior importan<iia ~ .qt~ando for reque
rida por algum l\1embl'o, e decidida POI' voto do Con~elho. Será pra
ticada por ced ulas escl'iptas com Q nome dQ Eleito, e lançadas
em Urna.. . . -. .. - -



Víl.

.(\.rt. SS. Na v.eta,(}~9 por escrutinio servem de . ,erutinadore , o
Presidente', e o Secretario, Ao. Presidente cOlT!pete pub '.ar o re~L11tado.

Art. 89. Todo o Conselheiro p6de inserir o s 1 'oto nas Actas
apresentando-o no tel:!:no de vinte e qu~try horas~. sem os fundamento
d' eUe,

Das Pessoas emp1'e,:,adas no Se1'1)iço do Consélluj.

Art. 90. HAver~ hum Official pára o E .efâente, Reg'isto, e
<"uarda dos Livros da Secretaria, hum Port(:iro·d Ca a rlo Conselho, com
dOlls Ajud' .lt~s: t) quae' ser.viráõ alte~nadament1; 11' dentro da Salla
do COllsell"., p'a.fd o qu P ,alIl for precIso, ~e~ena .wmbem anumar 0"/

assentos do assistente ; (; v.l 1'0 nas Com, l'SOef" cllda juntamente o
Porteiro, e Correio d~ S, I taria; e substituindo-a hum ao oútro.

Al't. 91. O Presidente' dá P];ovincia nome:'rá os .obreditos Empre
gados j tirando-os de alg'uma das repartições, em que estejão servindo
quando seja assirrl ptaticavel; ou nom~antlo-os. de fóra com huma Gl"
tificaçâo correspondente, ao seu reE .ectlvo SQJ'VIÇO, e pelo tempo sómen,:.
te' quê elle durar.

AI't. 92. .A clisposição do Artig antecedente' não ~e entende~'á: com
o 'Porteiro da, Casa, que deve ser permanenfe pará a todo o te, po cui
dar n' ella, ~ re ponde r pelo que alli se achar. O 'Pre idente da Pro
vincia. nomeará para este Emprego Pessoa capaz e cúidadosa, com
vencimdoto anl1uàl suJliciente, para pôr á sua cu la quem trate do aceio,
e li~peza de toda a casa. E te Ordenado será. pl'ovisorio até ser legal
mente sancciollado.

'Art. 93. Todo e tes mpreg'adós estão sujeitos immédía1 mente á
Commissâo de Policia, a excepção do Oflicial da Secretària .tl" rlev -
ní receber as Orden directan ente do Secretario.

T I T U L O VIII.

Da Policia.

i\t:t. 9+. N A parede do topo da Salla das Sessões éstará coiloca-
do m 1lIg'a r elevado o Augusto Retrato do 1mperador debaixo d 'eL

onsei'vul'-se-llá ordinariamente coberto tom c.ortinàs, e só se fará pa
tente nos Dias Solemnes d' Abertura, e Encerramento do Conselho.'

Art. 95. Os Con" Iheiros toma:ráõ a 'ento na menc.ionacla Srdla em
Contia órcu1al' indistillctamente, e sem p,referencia alguma. O Presiden-
te ror~m,' e o: Secretario tem l~lg'ares di tinelos. ,

Art. 9ô. A cadeira do Presidente ser'... de espaldar á sua esquerda
e tará o Secretario;, ambos terão diante a Mes~ collocada no topo da SaUa.

• rt. 97. rrodos conc6rreráõ á Salla a tempo que sep, sa abrir a
Se~são á hora' aprazada. .. "

Art. 98. Se algum tiver imp -Jimerito, que nã.o exceda a' irez Ses
sões o partieipará ao Pre i.dente por' hum recado: quando for mais tem
po o cornmunicará ao Secreta'rio, p~dindb que (l faça constar ao Conselho..

4 rt. 99,· Toclo fàllaráõ do, seu lugar, ~ pé, a ex epçâo' do Pl'e-
~id nte, ou daquelle CO.l1selheiro, que por h" ~rmo obtiver do Presiden
'" I erl1li sno de fallar sentado.

. - rt. 100. Nenhum Coriselhêiro poderá fa:Uar .,~em ter' p'edidu a' pala
vra: esta l~' s-erá concedida ),quelle que já tiver fallado doa veze
na latel', J lúe se trata;' salvo' nas segundas di ,cus õe's de' p'rop'o, ta ,
A ('tI. e se.e tiver nos. H,SO. expresso:s nos Art. 59, e 77.
. .Jl. O Presidente concederá a palan'a a quem primeiro a pe-

d.:r f!!,' .JT<.lada to Avja a' referencia do Árt. ,58,. Q!lando muitos s levan;ô
ta~', ~a;?, mesmo tempo p \['a p:edirem. a: vpalavra , '. Presidente' dará a per-
ferencI~ a· quem lhe parecer. .' " . '

:·".4rt., 102. Toda a ~:aHa .:' ou Discuiso -!1C'l'á ~Urig'ido .ao" Conselho, ou'
ao PreSIdente J e não a determinada p fi' oa '
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,Art, 1103, Qt dndó se falmr de algum 'ConseIllei'fo 'a e se'mpre'

'tratado pelo seu lppcllido, dizendo-se o Senl10f (F).
Âl't. lOf.k Qr ,mIo algum Conselheiro falIar sem ter obtido licença,

o ,:J.residente o ad {cl,,:irá 'com 'ao palavra -'-' A' 'Ordem. - Se sendo adver
tido se::;lIuda vez. i não obedecer, dirá o Presidente - Póde retirar-se -'- e
sahirú Jag'o sem I "plica. -

Art. 105. Só pafa reclamar ,a execultét 1 da ~ei" 'Poderá interromper-
e quem estiv'er, faJlor-do; o q'u'e s'e fará '~djzendo" A' Ordem, =

Art. 106, Os C: se'lheiros, que na Sessão lião gu'árdarem o decoro
<1fwido, ser110 advei ti" os pel\> P-resid:e-nte c(l'm a palavra = Attenç'ão. =
Se esta adv€rte.llc;a não ,'be:1Mtar, 'O Presidente dirá:- Senhor~ ou Senh'o
r'es (FP) Attel1(.:ã~. =---= S~ fOI; 'ainda infr'Uctifera esta se~rul1'rl::t ::l~"ertel1ciac

(l Presidente os mandaTÍ't. 'sa:hir 't:Ia 'SalJaco'm ("3ta f-orm'l.JJa = o Senhior'
ou Senhores (FF) pouelll -retil'ár-Se, e estes m-rIÍlláó' log'o sem replica,

Art. 107, Se no calor 'êa disput~'I., qualqúel' 'Conselheiro empregar pa
lavras desatenciosas, ou For qualquer llianeira 'se exce-der ~ o Presiden
te o advertirá pI'irneira, , seg'unda, vez c'om a -expressão = A' Ordem-, ===
Se apezar cl.' i !iO elle se "não cohibir, então o Presidel~te lhe dirá:::::':.O
Senhor 0F) não póde deli-herar ~; ,',o Conselheiro sahirá: immediilta-
mente da SalIa. ;- .

A:rt. 108. Quando hurn Consel-bdro fallando se i'ng'erif' e'm mat'eria,
que nâo" h't- de attl'ihuição do, Conselh'o, 'o Presid'ente o interromperá,
c-hamando-o logo á Ordem. Se divág'ar"da questão que s'e trata', ou qlli
~er in.Lroduzir indevidamente materia nom para a diS'cussfio, ° Pr'esiden-

te Jhe farú .lembrar a' Ordem d@ 'dia: e se tendo sido advertido duas
v-ezes, insistir:, manda-lQ'-lIa s'entar-se; usando- d'a formula ~ o Senhor

, (F) póde sental'-se, O que o CO'nselheiro executará. prontam'ente.
, Art. 109. Qmindo .nos casos acima méncionacios não forem bastan-

tes '0" nl' ,! inclicad'C}s pa'ra s'e conseg'uir a Ordem, o Presidente levan
tará a S-é ao'.

Art. 110, Os Espectadores terão lug'ar proI~rio, em que possão as
sistir sem comtudo se mistúràrem corll os Men1bl'os, do Conselho, e com
élles communicarem na Sana durante a S'es&ão.

Art. 111. Os Espectadores g'uardaráõ silencio, e jámais darão. signal
al'-g'uJi), de app-rcvação~ Oll 'reprovação: se' alg'um ó fizer, shá P'ost9 fóra.
. ,A~~:··112, Tambem serão expulsos aqueJles que, perturbarem a Se-

850 por qu~lqllel' ma-neira, huma v'ez que sendo. advertidos pelo Presi
<lente, com a palaVra.= Ordem = se não cohihirem.

I Aft. U3. Quandt' Ui inquietaçã.o tio Publico, ou il1eshlo dos Conse-
lh.ei~· s, lião ti\'~l' cessadó pelas admoesta~õ'es do Presidente; le'\'antal'á
el>t~ a, Se..;sflO. .

jht; 114: 1\ ()-~fi')Tnissão de Policill deve 'dar as provitlenciâs para que
~e mantenh~l a ordeH.I, e huma boa policia dentro da Casa do Conselho,
. . Art, II., Para serem. efI'ectivas estas providencias, o Presidente da

Província, ent ndendo-se com o Conullandante das Armasl, mântlará col
local' á. porta da Casa do Conselho l11.ma Guarda lVJ.ilitar) se for reque
rida. O seu Commandante exec.utará as Ordens tio Ctmselho, .e ,a distri
buição das Sentiuellas sen\ deteriniilai.la .p.ela Commiss~io da Policia,

Art. 116. Quando. o I Pl'esi<lente da Provincia intimar ai:! Cb~lselbo

(Jue, Si e . deve addiar, se \"~ste se. achar a ~sse tempo reunidt» cesspr[l
qualquer acto, em que se esteja, e sem 'mais discussão, ou' dllVic1AI Sl~

dat'á por lévantada a Sessão, e só ficará na Sana o Secretario pala nu
Livro lançar o Termo da referida intimaçno; o que igual'nr,te fa:nl >

e o Conselho não se áchar a e 'se tempo em Sessão. Sendú o' Cons;el.l:lo
ilddiado de te ÍI)odo, d adiamento durará até decisão do Gov('~' -- ,

Art. 117. Todo o Acto; d~liberação, ou reunião €lo Cons/--. ,-r"i-'

da ou feita depois da refeúda intimàção será iI\!"f;'al) e cl'iminos;..,
S.ecretaria do Senado 14 de ,Junho de ] 89~ I., '.

, '

Na Imprensa Imperial e N.\cio"lal.



Curráes nu ,. tacadas para a
portos J bahias, e rios. I

pescare\ll em tOdbJ os mares,
venderem o seu peixe) onde

.a,IO.

VIII

du.

A A Siernbléa Geral Legi.:Jativa do Imp.erio do ]. a iI; Querendo pr')
mover o aug-mento da Marinbag;em para o !l • vI, C Navios tanto Mer~

cantes J Cl ') oe Guerra J Decreta o seg'ul te:
Art. .v ~eraO exel '1t08 do Sel'viço Ml.;.ar h 1.'.1 e 2.n Linha J P

de todo e qualquer onus l encargo munieip,al \J' p çadores matricu
lados na] ntendencia da 1.1ürinha ou na CamlU'a do lugar onde não
houver tal lntendencia.

AI'. 2.° As Lanchas ou Barcos de pesçaria não serão obrigadas a
tirar licenças para sahirem á. pe ca: c;(' 'ão numeradas e reg'istadas na
referida Intendencia ~ ou Camara p na de pagarem vinte mil. réis de
condemna_cão para as de pezas,l M:_rinha de Guerra, No registo. se
fará. sepa~'ação das Embarcações J que ,sahem a pescaI' bar" ~óra J e
das que pe cáo dentro dos portos) ou nos rios: e nelJe ;,e de Jararà o
nome do Barco ou Lancha) sua numeração J o nome do dono ou dono J

o do Mestre ou Arráes) o Districto a que pertence) e o numero das
pessoas) que formão a sua companha. Por este registo pagará a Em
barcação c rn réis a favor 'do 'Escrivão respectivo. Toda a vez que se

.mudar de dono ou de Arl"áes se fará nov9 reg·isto. . t

. Art. 3.° O pescatlO tanto salgado ou sêco) como o fre () sendo
fe~to por Embarcações que sahir.em barra fóra, e cujos dol..- "~'" da
companha pelo menos forem de homens livres J subditos de .:,ua Ma
g'estade o Imperador) s l'á d' ora em :dialJLe.· .livre- de Direitos) e de
toda e qualquer contribuição ou propina.

Art. 4." A g'el'lte da campanha será matriculada na- Intendencia da
Marinha, ou na Camara do lug'ar onde não houver Inlendeneia) de
clarando-se na lista da matricula o numero das pes oas livres) e o dos
escravos J a pag'ar-se-ha quarenta. réis por cada pessoa ao EscrÍ\' ') Jm
petente.

Art. 5.0 Se o Mestre ou Arráes der á matricula algum escravo na
conta dos livras) será multado por e ta fraude) pela primeira vez no
valor do mesmo escravo para sua liberdade) e pela segunda terá. a mes
ma pena, e quatro annos de prizão.

Art. 6. 0 Fica prohibido o abuso dos
pesca praticado nas costas) e dentro dos

Art. 7. o Será licito aos pescadores o
bahias) e rios do Imperio) bem como o
bem lhes convier.

Art. 8.0 Todo o Capitao ou Mestre de Navio) empreg'ado na nave
gação costeira, cuja metade da tr:pulação fo' de homens livrefil J subdi
tos de Sua Magestade o Imperador do B' .; . terá huma Gratificação
df'~ dez mil réis por cada hum, os quaes lh. 'erão pag'os pelo Thesou
) v Publico) log'o que volte do seu destino J . ~resentando o competente
cerutfcado extrahido do Livro da Matricula.

Art. t D Quaesquer generos conduzidos em Navios Brasileiros por
~or.(a. de !\""_rinheiros Brasileiros, seus respectivos ranchos, ou ag-asa

"rão exemptos de direitos assim. por entrada) como por sahida,
mpal1hado de competente attestado pelo Capitão e R_cri ão



Art. 10. O 10 de N.a'V.i~, Cap'itão,- ~u Mestl' :.scrivão, ou
qualquer outro ividuo, que abusar da disposição d • ~cedente arti-
go. defraudan Ot.. concorrendo para defraudar os Direitos Naciona<:s,
.fica sujeito ás mr)mas penas, que se achã.o estabelecidas contra os que
extraviâo os mel. danados Direitos.

ArL II. Todo ó Marinheiro, .qu· 'ly\V-er servido nos Navios Brasi
leiros por espaço de vinte annos e se àll'1ar incapaz de continuar na'
vida maritima de bo' do, será admittido e empreg'ado nos Arsenaes da
Marinha n' aquelle tr ...balho em que poder prestar aind.a algum serviço.
~ porém 'inteiramed,'~e8iiv~r impossibilitad')., o. Estado proverá a sua
subsistencia, do ·me lo 1,0Sh \Te 1. '

Art. 12. O Mari>llei?'o, '~Í1e tiver servido nos Navios dE' (}llerra por
tempo de dez annos, ,ou aiS cinco annos em t~mpo de guena, e mos
trar qu'e não póde ,'ollt;nuar no· mesmo. ser TH(O, será admittido e em
preg'ado nos Arsenaes de lVIari11ba n' aquillv que for. compativel com as
suas forças physicas, e Hunca terá menores vencimentos do que perce
bia. E se. -inteiramente não es-tiver 'capaz de servÍT, ser.á l:efoI:rnado com
todos 'os seus vencimentos.

Art. 13. O Marinheiro, ou OfficiaJ Marinheiro dos Navios de Guer.
ra , .que', durarite o combate, ou etT' . 'lnsequencia deite ficar aleijad'o.
mutilado; ou perder qlialquer parte do seu corpo, terá huma pensão
Tilellsal ~mquán~o viver, eql1ivalente á terça parte da respectivo Sol
.do, ou Soldada, a qual lhe sel'á paga pelo Cofre da. Marinha, e in
·dependente do mesmo Soldo ou Soldada, ou de outra <]ualqller remu
neração, ínerçê, ou vantagens, que tenha, ou possa vir a ter. E se
por motivo de tal aleijão, ou mutilacão, ficar incapaz do serviço de
bordo, SI rá empregado nos Arsenaes: ou r~formado na forma do arti
:go antec' tente. Neste ultimo caso porém não conservará a pensão, se
lbp. ~~~'--' fl tempo de serviço' marcado no mesnlo artigo precedente.

. Art. 14. Ficão revogadas todas e quaesquer disposições contrariai
ás do pre5ente Decreto. - Paço da Camara das Senadores em 15' de
Junho de 1826.. - Visconde de Pamnaf!lUá.

J,
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Na Imprensa Imperial e Nacional.
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L ° Artigo - com
fico da pesca que

Artigo flIHicional depois ....J fi ~go 2.°

Em endas ap; 'J"ovadas pela Camara dos ..... ?}todor s na 2.. discussão
til PrQ.jecfo de Lei relativo á Maril. 'tagem.

Art. 1.0 PRoponho que se accrescente n(
. tanto que fação a sua principal subsistencia do tr

exercitarem. - Carvalho.
Decidio-se que no nu das i enções, de que trata o Artigo

·se faria menção da do vrviço das Ordem"nça , e de qualquer ,en
cargo Publico.

Art. 2.° Passou, supprimindo-se as p::-lavi. . - o do Mestre ou
rraes - e mudando-se no fim a pa' r - .rraes - para " .vis-

tricto. ,.

As Embarcações de p scaria deve aó trazer escripto na popa
o seo nome, ou ii vocação, o do Porto, ou Di tricto, e o seo res
pectivo numero, e o dono daquellas que não trouxer taes decla
rações será condemnado na r au. <A. de vinte mil réis. - f7isconde
de Paranllguá.

Pas ou este Artigo ada cl(. ••al, ficando.a Commi ~ e Legis-
lacão authorisada para o redigir, alte ndo as p ~v 'lu h'ata
eui proporção aos casos, em que hajão de verifi ar- e.

Árt. .... Venceo-se que a Embarcação tripulada na fórma de.
cripta no Artigo continuasse a pagar o Dizimo, ficando porém livre de
qualquer outro imposto, contribuição, gabella, propina, o 1 lqmento.

Que o peixe, qu o pescador tirar para consummo ' .... sua casa,
fosse isento do Dizimo.

Que o Pe cador não gozasse dessa isenção quando r u..... ção
não estiver tripulada na fórma que o Artigo descre,e.

A t. 4.° Proponho que a matricula se reforme em todo quando
houver mudança geral ua Companha, e se faça simples declaração
na antiga matricula, quando houver só mudança em parte. Salva
a redaccão. - Barroso.

Art. 5.° Foi encarregada a Commissão de Legislação I .::digir
de novo o Artigo com as penas correspondentes.

Art. 6: Additarão-se-Ihe depois das palavras - nas costas- as
seguintes" nos pontos que derem desembarque. "

Art. 7.0 Venceo-se que se declara"5c n '\rtigo, que o peixe
póde ser vendido, a convenção das partes, or1e. pelo preço, I '.le
lhes convier.

Art. 8.0 Todo o Capitão, ou Mestre de Navio empregado na
Na.-egação costeira, cuja mp+ade da tripulação durante o tempo de
seis mezes for de homens livres Brasileiros terá huma gratificação de
dou mil réis por cada hum, os quaes lhe serão pagos pela Fazenda.
Publica, no fim daquelle tempo apr~<:Pl .ando os competentes Certifi-
ados extrahidos do Livro da MatricUJ - J7ísconde de Paranaguá.

Venceo-se, que a Comm'ssão de _ oislação encarregada de re-
gul i penas para os casos do Artigo s.a as regulasse igualmente
mI' asos corespondentes ao Artigo. 8.°

,0
8 9.1), 10, e II. SUfprimidos.
12. Accrescentou-se ás palavras - annos -" continuos " e

aoráo-se ai pa' vras - será reformado com todos os seos venci-
mentos - p~n'" ~guintes" será reformado com o vencimento da
sua soldada "

Na Imprensa I~1perial e Naci"'l -'





A Assemblé&. Geral Legislativa Decreta:
. O Dono de todo o navio d' ora em diante conrtruido no Bra

!il receberá em gratificação F"r cinco annos a mebde dos Direi
tos pagos em quaesquer Alfa!..l o' 'l por. mercadorias exp~rtadas de
Portos Estrangeiros para os \leste fmpeflo, por outros cmco annos
o quarto, e depois, emquanto o navio existir, o oitavo dos referi-
dos Direito!í.

Para esta g~atificação se effeituar , 5 ( ..... fi. aráõ os seguintes
requisitos:

}.O Com cernficado (la originalidade da, cop:.r~ ucção pela respe-
ctiva Intendencia da Marill tia tirará pela ~ 'E'Cr etar:a de Estado dos
Neuocios da Marinha hum Diploma Imperial em pergaminho, com
o qual, com a Matri~ula. da ,9ompanha, .c.om qu~ .sahir do }Jra~l
e reuressar, e com a JustIficaçao dos reqUIsItos eXIgIdos obtera das
Alfa~degas as gratificações sobrediJ.as.

2.° O Dono será Brasileiro, ' 'domiciliario no Brasil; o Mestre
Brasileiro; o Piloto approvado .Hra,;.ileiro nato.

3.° A tripulação será toda Brasileira, mas metade .:.; Brasilei...
ros natos: se houver na viagem morte, enfermidade, ou defecção de
alguns poderáõ substituir-se Estrangeiros, legalisado o motivo.

4.o Nunca se faráõ concertos, em Portos Estrangeiros; e se for
indispensavel o concerto se legalisará a necessidade, e qlle só se
fez o preciso para a torllaviagem ao Brasil. .

Os Marinheiros Estrangeiros, que se cazarem, e d<Y.;J.?' _]jarem
nó Brasil, pelo casamento, e domicilio se reputaráõ. Brasilbu'os.

Hum só individuo poderá possuir muitos navios.
O Navio assim qualificado navegará livremente para onde, e

quando quizer, servindo-lhe de passaporte para sempre o Diplo
ma Imperial.

Poderão ser· vendidos os Navios com o privilegio que ~àes CÍlJT'T'f>

tir, porém no Brasil, e á Bra ileiro, sem mais despeza, {u so
lenmidade alguma, que a cessão e pertence passado no Diploma,
o qual se transigirá com o seu navio........ .dntom'o Gonçalves Gomide!



A Assembléa CeraI Legislativa Decreta:

.Artigo 1.0

A necessidade absoluta da rropriedade alheia, pal'a utilidade
publica he o uoico caso, em"p cessa o Direito de propriedade.
garantido pela Con51tituiçã.o Titulo H. Artigo 17!J. §, 22.' ,_

Artigo 2.°

A veJ'ifi,'açâo desta necessidade será fe'
Procurador d~ Fazenda Publica perante
IH'oprietario com audiencia delle.

Artigo 3.°

- requerimento do
'-iz ~:,' domicilio do

o valor da propriedade será calculado não só pelo intrinseco
da mesma propriedade, como da sua localidade, e interesses que
della tira o proprietario; e fixa:to por arbitros nomeados pelo
Procurador da Fazenda Publica ,- .;, dono da propriedade.

Artigo. 4.°

Antes do pl'oprietario ser privado da sna propriedade será in..
demnisado do seu valor.

Artigo 5,°

. Fica livre ao propl"ietario de receber o valor da sua proprie..
dade, ou o juro desse valor á razã.o de seis por cento ao anno.

Artigo 6.-

Se o proprietal'io nã.o declarar n sua vontade sobre a esco"
lha' proposta no al'tigo precedente, o valor da propriedade sel'á,
levado aO Deposito publico; por cujo conhecimento, junto ~os autos;
se haverá a posse judicial da Pl'opl'iedade,

Da mesma sorte, fica li\7re ao' proprietarlo o",>por-se á necessi
dade de que tI'acta o artigo primeh'o; assim ClJ.no ao calculo dO'
valor da sua propriedade, no caso de se conside~ ..- prejudicado
pelo arbitramento feito na forma do artigo terceiro; e de leVaI"
os seos recursos á Relação do Districto.

Artigo 8.°

No ca!so de pel'igo Ímminente, como d' iova.são, ou gUe'I'ra, ces'"
<;~,·áõ todas as fOI'malidades, e podeJ'-se-ba tomar posse do uso da
pl'vpI'iedade, logo que fOI' liquidado o seo V~lOl', reservados os Direi ...
tos paJ'a se deduzil', em tempo opportuLlo. Paço do Senado 23 d~
J.UJT 1 1826. - Bm'ão de .4lcanta1'a. {,

N? imprensa Irope ,'" e Nacional..



Para entrar em 3.· discussão.

A Assembléa Geral Legislativa ecreta o seguinte:
. Art. 1.0 A Sentença, que impo er pena de morte ~ não será

executada, sem que primeiramente se dê pa.rt~ :to Imperador para
poder perdoar, ou moderar a pena c . fo fi' " A.rtigo 101. §. 8.
da Constituição do Imperio.

Art. 2.° As excepções sobre o Artigo . te em circunstan...
cias urgentes são da privat:ya competenci :.." Poder Moderador.

Ar. 3.° Extinctos os recursos perante os Juizes, e intimada a
Sentençà ao Réo,' e que no prazo de üito dias, querendo, apre
sente a sua petição de graça, o Relator do Processo remetterá a
Sentença por copia po~ elle es~ fÍpta, e a petição de graça, ou
certidão de não ter sido aprese~\"da pelo Réo no prazo marcado,
á competente Secretaria de Estado, por onde será commpnicada a Im
perial Resolução.

Paço do Senado em ~8 de Junho de 1826

-N?" Imprensa Imperial e Naciona.1i
~ . 7
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Pa'ra entrar em 3.& diseússáo"

P R O J E C rr O D E L E I.

A Assembléa Geral lJE;gislativa, em declaração do Artigo 6. da
Constituicão do Imperio, decreta:

Art.'· 1. O ArtiEo 6. n.O L da G:mçtituição do Imperio reva
lidou o direito de Cidadão aos natura ~s d'.i Brasil ausentes, que
não voltarão ao seio da Patria dentre do prazo que lhes foi
marcado.

A::t. 2. Não entrão nesta dispo~~l:ão aquelles que, depois de
Jurada, e Pr-omulgada a Constituição ~ se acharem comprehendidos
no Artigo 7. da Constituição.';-

Paço· do Senado 28 de J linho de lS26. _ J7isconde de C.aravell~s~

Na Imprensa Imperial e NacÍOl'1al.'



"

Projf;f!o de Itei.

As dua~ Conimissões dl:!-S (jamaras dos S .ap.o!es, e.
e~earrega;das 4e organisar. o l!\ll}ulario do Reconh c· e~t _ ~
PrinCipe Imperial, e re~llld~s par.a. esse .:fim ttm~o accO'.Ffl~d , g!W
po~s de ponderada, e dIscutIda a .matena, em ,que o. dIto,., For
mulario se decretasse par hUIIlfl ~~!, offerecem a conslderaçao da
Assembléa Geral Legislativ o seu Projecto com a. formula do Ing.'
trumento, -de que nelle s~ faz me r:;ã9; e ~~ntão que fl' proposi
ção , ~e dbcussão, .deve ter princip,io I;\Q Senado, por' ter ~id? <!~ll~

a inioiati,'a.

A ft-ssembléa. Ger 1 Legislativa ,do' II .peI:ip fiq llra~il :pecr.e ~ :
, Art. J. O Acto Solemne· do Relc(.l~ecimento dp .a,.ctu I,

tios t'lJ.turos Prj,ncjpes Imperiaei d cpmo Sp"cFessor~~ dp T .1fP d~

IIJl12e 'io, será cele9r~do pela Assembléa G~r~l, teur..·da ?a.ç
d9 Sengtdo ll no dia, e· hora, que se. d.esig~ar p,or accordo ile fÚ-
'b~ aCamaras. . '.

~. Art. :z.- Reunidos qs$enagores -' e Depuqul.q ~ o P ~ ~de le f; F:~

verificar o pUII).ero de 4UIfS, e outros i' \e ~c\land.ç-se pr~e.Il:t.e os
M.eQ1bJos de c.ada hl,lma das~ Cl!- .Mas., .q~ são pr.~.c.is,os·n~»~ PJ
rª, a celebraçã9 das suao:; Ses~ões pa c9pfQfrnjdade da C~sti . i~
Tit. ~. Cap,. L Ar~. 23., annlip.ciaTá por hUJll breye dis.9~rq ,o
Wn, para q,u 5e congregou ª' Asse.mh!éa Ge.r '1 J.,egisl tka•.

4r~..3.0 Feito o .aIlJ?uncio -peJo :i;lresi,deQ.te, . cops;uJ.t~r~ ~ ~

n Assemb]éa Geral se '4Ppr.ova ql]e s,e la;v~e o AC;~ §olemne io
.ReooRheci.II.\en:to do l?r:incipe J:.n:werial S\lCCeS$Or d,o ';F .·ono. I)~<ci
di9-s,e q\le sim, o 1.o Seeret{Lrio lavrar~ ~ cilupl\C,BrC\9 o,. n > '!l,
,mento do ~c9l19,ecimento.

Art.O 4.0 O Instru,mento' J).p., de <& ter e"}i:pTeSSa, ,;; TJPr,e ;r ..

..mente:' 1.0 o anno, mez, dia, hora e l\lga:r, em qu~ .0 J. 1ebW:u
o Acto -Q.o lteconhecÍJ;n.~~t~: 2.o 9 .nu~er_o de Senad9res, ~ J},c'p,ut 
dos, que a elle f01;5.o 'pile e ltas : 3.0 o nOlIle do J?resi<\e~ e, que ,0

dirigio: .4.0 o Nome do ,Pr;i,ncipe IImperial '}o 99-9 os ob,J;f1J; ~D.~Q~
.que tiver., e os Nomes d,os C}lS Aug~stos a~s : .fJ.o o .<4{1, mez,
e anno do N-ascimento do 'Princ~pe ~peJtiaJ" .·9 ~J eu .fiP.tis o
CQm deolaraçã-o: do ,lugftr ;~nde, e -d~;p,'g .daSle, o.u :P;. oc}- ~ccl~-
iliastif' , por quem Lhe ,foi .lU\ni~~radp. ,

. A,r(. :15..o Acab~!i~ a e crip .UJ;L).,Ção ~9 - nstry.mq~to." ~W f un.lj
cado, o Segundo Secretario do Senado lerá em voz alta os, 's

. authografos; e lid,os os .eutJeg~r~ ~9 " .1'0 :Eatjl. er' il.clles a
declaração desta leitura, encer-ral-os. e sub crevêl-os.

Art. 6.0 O dois authografos serão assiguados pelo Pre idente ,
e por todos os Senadores, e Deputados presentes; sem pr cedencias•.

Art. 7.° Hum dos authografos será recolhido, e gu dado no
.L rchivo Publico, e outro, por huma Deputação extraordinaria de
a~bas as Camaras será levado, e apresentado ao Imperador no
dIa, ~ h?ra, q"!-le clle Designar para Fazer a acceitação em Nome,_
do Prmclpe Imperitl.l. '". '



. 'A:i. ô.o No di! - designaàó 'para a· Deputação; outra ,,-ez se
reunirá a Assembléa Geral no Paso do Senado, e reunida se con
servará desde a hida. ~té á· volta dá. me~ma .Deputação.

Art. 9." Os dias da reum:LlI das duas Camaras para estes actos
serão d'e Grande GaP a na Assembléa Geral.

Art. 10. Huma c\'pia authentica do Instrumento, de' que tri,;,
tão os Artigos 3.0

, 4.°, 5.0
, e 6.° sPrá. impressa, e publicada -por

Decreto do Imperador. remetendo-se para as Provincias exemplares
em numero sufficiente,

Formula do Inst'rumento.

Saibão quantos este Instrumento virem, que no Ann~ do Nas
cimento de" N osso Senhor Jesus Ghristo de mil oitocentos e vinte seis,
quinto da· Independencia do Imperio do Brasil, aos - do mez de--,
pelas - horas da manhã, nesta muito Leal, ~ Heroica Cidade d
Rio de Janeiro, no Paço do Senado, on~·. 5e reunirão as duas
Camaras , de que se c(lmpõ~. a Assembléa Geral Legisiativa do
mesmo Imperio, estando presentes - Senadores, e Deputados, sob
a Presidencia. de F. para ~e fazer o reconhecimento do Principe
Imperial, na conformidade da Constituição Titulo quarto, Capi...
tulo J' iro J Artigo quinze " Paragrapho terceiro, se procedeo ao
Ac:t. ,.)olemne do dito R· :conhecimento; e o Sr. D. Pedro de Al
cantara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bib'iano, F?'anC'isco,
Xavier de Paula, Leocadio, llfiguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga f

:Príncipe Imperial, Filho Legitimo, e Primeiro Varão existente do.
Senhor D. Pedro .Primeiro Imperador Cc,l1stitucional, e Defensor
Ferpetuo do Brasil, e da Senhóra .D. Maria Leopoldina Jozifa
Carolina Imperatriz Sua Mulher, Archiduque2a d' Austria, Nascido
aos dois dias do mez de Dezembro de mil oitocentos' e vinte e cin
co, e Baptizado aos nove do dito mez, e anno na Imperial Ca
pelia desta Corte pelo Excellentissimo e Reverendissimo D. José Cae
tano da Silva Coutinho Bispo Diocesano, Capellão-Mór de S. ,Magestade
Imperial, pela AssembléaGeral Legislativa foi reconhecido por Suc
-cessor ;:l,- ~eu Augusto Pai n'o Throno ~ e Coroa do Imperio do Bra
sil, .:~gundo a ordem da Successão estabelecida na Constituição Ti
tulo quinto, Capitulo quarto, 'Artigo cento e dezesete', com. todos
os Direitos -e Prerogativas, que pela mesma Constitui ão competem
ao Principe Imperia' Successor do Throno. .

E para perpetua memoria se lavrou este Auto, em duplica
do, na conformidade da Lei, para os fins nena declarados, o qual
~oi lido po~ F. segundo Secretario do Senado, em voz intelligivel
perante a Assembléa Geral Legislativa, 'cujos Membros abaixo lã
assignados; e eu F. Primeiro Secretario do Senado o escrevi e 511 bs
~revo.

Paço do Senado em 30 de Junho de 18.26•.

Na ~mpren~A !mpel:ia~ e N·àcional.



Para entl'ar em 3. discus~ "'0:

PROJE TO DE LEI

A AssemlJléa Geral Legis ativa Decreta:
Art. 1. Será. Dia de Festividade Nacional em todo o" Imperio

o Dia doze de Outubro.
Art. 2. Cessará :qo mesmo o despacno dos Tribunaes, e se

farão todas as demon trações publicas propria.'3 de l3emilhantes dias.
- Paç~ ~~ Se~~d~ ~z de J~l~~ ~~ 182e• - -- "--



Nova redaccão do P1'()jecto , e Lei sobre
a P'rop~'iedade do Cid ,dão.

A Assembléa Geral Legislati~ra, Decreta:
Art. 1. A unica excepção feita á plenitude do direito de

propriedade conforme a Constituição do Imperio, Tit. 8, arte
179, ~. 22, terá lugar quando houver necessidade, ou utiJidade
do uso, ou emprego da propr~.edade do Cidadão para o bem publi
co, como nos casos seguintes.

1.0 . efeza do Estado.
2,0 SegUi'ança, salubridade, commodidade, e decoração publica.
3.° Fundações fie. Casas de instrucção da mocidade, ou institui-

'Çõ~s de Caridade ,. socco 1'0 publico.
Art, 2. A verinc.., .ção daquella nece~sidade, ou utilidade, e dos

casos do bem publico, á que se destína a propriedade do Cidadão,
será feita a requerimento do Procurador da Fazenda Publica pe
rante o Juiz do domicilio do proprietario corri audiencia delle4

Art. 3. O valor da propriedade será calculado não só pelo
intrinseco da mesma propriedade, com 1 da sua 10':-" ~ade, ~ i te
resses, que della tira o proprietario; , fixado por arbitlo~ 1.1 m,ea
-dos pele Procurador da Fazenda Publica, e dono da propriedade.

Art. 4, Antes do proprietario ser privado da sua propriedade
será indemnisado do seo vQ}(;>r.

Art. 5. Se o proprietario reeuear receber o valor da proprie
dade, será levado ao Deposito Publico; por cujo conhecimento,
junto aos autos, se haverá a posse da propriedad~.

Art. 6. Fica livre ás Partes interpôr tod()s os recursos legaes.
Art. 7. No ca!5O de perigo imminente, como de gu-erra, ou com

.moção, cessaráõ todas as formalidades, e poder-se-ba tomar posse
do uso, quando baste, ou mesmo do .dominio da Ilropríedade, quan
·do seja necessario para emprego do bem Pl1blico nos termos do
-artigo 1.0, logo que seja liquidado o seu valor; l'es.c vados os di-
-reitos para se deduzirem em tempo -opportuno. Paço do Senado 8
--de J ulbo de 1826. - Jl"iscunrle de Nazareth. - Bm'ão de Cay,;·ú.-
.Francisco Carneiro de Campos. - João .I1ntonio Rod1'igues de .Gj'

.!Valho. - Bw'áo de ..t1l(;antanl.

a III!:prensa I mpe-riaI 'e Nacional.



A Ássembléa Ger.al Legislativa ..... eereta'

J rtigo 1.0

Havel;á seis Secretarias d'Estado, e cada huma será
a hum Ministro e Secretario d' Estadó

Artigo 2.°
Serão del'lOminadas., , / ~ • I
Secr~taria d'Estado dos Negocios àa. Iflte~imt.-~.... r>-y- c. yr- o

Dita " Estrt}ngeiros. 3
Dita .. , , , , : • , , •• , , , •. , , , , • , , , , , , ,~ ;Eclesiastico, e de J us114]a. ,2
Dita ', da Gllerra. 4
Dita ' ' da .M~rinfia. r
Dita '.' '. .. da Fazenda. 6

Artig'l 3,w

Ao' Ministro, 'e Secretario d' Estado dos Negocios do Interior
pertence: ,

A direcção geral da administração e!vil. A execlL'(i:.u do~ • :'I: a..
lhos necessarios para verificar a divisão, e demarcação das .I:'.'ovin-
cias, Comarcas, e Termos, em que· está, ou for dividido' o T ri~

torio do' Imperio, A direcção da Instrucção publica, e de tod,oS os
.Estabelecimentos civis, Litterarios, assim' como Museos , I ...abora
torios, A superintendencia Geral: da Policia Admi istrativa: da
Administração da Fuzenda d'os Conselhos: das ÜI'denam;Rs: da Saú
de Publica: da Agricultura: do Commercio, e Navegaç~o Interio-

. ]'SS, da. Industl'ia Fabril, .e' das 'At,tes: tias Ouras, e .Bemfeitorias
Publicas: da Policia, de todos.' os Estabelecimentos de ,Piedade, e
Beneficencia': dos H o~pitaes Civi .' lIe da. sua _c ~ tenci.a o_.Ab ,s
tecimento Publico':' a lonisação é::Jô roo e-ri-nFormaçaeJ os appas
~statisticos: a Expedição de todos os Alvt as e Titulos, e, Car
tas de Conselho: de todos os despachos relativos ás 01'. 'ens Milita
res, bem como de todos os Empl'egados nas Repartiçõe~ Civis Ail
ministl'ativas, e Officiae~ de O,'denança. Deve' appresentar o or
çamento das despezas, que poderá fazei' a respectiva Repartição no
anno seguinte, e dar a conta posterior, e definitiya d~ anno pre
cedente. Tem a proposta das remune~açõel;: para os Empregados da
mesma Repartição, e finalmente a de to as as medidas, qua fo
rem necessarias pal'a o exacto comprimento da..; Leis em vigor per
tenceBt~s a este Ministerio.

Artigo 4.°

Ao M,inistro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros
pertence:

A Direção, e expediente oos Negocios Politicos, A correspon-
dencia Official ':". com as Legações Imperiaes n s 'P~i s Es-
trangeiros, - . com os Empregados Diplomaticós. ·e a&-

Eoteucia Est;.~ acreditad .3 . junto a' Sua Magestad~ o Im- ....L.-.
perador .:. , . " c.~'

A ~xpedição de todos os Diplomas para a nomeação dos Em
pregados Diplomaticos, e Consoles. A vigiJancia sobre o modo,
por que taes Funccionarios desempe.nhão 08- seos deveres, A Super~

Intendencja Geral do Commercio ·exterior, Deve.. appresental' o 01'

çrmento das despeza8, que podel'á fa~er à respectiva ,Repartição no ,
anno seguinte, e dar .a conta 'posterior e difinit,i~a do anno pre- '. J

,



•

'Cei.1ente. Tem a pl'opm ta. das l'em''I:1I'1el~nçÕes p,n'a os. Empregados
·da me ma Repal·tição, 'e . final.üertte .;1 tl'e ·to<:f:as as medidas, que
fOl'em necessurias para o exacto com.primento dos rrratado , e eon-
'eúeões existentes. .

A t' '1': o. r 19ov•.

Ao lVfin'istl·o, e Secretario d' E.stado dos Negocios Ecclesiasticos
·e ile .Tustiça, pertence:

A Di-l'ecção de todos os Negocios Ecclesiasticos, A nomeação dos
.,AI·cebis·pos., Bispos, e, Pl'~lados, assim co~o.Vigar!'Os '. 'Cone~~ ~.4~
'ou qua:esqu~r outras D-lgnlClades da Jerm'chm EccleSlaStlCa.""1t Sl1- '/'

pel'intend~nciaGeral de todos ?s ramo~ ~j .i~}§_tr~ãQ.._(!!-~_lls~iça
no I11'J))el'lO.· A Cor)'esp-ondencJa {)fficIaI com os' P't;esi(Jefii~das

Relações, e com todos os M.agistrados, lião só par-a '0 fim de 'pro-
:rllo'Ver a boa adrnin.istração da IJ ustiça·, como pal'a ter o devida co-

. :nbecimenta de todas as amhiguidades,. ou contl'~ ~icções, que a expe
r.ienda mostrar na execução das Leis Civís, ~ C)'iminaes. O despa
'cho das Jleti~~ões pal'a perdões ·e "ommutacêes de degl'edo. O pI'ovi
mento de todos os Lugares de M:agis~ratura, e officios de Justiça.

.. A vigilanc~a "sobre o modo, 1)01' que 'os l\i1agistra:dos·, e Officiaes tie
·Justiça cumprem as obJ'igações dos seos CRI·gOS. A Policia cOI'reccio
nal' ,-'" lmpt-l'ió. A Policia gel'al das Cadeias. A forma(;á'O de hum
l\1apl"" das Causas Civeis., e outro das Cl'iminaes, sentenciadas an
nualmente em todos os Juizos e Relações. De outro Mappa das
causas J .que se acbão pendentes no ·fim do anno nas mesmas Esta
'~ões com ta indicação das matel'ias, sobre que versão. A formação
de huma relaçã@ cil'clmstanciada de todos os individuas de ámbos
os sexos, '1ue no fim do anno se acharem nas cadeia.s do Imperio.
Deve apresentar o orçamento das despezas, qu pode'l'á, fazer a res
]>ectiva RepaI tiçftO no ·anno seg~te ,.,e dai' a conta l)ostel'iol'" e de
Bnitiva do anno precedente. Tem a proposta da~ remunerações para
os Et )l'egados da mesma Re;F:al'tição, e fin . nte 'a de todas as
'l;ned'ic as., que torem necessttl'ias para o exac o O'mpl'imento. das Leis
em .yi.~or _pm:tencent~ este. Ministerio•

.Artig0 6.°

-Ao Ministl'o, oe Secretal:jo d' Estado 'dos Negocios 'da Gl\erra
pertence::

A O.·ganisação, e ·niscip1i.na de todas -as Tropas 'de Linha, e'
Milici·as. O RecI'utamento, Aqu~H·te-lamento, Soldo, Fardamento J e
Pl'ovimento da'5 TrolJas de todas as Aí'mas. 'O expediente de todas
as promoçõe:-:, demissões voluntal'ias, reformas, e baixas. A dil'ec-'
ção Sup.'ema de todas as J UÓt"dS de Fazenda, Thesourarias, e Re
particões .Civis do Exercito, assim como das Academias, CoJlegios,
Estolas, e Estabelecimentos destInados á ins'ti'ucção, e t.'abalhos Mi
litares, A superintendencia dos Arcenaes 1\lilitares, Pl'aeus de Guer
ra, e ,Fortificações de- qualquer natm'eza: A dh'ecçáo gel'al dos tl'ans
pOl'tes.~ da . ministração, e policia dos Ho~s, e .prisões Mi
litares. ~ JUlS ça Criminal MHit-M·. A fO'rmação d'e d~·'Mappas, hum
.la Forca éffectiva do Exercito d Linha, outro 'das Milícias: De
outt,~ial1Pa ~l -~ de~e~Mseel~' Compete
lhe a vig'ilancia sO'bre o prestimo, e conducta dos Officiaes' Supe
riO'res, e Generaes: a proposta das remunerações; e a direcção·
do Mo'nte Pio Militar. Deye apresentar o orçamento das despezas,
que poderá fazei' a respectiva Replirtição no almo &eguinte, e dar'
a conta p(')stel'ior, e definitiva do anno pncedente. Tem fina>
mente a . L os~a de .. toda~ as medidns, que forem necessal'ias para o



exacto comprimento das Leis em vigo..- }Jerter ntes a este .l\1inis-· .
teriu. . . ~ , J

Artigo 7:)
'J.

Ao :Ministl'o e Secretario )H.e Estado dos Negoc.Jos tla Marinha
pertence: . .

A direcção geral de todáS as forças d~ Mar, A 5;l.lperintendencia
da construcção, concerto, consel'vação, armamento, e guarnição
das Embarcações de guel'ra, O recrutamento, aquartelamento, sol
do, fardamento, e al'mament,o da. Tropa destinada a guarneçer as
Embarcações de guena. O pagamento do ioldo dos Officiaes de Ma
rinha, e dai soldadas da gente de Mar. O ~xpediente das pro
moções, deHlissões voluntal'ias, reformas, e baixas, tanto dos Offici
aes de Marinha, e gente de 1\1ar; como (las Tropas, que guarne
cem as rol 'ca ões de guerra,.A superinteqdencia das. lVIattas, e
Florestas:'" e' o os os trabalhos Hydrogl·afi.co~: da Policia dos Por
tos, e Anchol'adouros. A direcção Suprema de todas as Juntas deFa
zenda, Thesourarias, e Repartições Civis da Mal'iuha: da adminis
tração, e policia. de todos os Arcenaes e AI'mazens, bem como das'
Academias, e Escolas destinadas ao servico d., Marinha, O Esta
belecimento, conservação, e illuminação dos' Faróes, A c.ollocação"", das'
boias nas Costas, Portos, e Anchoradouros para designai' aos' D'l

vegantes os baixos, parceis, e abrolhos. A administração da fia ~..
gação costeira, e de longo curso, assim como das Pescaria~ nas
Costas, e alto mal'. A direcção, e policia dos hospitaes, e prisões
destinadas á gente de l\1ar, A Justiça Criminal no que respeita á
l\lal'Ínha. A fonuação de hum .Mappa annual das forças navaes, e
de outl'o das munições, e sobrecellentes· existentes nos Al'cenaes,
e Armazens.

Compete-lhe' a vigilancia sobre o lwestimo, e conducta dos
Officia"es, e Generaes: a proposta das J'emuneraçôes: e a (lirec
ção do Monte Pio de Marinha. Deve appresentar o orçamento das
despezas, que podel'á. bzer a respectiva repartição no anno seguin
te, e .dar a conta posterior, e definitiva do anno precedente. Tem
finalmente a proposta de, todas as medidas, que forem necessarias
para o exacto comprimento das Leis 'em vigor pertencentes a' este
Ministerio.

Artigo S.o

Ao Ministl'o, e Secretario de Estado dos Negocios qa Fazen
da peJ'tence:

A Suprema administração economica, a con~abilidade, e fisca
lisac5.o de todos os' tributos, de todas as rendas publicas, e bens
Nacionaes, A ob$ervação dos effeitos, que os tl'ibutos existentes
teul produzido, ou produzirem sobre os ramos da Riqueza Naeio.
nal, a que affectirem. A :5upel'-Intendencia geJ'aI de todas as Alfan
degas, Cazas de Moeda, Correios e quasquel' Fabricas, ou esta
belecimentos, que tl'abalbarem por conta do Estado. A superiol' di
recção do ThesoUl'o Publico, e de todos quaesquer cofl'es Publicos,
os quaes sel'ão considerados como partes integl'antes do Thesouro,
que he o deposito central de tod.as as Receitas Publicas. A escri
tur~ção summnt'ia de toda a despeza feita em cada huma d<'.s seis
Secretal'ias de Estado. O despacho para concessão de Consignações,
quando os devedores da Fazenda Nacional por justos motivos não
poderem satisfazer os pagamentos estipulados. A nomeação de todos
os Empregos, e Offidos de Fazenda. A vigilancia sobre o modo,
POI' que os O$ciaes de Fazenrla ~uIÍlp'rem suas obrigações. A pro
110sb das remunerações pelos seos respectivos serviços. 'rem a ad-



Artigo 10.

Artigo II.

miriistraç.ão, cQutabil daCle-, e fiscalisação dos fundos déstinados par9
as despezas pri vativi.s deste tinisterio, e deve no ultimo trimestre

·de cada Ri:1nO fazer JS 'oJ'~amentos seguintes para o anno vindouro.
1.o O do Rendimento ge ral do T n perio.
2;° '0 da 'Despeza geral do Impedo;
3.° O das Despez3s privativas c· Repartição da Fazenda.
Deve mais formalizar, e apresentar posteriormente as seguintes

'c,oritas gel'aes, e de fi niti-v·as. .
}.O A Conta ,do eii"ectivo rendimento do Jmperio, no anno pre

·cedente, e da des'peza f~ita com a sua -cobrança.
2.° A Conta do Rendi.tnento liquido·, e da despeza effectiva.
3.° A Conta exacta das despezas privativas da Repartição da.

Fazenda.
4.° A .conta da entrad'a, sahida, e remanescente effectivo do

Thesouro, e 'de todo!? os cofres Publicas filiaés desta Repartição.
. 5.° A Oonta da 'divida .publica' -existente e -da sua amortisação

:annual.
Todas estas 'contas 'se .-:Lo 'accompanlu\das das contasauxma~~s,

·e dos documentos necessarios para sua corpparação. He finalmente
da privativa 'competencia deste Ministel'io a proposta de todas as
'medidas, que forem necessarias para melbor arrecadação das rendas,
e mi is exacto -compriment~ das Leis em vigor, pertencentes á Fa
·Z..... a Publica.

Artigo 9;°

o Thesouro s,et·á confiadu a hum Administrador Geral com seo
Regimento .particula.r.

Haverá hum Tribunal de - Re'Visão de contas - com seo Re
gimento.

I

Fic.a abolido o Emprego (fe Intendente Geral -da Policia.

·YÜconde de Bm·bacena. - José 19nacio BQt'ge8~

Na Imprensa Imperial e Naçion~1.. ·



. Para entrar em S." ilisczissãó.'
.'

A. Assembléa Geral ..Législati'lá, Decreta:

, Artigo 1.°

Havetá seis Secretarias (]' Estado, e cada humà s~rá cotlfia:dl a
hum Ministro e Secretario de Estado.

Artigo 2.0
Serão denominadas:
Secretaria d' Estado dos Negocias do lmperio.
Dita .........••..•.. I ••• I ••••• ó ••• Da J ustiÇà, e Ecdesiasl~cos~
Dita ....••••......•. ; ...•• I ••••••• Estrang·eil'os.
Dita ...................•. i ••• " •••• da Guerra.
Dita .....•...•...•. : .••.•.......••. da ~1arinha.
Dita t ••••••••••••••• i ••••• da F'azenda.

Artigo 8.°

Áo Mini tl'O e Secretario d; Estàdo dos N egocios do Impel'io pertence:
i. A direcção geral da Administração civil. ~
II. A 'execllcão dos trabalhos necessarios para verificar a divisão, e

demarcação das' Provincias, 'Camaras, e Termos, cm que está.) OU for
dividido o territol'io do Imperio. .

III. A ~ rmal(o dos Mappas Estãtisticos.
IV. A Colonisaç~_o d9s Esçrangeirosl
V. A êivilisação dos Indios:
VI. A direcção da instrucção publica, e de todos os Estabeleeimen"

tos Civis Litterarios, assim como U riivel'sidades, Academias J Sociedades j

ou Corporações Scientificll51, Musêos, e Laboratoriosl
VII. A PoiÍcia àdrt1inÍlitrati\%
VIII. A Superinten~encia das Estr8;das) Úbras, Bemfeitorias, e J.\!fortu';

mentoi Publicos.
lX. Promover a Agricultura; Commercio, e Navégàção interior) a

Industri;t Fabtil, e das Artesl
. X. Tomar contas da Administração da Fazenua das Camaras MunI'"

Clpaes.
XI. Regular os COllpOS das Ordeliaríçhs. .
XII. Fiscalisar a Policia, e Admini traçiio dos Hospitaes civis, e de

todos os E tabelecimentos de Piedade e llenefice'1cia.
XIII. Expedir 0S Dipldmas de Titulos, e Cartas de Conselho, os

Despachos relativos ás ordens Militares; e bem ássim de todos os Em
pregoados nas Repartições Civis Admínistrati~'as, e Officiaes de Ordenança.

X!V. A vig'i1ancía sobre o m!>do, por que o~ Empreg-ados desta Re
partição clesempenhão os seus deveres.

XV. Fazer a pl'oposta para a nomeação, e renümetaçá,o dOitries
mos Empreg'ados: assim como das medidas, qlle forem necessarias pa....
ra o exacto cumprimento das Leis em ,i5'or pertencentes a e te 1VIinisterio,

XVI. Appre entar o Orçll;mento d~s Despezas, que poderá fazer a res
pectiva Repartição no anUo ~eguinte.

XV II. Dar a conta posterior, e definitiva do anno precedente.

Artig-o 4.°

Ao Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias da Justiça, e- t':c
desia. ticos pertence:

I. A Superintendencia Geral de todos 05 ramos da ~ <l'~inislta"ão
da Justiça no Imperio.. t. '



n. A correspondEmdà '~ffi'GÍal ll»m ~ Pr 'i;tfcntes das Provincias;
'C{)m os Presidentes das, elaçõe ) e com todos os _1agistrados, lanto
para o fim. de pr.amover a boa Adnlini tra9âo. da Justiça '. como p~ra er
o d('vido conheclmemo -de t~)(;la.s ~s. amlJ.J~'hldãdé , ou llIcunveI)lenl ,
que a experiencia mostrar 1 a exccl.\~~ão das Leis.

III. O De_pacho das Petições Vara pel'dõ _.>, e COl1'1ffiUla(,:õcs de degredo.
1\' . A Policia Correccional.

A InspcC(.~ã.o, e fi calisação da poli~ià das €adêas, e suo lento
<los prezas. .

T A formação de hum Mappa das cnu as Civei' e outro das Cri
mmaes ~elüenciadas annualmcnce n0 Impel"o, a' 'irn como a de outro
1\ial,pa das causas pellli ntcs no fim do anno c{) n a indicação das ma-
'terias sB1H'c (lue v .I'..ão. -

J '

'II. ~ Ill)l'CSentar a r.elacã.o cil'cunst\ll1ci da de todos o individos de
-ambos 0$ s~~os , q~~ no fim' do anno se ac\ial'em nas CH.cl'1as dQ Imr erio.

-U1. A di receão dos Negocias Ecc! siusticos.
l/. Fazer a p'ropo ta para a nomeaçÕ-o. dos' Are iSPDS, Bispos, Pre

lados, Paroc1Jos, e quaesqLlcr outras Digniu.acles Ecclesiasticas inclusive
os da Capella Imperial.

X. Expedir os Diplomas para todos os Empl'eg'ados> que forem no
meados pOl'este l\1inist 'rio.

...crI. A vig'ih ncia sobre o modo, por que-' taeSi, Empregados derempe..
l1hão seus de\'crcs.

XU. Fazer a propo t'a para· a non!eação, e renumeraç·ão de todos
os lHagi. tmdns e Officiaes de J ustic;a > assim como das medidas, que
forem necessaria.. para o exado cumprimento das Leis cm vigor.

XIII. Apprcsentul' o or0amento das despezas> que poderá. 1'80:6 r a
3..especti\~a Reparti~~ro no anuo seguinte.

XIV. Dat' a cOLta poslerior> e defin~tiYa do anno precedente•

. 'Attigo 5.0

Ao i .fini. tro 'e Secretario d' E~tadQ dos ~ j egocios Estrangeiros per:
tence :
· A direcç5.0 > e expediente dos N eg'ocios Politico '.,

II. A correspond'encia offieia) com as Leg'açees I-mpel'iaes nos paizes
Estrang'eiros > e com os Empregados Diplomaticos, e Consules E:tran
Q'eiros residentes 110 Imperio ..

BT. A Superintendencia Geral do Commercio exterior.
IV. Expedir os Diplomu~ de "todos os Bmpreg'ados desta llepartição.
V. A vigilaneia sobre (, modo, por que taes En.lpregauos d:.:sempenhúo

os seus deveres.
· VI. Fazer &. proposta para nomeaç.ão, e remunera<;>ão dos .mesmos
~mpl'egados , ssim como das medidas, que forem nece sarjas para
e.·acto cumprimento do Tratado , e Convenções e.'istente .
· VIL Apresentar o orçamento das (lespezas da l'espetiva Repa"LÍçãó
no 'a111l0 seguinte.

VIII. Dar a conta posteriC!l', e definitiva do anno precedente.

...\rtigo 6,°

Ao Minisb'o e Secretario d' Estado ôos N egocios da Guel'ra pertence:
r. .A organisa~:ão, e disciplina das Tropas da l.a e 2." Linha do

Exercito.
n. O Recrutamento, aquari~lamento, 80100, fardamento, annamen

to, e provimento das Tropas de todas as Armas.
lII. A Superi'ntendencia dos Arsenae.s Mili1ar6s> e de todas as Pra

çtls ele Guerra, l~ ortalezas, e Portos fortificados> assim C@HlO das Fí...
bl'.icas de Armas, c munições. de. G~uerra.~ quando as, ditas Fábricas tra
balharem 'ex Jusivam-ente para o Exercito.



'.lV. A Gli1~\ 9'ãc geral tlé' otli:ís' as Thesáui'urÍas Mi1i(ares> C0f11111is·
~(ltiados > e lUIS Bstações civis do Exercito,

V, A Inspecção das Academia' > Colleg'ios> ~scollas> e mui Estabe~

lea"imentos d stÍl ados á imtnf.Ccão> e t"rabn!bos Iilil.ares.
T A vig-ilancia ~obre a J u:' Liça ·é.rimillUl _1.ililar.

VIl. A dil'e !:ão do Montei Pio MiJitar.
'H1. A lns\{ccçao) . ti:ca LmçÚ-o dü polic;..J.) e atIr.tini tração dos

lJo pitaes) e Provisões Miiitnr .
L". A formacão de hum 1\lappa da forca etfecli\'a do Exercito com

'Fil '!lerídendo a 1'.a e 2." Linhá.: de o: tro i\~l~ppa das ml\ni~ões de gucr
l'a e.·istentes. Ambos annualtrente.

O expediente das Promoc;ões) demis~ões voluntarias> reformas e
l)ui,'u dos Militares d todas as Armas) a sim COll o dos Officiaes civis
do E:cr ,·to.

':"T igjlau. ia sobre a conducta> e prestímo dos Officiaes Milita-
n .. ) ~ civis do Exgrcito.
"r. a; ,.., ~ d lV"J'.... . .... a"Zer a propo ta para a nomea<;,:;I.o) e remu .erarao os J/Jl Ita-

'tes; \!j L.1u.is fficiaes civis do K'crcito) que forem empr g~ados nos Arse
11' e . ,.111 eSOUI" ritts ) ·Pag·adOl'ias, Con t.at1olii.:s, 01 111 IS, H,riadó , e Trans
portes: e bem assim a proposta das, .~~.-did, lo >. que foiCtn necé::;barias pa
ra o exacto cumprimento das Leis em vig'oI' pel'teLI' nt s a este 1\1 i
nisterio .

.. -UI. Apresentar o orçamento das aespe~as > que pode"á fazll!' a
respectiva Reparti6.o no anno scguiut .

Xi V, Dai.' a c~nta posterior> e, <iI finitira do anI10 pretedcl1te.

Artigo 7.°

Ao _~inistr? e Secretario d' Estado dos .I. egoclOs da Marinha per·
enc

I. A direcção g@l'ul de todas as forças de mar.
n. A Superintendencia d.os Arccnaes; da Constrllc<;5.o> con erto,

cOl}servação > .armamento > e guarr.üção das Embar ações ue Guerra: e
lJcm a sim da VlaLta) e Flor tas do E tado. '.

III. O recrutamento) aquartelamento) soldo, fardamento> e arma~

m nto da Tropa destil ada a g'ual'l1ece-r o n:. os de Guerra.
IV. A direcção de toda. a Junta) Pagadorias> The ourarias> e

mai lleparti~~ões ci\'ÍtS Iar.inha.
V. A I!1spec tão .das Academias) e Escollas de tinad:!l.s á instruc~~ão

. da Marinha: e de todos os trabalhos Hydro::;, 'ufLCO
, VI. A vig'ila ncia sobre a J llsti~a cri minni (te Marinha.

vn. A dirc cão do lllonte Pio de Mariilha..
'III. A fiscaÍisação da admilli tra~5.o > C polici... 'nós Iospitaes e Pri~

ões da Marinha.
I -. O meillOramento UOlO Portos> e ancorad uro .
_I. O E. tabelccim nto, e con ervação dos Faróes) e bem a silu das

B ia nas Co tas) Portos> e ~ncorHtlouros.

~ T A aumini tl'a~:ã.o da navega ão costeira) e de long'o curso.> a 4

'im corno uas pe caria nas co tas) e alto mar.
n. A formação de h~lm Mappa annuul d~s Força navaes) e outrà

{la' l11Ilni('ões' > e obrec llelltes existentes nos Ar "tlae > e \.rmazcns de
-Marinha. >

XIII. O expediente da Promoções> demissues "oJuntarias> reforma'
'e b;l:ixas dos Officiaes de l\la I'i Ilha > g'ente dr> mal' > e 'rropas, que o'uai'
lll·cem as Emburcaeões de Guerra> assim como tios Offi iaes civis de
_ farinha. •

Xl -. A vig=i!ancia sobre a condueta, e prestimo dos Offi iaes ~ 'Ii
li'ar's> e civis de :Marinha.

·V. liazer a proposta para a nom,eaçi;í.o,. e remuneraciio dos OfIiciae
le Marinha c Brigada; e <los Omcíúes ci i::; que forem >el~pl'eg'a<l()' nO:i 4J



Al'senaes, Juntas; e Pagadorias I e bem asslin a proposta "liaS' medidas
t}ue forem necessarias para o exacto cumprimento das Leis em vigor
pertencentes a este .Minis,terio.

XVI. Apresentar o orçamento das despezas) que poderá fazer ares·
f ctiva P...apal'tição ·no anno seguinte. .

XVlI. Da' a co ta posterior, e de~ itiva do anno precedente.

Artigo 8.°

Ao Ministro e Secretario d' Estado dos N egocios da Fazenda per
t'ence:

L A suprerúa Administração economica) a contabilidade, e fhlcalisa~

ção de todos os tribut " de to<das as rendas publicas; e bens Nacionaes.
II. A obscrval:5.o dus eft'eitos, que os tributos existentes t m produzi •

.tio, ali produzirem sobre os ramos da riqueza Nacional) a que affec...
tarem,

III. A SuperintendelLia geral de -todas as Alfanuegas; Casas de
.Moeda' Correios, e quaesquer Fabricas, Oll ',stabelecimentos, que tra...
bulhem por conta do Estado, e não forem privativas das Repartições
de MUl'inha) e Guena.

IV. A superi >1' di 'ecção do Thesouro Publico, e de todos e quaes...
'quer Cofres Publicos, os quaes serão considerados como partes integTan..
tes do Thesouro, que he o Deposito 'central de todas as Rendas Pu...
blicas.

V. A escl'ipturação sHmmaria de toda a despeza (eita em cada huma
"das eis Secretarias d' Estado.

VI. O Despacho para concessão de consignações, quando os deve...
<lotes da Fazenda Nacional, por justos motiv " não poderem satisfaze
os. pagamentos estip'ulado"'8,

VIl. A proposta para a nomeação, e remuneração de todos os Em..:
pregados, e Officiae~ de Fazenda pertententes a este Ministerio.

VIII. A vigilancia sobre o modo, por que taes Empregados cumprem
ns suas obrigaçGei.

IX. A adminisfração, contabilidade, e fi6calisação dos fundos des-i
tinados para as despezas privativas deste Ministel'io, e deve no ultimo
trimestre 'de cada anno J fazer os orcamentos seg'uintes para o ann~
vindouro. •
I . 1.0 O do Rendimento gerál do tmpel'iol

2.° O da De~peZ"a g'eral do Imperio.
3." O das Despezas privativas da Repartição da Fazenda.

X. Dar posteriormente as seg'uintes contas definitivas, e acompanha~

das das contas auxili:..res, e documentos necessarios para sua comparação.!
I." A conta do elfectivo Rendimento do Imperio no anno prece"',

dente e da despeza feita com a sua cobrança.
2." A conta do Rendimento liquido, e a da despeza effectiva.
3." A conta exacta das despezas privativas da Repartição da Fazei1da:
4." A conta da entrada, sahida J e remanecente eífectivo do The..

souro J e de todos os Cofres publicas filiaes desta Repartição.
5. a A conta da divida publica existente, e da sua amortisaçã

annuaI. I

XI. Fazer a proposta de tqdas as medidas qne forem necessal'ia
para melhorar a arrecadação das Renrlas, e para o mais exacto cumpri..
menta das Leis em vigor, relativas á Fazenda. Publica.

Paço do Senado 12 de Julho de 1826. - José 19nacio B01'ges.~
Visconde' de BaTbacena.

. Ta Imprens Imperial e Nacional,·



Eme·nda ao P?'ojecto dé Lei sOb"é o ?2lpne,'o das Sem'ftarias de
Estado, e att'l'ibuições dus 'Jl1ini8t?'O~ ~'e-spectivos.

Em substituição do .49'[ Igo Ô.o

Ao l\1inisb'o é 8eb-etario d"Estad'b tios .rJegoclos Estl'angeiros,
pertence:

1.0 A dit'ecção" ~ er,peflhmté dos Negocios PoHticos do Imperio.
2,° A correspond'encia Oflidal "c'üm os Embaixadores, Minbtros.

e Agentes politicos, e comt'n.'e,'daes \ assim das Nações Estran1rei
l'as, como deste lmpet'io residente's nos outros Estados.

3.0 A slIperintenclencia geral das i'ela~ões de Cornmercio Nacio
nal nos Portos Estl'tmgeil·os.

4.0 A expedição dos Diplomas, e Titulas de todos os EmpI'eg-a.
'das desta Rcparti'ção.

5.0 A vigilancin. sobre a eondudn. 'de taes Empregados no descm
}Jenho dc seus deveres, fazendo-os effcctivaUlente responsaveis na
forma da Lei pOi' suas ommissões Oll ll·evarícaçõcs.

6~0 Suspendei' cOíTecionalmente pela falta de exacto cumprimen
to de 'Suas -obl'igações, e üté expulsar d'e se.us lugares pela ]'ein
~-idencia aqueUes, que sei'vÍrem POI' simples Portaria -do Millistm.

7.0 Fazel' a Pl'oposta p~ü'a a nom-eação dos Empregados desta
Re,pai'tição ~ e a remunerução de seus serviços,.

,&0 Mantel', e fa.zer executar os TI'atados, e c'onvenções politi
cas, 'e C()mmet'claes ota existentes com este Imperio.

9.° Expedir PassapOi'tes 'ás Pessoas, -e aos Navios Estrangeiros,
'ju.e $ hil'elU desta Céll~ital., e Porto.

I , A S lpedntemlenda. geral da Administração do 'Correio,
11.. Regulm' a economia dos trabalhos <la Secretaria, sepat'an

do-as por artigos e nomeando d' entre os seus Officiaes os que
devem slSt'Vil' de C~lCfe8 dessas divisões, O num 1'0 dos Officiaes,
~e'os ordenados, e emolumentos serã6 l'egulados por Lei.

12. Determinar 'O pa:ramento dos ordenados de todos os Empl'e
gados da s 1é1 ReI al'tição, e mandai' satisfazer as outras despezas
<'lue exigiL' o Serviço Kacional, pela somma qu~ pm'a esse fim lhe
tOl' annualmente consignada.

13. ApI'esental' o orçamento das despezhs d<l. sua Repartição no
anno seguinte.

14, Dai' conta da despeza do anilo antecedente. - lí.scQ)l,de dt;,
Inhamb lllJe.

Ja Imprensa Imperial e Na~ional, /1



Emenda ao P1'ojecto de Lei sob1'e o numel'O das Sec1'etm ias de
Estado, e att1'ibuições dos Minist1'oS 1·espectivos.

Em substituição do oI1.1·tig 8.o

A O Ministro e Sec:retal'io de Estado os Negt eios da Fazend
pertence: .

1. A Presidencià do ThE"souro Nacióna.l; e do Conselho da Fa
zenda: a suprema Inspecção de todos os objectos de Renda e de
Despeza Publica: dos b~ns Nacionaes, que produzirem renda,
dos Generos privativos da Nação. .

2. A 8uperintendencia GeL'ai de todas as Juntas de Fazenda,
das Aifandegt;\s, da Mineração do Ouro e Prata, das Casas de
Moeda ~ de Fundição dos metaes preciosos, da extracção dos Dia..
mantes, dos Correios terrestres, e de quaesquer Fabricas, que tra..
bulharem por co ta do Estado, e não forem privativas das Re
partições da Marinh~, e Guerra.

3, O Despacho par'a a concessão de co ignações, quando os
devedores da Fazenda Nacional, por justo otivos, não poderem
satisfazer os pagamentos estipulados.

4. A Proposta para a nomeação, reforma, e rernuneração de
todos os Officiaes de Fazenda, e da respectiva Secr taria de Es
tado, que servem por Diploma Imperial: a nomeação de Ama
nuenses, Praticantes, Continuos, Guardas, e Correios, e a sua
dimissão no caso de máo serviço.

5. A vigilancia so1Jre o modo, por que taes Empregados curo.'
prem suas obrigaç'Jes, suspendendo temporariamente os ommissos
e inhabeie, e propondo a sua demissão no caso de a merecerem..

6. A apresentação na Camara dos Deputados, logo Que esti
ver reunida, do Balanço Geral da Receita e Despeza do Thesouro
Nacional do anno antecedente, e igualmente o orçamento geral de
todas as despezas publicas do anno futuro, e da importancia de
todas as contribuições, e rendas publicas, para o que receberá lo..
go no principio de cada anno de todos os outros Ministros os 01''''

~amentos relativos ás despe~as de suas repartições, bem corno a
conta das despezas do anno antecedente, que nas mesmas se fizel'ão..

7.- A apresentação de huma Tabella, que contenha toda a re
ceita, que houve no anno antecedente com distincção de cada hum
dos seus artigos, declaração da importancia annual, que delles
effeetivamente entrou no cofre, do que rico' em divida cobravel,
em execução, ou fallida, e da quantia, e que no anno antece
dente foi orçado cada hum dos ditos artigos: a apresentação de
outra si militante Tabella relativa á despeza, onde facilmente se
reconheça, qual foi o orçamento, que para eIla se fez, quanto se
pag'ou no anno antecedente 'Um cada repartição, e quanto se ficou
devendo.

8. A Conta de toda a d~ ida publica activa, e passiva com a
declaração do que se cobrou da activa, e pagou da passiva no
anno antecedente.

9. A Observação dos effei os, que os tributos existentes tem
produzido, ou produzirem sobre os ramos da riqueza Nacional, a
que affectarem.

10. A proposta de todas as edidas, que forem necessarias
para melhoramento da arrecadação das rendas, para o mais exacto
comprimento das Leis de Fazenda, e para a sUPPl'essáo de despe~as

inuteis. - risconde de Baepenili.

Na Imprensa lmperia~ e N_ac~onal~ 'I
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Para entrar em 3.a discussão.

A Assemblea Geral Legislativa. do Imperio, Db:reta o Seguinte:
Art. l.0 O Official Maior ençarregado da direcção dos traba

lhos da Secretaria do Senado, vencerá annualmente hum conto e
duzentos mil réis. ,

§. l.0 O mesmo Offieial Maior, ou qualquer outro Official da
Secretaria do Senado, que for encarregado da redacção da Acta,
terá por esse trabalho a gratificação de seiscentos mil réis.

Art. 2.° Os Officiaes da Secretaria do Senado, venceráõ. an
nualmente oitocentos mil réis.

Art. 3.° O Porteiro da mesma SecretariJ, vencerá annualmen
te quinhentos e cincoenta mil réis.

Art. 4.° Os Continuos da Secretaria d~· ';".lado, venceráõ an
nualmente quatrocentos mil réis.

Art. 5.° O Porteiro da Camara do Senado, ve:J.cerá annual
mente seiscentos mil réis.

Art. 6.° O Ajudante do sobredito Porteiro, vencerá annual
mente quinhentos mil réis.

Art. 7.° O Guarda da Porta, e o das Galerias, vencerá ca
da bum annualm.)nte trezentos mil réis.

Art. 8.° O Correio empregado na _Camara do Senado, terá os
mesmos vencimentos, de que gosão osdas Secretarias de Estado.

Art. 9.° Todos os sobreditos Officiaes serão occupados pelo Go
verno no intervallo das Se soôes, como for conveniente.

Paço do Senado 15 de Julho de 1826.

Na Imprensa Imperial e Naeional'4~



Para entrar em 3.0. discussão.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Decr"la o Seguinte:
Art. 1.0 Haverá hum R~dactor para redigir os discursos dos

Senadores, conforme as notas decifradas dos Tachigraphos, em
todas as Sessões ordinarias, e extraordinarias.

Art. 2.0 Haverão quatro Tachigraphos habeis,. para servirem
dous a dous .em cada ~ia das ditas Sessões ordinarias, ou extrao
dinarias, e quatro Tachigraphos menores, para substituirem a fal
til dos primeiros.

Arti 3.0 O Senado fica authorisado pa a convencionar com
todos os Sobreditos Empregados, ps honorarios, e vencimentos, que
parecerem justos, e proporcionados á seus trabalhos.

Paço do Senado 15 de Julho de 18.26.

~a Imprensa, Imperial e Nacional.



PROJECTO DE LEI.

A Assembléa Geral Legislativa, Decreta:
Em attenção á boa administração da Justiça, e bem dos PovoS;

fica o Governo authorisado para erigir as Villas, que forem neces.
sarias , e crear as Juizes Letrados, onne convier, em vez dos
Ordinarios. Paço do Senado 18 de Julho de 1826. Quinto da
Independencia e do Imperio. 17isconde de Nazareth..

~a Imprensa Imperial e Nacional~ II



o Cidadão tem a faculaade de luinerar Juro ~

os metaes em qualquer das -r VInClas d

'PROJECTO DE LEI.

Art. 1." TODo
prata, ferro e todos
Imperio.

Art. 2.° Nos ·terrenos pllblicos o exercício desta faculdade de'
pende de licença da Authoridade competente; e nos de particulares
do consentimento dos respectivos proprietarios.

Art. 3.° O direito de vinte por cento no ouro, chamado re:
gularmente o Quinto, fica reduzido a dez por cento.

Art. 4.° A prata, o ferro e qualquer outro metal, será livr
de direitos por dez annos, a contar da primeir apuração, depoi
de aberta a Mina.

Art. 5.0 Todas as Maquinas, proprias para facilitar os trabalho
da mineração, seráõ dadas aos Mineiros livres de direitos de impor
tação em todas as Alfandegas do lmperio, por tempo de dez an.
nos, contados da publicação desta Lei.

Art. 6.0 O ouro em barra, e da mesma sorte a prata, (t

ferro, e todos os outros metaes, correráõ livremente em todo o 1m ,
perio pelo seu valor commercial.

Art. 7.0 Fica prohibido o commercio, e circulação de prata,
: e ouro em pó, ou vm folhetas.

Art. 8.0 Toda a prata e ouro em pó, ou em folhetas, será le
vado ás Casas de Moeda, ou de Fundição, para ser fundido em
tantas barras, quantas cada hum quizer; as de prata não teráõ me'.
nor pezo de vinte oitavas, e as de ouro de dez oitavas.

Art. 9.0 As barras seráõ marcadas, nas pontas teráõ as Arma
do lmperio, e nas quatro faces, 1.0 o seu pezo, 2.0 o seu quila..
te, 3.0 o anno em que forão fundidas, e 4.0 o lugar das Casa
de Moeda) ou de Fundição•
. Art. 10.0 Toda a despeza da Fundição e marcas das ditas bar

ras, será feita á custa do Thesouro Publico.
. Art. 11.0 Seráõ nullos todos os contractoF, e transacções mer'
cantÍs, em que intervier ouro, ou prata, prohíbida pela present.
Lei.
. Art. 12.0 Toda a pessoa, em cujo poder for achadt.. prata, ou'
ouro em pó, ou em folhetas, ou barras não marcadas, incorrerá n
pena co perdimento da prata, u ouro assim aéhado. Na reinei
dencia esta pena será dobrada ~ e pela terceira vez será accrescen
tada com a de degredo por hl anno para fóra da Província.

Art. 13.0 Ficâo revogadas tod " as L is, que encontrarem as dis'
po;;içues da. presente Lei.

Paço do Senado ~m 20 de Julho qe 1826. _ Pi$co~tle de San
lo Ama'ro.

Na Imprensa Imperial e Nacionª .:



Efnendas approvadas na 2.<1 discussão do ProJe
cto de Lei sobre a J.Yúteração.

Art. 1.° N ÁO passou.
Art. 2." Addiado p :a se tratar na 3.a discussão.
Art. 3.° O Quinto do ouro ficará reduzido a cinco por cen

to. - r'isconde de Baependy. - Approvada, salva a redacção.
Art. 7.° Fica prohibido o commercio, e circulação do ouro

em pó, ou em folhetas em maior quantidade de dez oitavas.
17'isconde de Barbacena.

Art. 8.° Suprimâo-se as disposições ~ respeito da prata.
Art. 9.° Approvou-se a sua materia·, resolvendo-se em con

sequencia das observações feitas no debate.
" Que as Barras serão marcadas com as Armas do Imperio, o

pezo, quilate, anno em que são fundidas, e as Casas de Moeda
ou Fundição; e que serão accompanhadas de Guias, como se tem
praticado até ao presente.

Art. 11.° Ficào nullos todos os contractos, e transacções mer
cantis, em que intervier maior parte de ouro em pó, do que a
concedida pelo Art. 7 ° - Barão de Caethé. .

Art. 12.° Toda a pessoa que empregar em qualquer transac
ção ouro em pó, ou folhetas em maior quantidade de dez oitavas,
ou barras não marcadas, incorrerá na pena do perdimento do ouro
assim empregado. Na reincidencia esta pena será dobrada ~ e pela
S.a vez será accrescentada com a de, degredo por hum anno para
fora da Provincia. - J7isconde de Barbacena.

Na Imprensa Imperial'e Nacional'I1't.



Â A 'sembléa Geral Legislativa, Decreta:
Art. Lo Devem julgar-se comprehendidos nos termos do Art:

6.° §. 1.0 ela Constituição do Imperio, e haver-se por Cidadãos Bra-
ileiros aquelles que tendo nascido no Brasil, e residindo em Paiz

Estrangeiro na época da declaração da Independencia regressarão,
ou regressarem ao Imperio depois do praz~ de seis mezes, que lhes
fôra marcado pela Proclamação de oito de Janeiro de mil oitocen
tos, e .vinte treze

Art. 2.° Não entrão nesta disposição aquellei que depois de
Jurada, e Promulgada a Constituição, se acharem comprehend,idos
no Art. 7.° da Constituição. = Paço do, Senado em 21 de Julho
de 1826. = J7isconde de S. Amaro, Presidente. = João Antonio Ro
drigues de Carvalho, l.0 Secretario. = Barão de /Talença, 2.° Se..
cretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional,"



LJ.dditamento ao Titulo 2.~ do Prqjecto de Lei para promover a
Construcção, e Navegação dos Navios da Marinha .Merçante.

A rt. 19, As Embarcações empregadas na Navegação in terior
além de registadas; deveráô ser numeradas; e traráô escripto na
popa o nome da Embaréação, e o do porto ou districto, a que
pertencerem; pena de pagarem vinte e ci~co. mil e seiscentos réis
as que faltarem a esta determinação.

Art. 20. No Livro da matricula ou registo de taes Embarca";
c;ôes haverá somente cinco columnas. .

Na l.a se declarará o nome da Embarcação, sua mastreação,
e form2t da armação. '

Na 2."" O nome do dono, seu domicilio, e occupação.
Na 3.a O Districto, a que pertencer.
Na 4.R O' numero de pessoas empregadas na sua tripulação.
Na 5.R ficará em branco, e he destinada para n' ella se po";

rem as competentes verbas nos casos de mudança de dono, de
Districto , e de forma de armação; ou de naufragio, incendio,
.e demolição da Embarcação.

Art. 21. Os respectivos donos serão obrigados a fazer logo
averbar taes alteraçôer, pena de que assim o não cumprindo serão
multados na quantia de vinte mil réis.
. Paço do Senado 2.2 de Julho de 18.26•.

Na Imprensa Imperial e ~acional~~\



Pa1'a entrar em 3.a discussão.'

A Assembléa Geral Legislativa, Decreta:
AI,t. l.0 A unica eKcepçáo feita á plenitude do direito de

propriedade confonne a Constituição di) Imperio, Tit. 8, arte
179, ~. 22, terê.l. lugar quando o Bem Publico exigir o uso, ou
empl'eg'o da propriedade do Cidadão por necessidade nos casos se-
guintes : .:>

1.0 Defeza do Estado.
2. 0 Seguran~a, e preservação de ruinas de edificio.
3.0 Soccorl'o publico em tempo de fome, ou outra extraordina

ria calamidade,
4: Salubl'idade publica.

Al't 2.0 Tel'á lugar a mesma excepção, quando o Bem Publi
co exigir o uso, ou emprego da propriedade do Cidadão por
utilidade, pl'eviamente verificuda por acto do Poder Legislativo,
nos casos seguintes:

1.0 Instituicões de Caridade.
2.o FundaçÕes de Casas de instrucção de mocidade.
3.0

Co~modidade geral.
4. o Decoração. publica,

Art. 3.° A ver:ficação daquella necessidade, on utilidade, e dos
casos do bem publico, á que se destina a propriedadG do Cidadão ~

será feita a requerimento do Procurador da Fazenda Publica pe
l'ante o Juiz do domicilio do proprietario com audiencia delle.

Art. 4.° O valor da propriedade será calculado não só pelo
intrinseco da mesma propriedade, como da sua localidade, e inte
resses, que della tira o proprietario; e fixado por arbitros nomea
dos pelo' Procurador da Fazenda Publica, e dono da propriedade.

Art. 5.0 Antes do proprietario ser privado da sua propriedade
será indemnisado do seo valor.

Al't. 6,0 Se o proprietario recusar receber o valor da proprie"
dade, será levado ao Deposito Publico; por cujo conhecimento,
junto aos autos, se haverá a posse da propriedade.

Art. 7.° Fica livre ás Partes interpór todos os recursos legaes.'
Art. 8.· No caso de perigo imminente, como de guerra, ou com

moção, cessaráõ todas as formalidades, e poder-se-ha tomar posse
do uso, quando baste, ou mp.smo do dominio da p~'opriedade, quan
do seja necessario para empl'ego do bem Publico nos termos do
artigo 1.0

, logo que seja !iquidado o seu valor; reservados os di
reitos para se deduzirem em tempo opportuno. Paço do Senado 22
de Julho de 1826.

Na Imprensa. Imperial e NacioDal.



A Assembléa Geral Legislatil a do lmperio do Bra íi Decreta:·
Art. 1;0 Haverão Cartas de Cirurgião, ou Cirurgiãu .F0I1'ma10,

todos aqueHes, que nas Escolas de Cirurgia do Rio de Jianeiro,
e Bahia, já tem concluido com approyação, ~;u conc1uire~ de boje
em diante, o curso de cinco, ou seis annos, na .3onfori'Ilidade
dos seos Estatutos. I

Art. 2..0 As Cartas serão passadas pelos Directores das E1scolas,
ou pelos Lentes, que suas vezes fizerem; escriptas em Ling'oag m
vulgar; assignadas pelos Lentes de Pratica Me1ica Cirurgica; suo
scriptas pelos Secretarios, impressas em pergaminho; e selladaB com
sello pendente de fita amarella.

Art. 3.0 As forr.aulas das Cartas serão em tudo conforme ás
que vão lançadas no fim desta Lei; e o sell~ será o que escolher
cada huma das ditas ES001as.

Art. 4.° Serão dadas, e passadas gratuitamente, com a 'unica
·despeza da impressão, e pergaminho, que pagaráõ os E tud ntes.

Art. 5.'" Os que conseguirem a Carta de Cirurgião, poderá,õ li
vremente curar de Cirurgia em qualquer parte do Imperio;. de
pois que com ella se apresentarem á Authoridade Local.

Art. 6.0 Os que obtiverem a Carta de Cirurgião Formado
poderáõ igualmente exercitar a Cirurgia, e Medicina em todo o
Imperio, feita a apresentação na forma do Artigo antecedent e.

Art. 7.o Ficão rev"lgl:tdas todas as Leis, Alyarás, e Decretos,
Regimentos do Fisico Mór, e Cirurgião Mór do fmperio, e os
Estatutos das sobreditas Escolas, na parte, em que se oppoze-rem
á execução desta.

Formula da Carta de Cirurgião.

Eu F. Director, ou Vice-Director da Escola Cirurgica de .••
Faço saber, que F. natural de - filho, de F. 11avendo frequent~do

o quinto anno do Curso Cirurgico, e sendo competentemente exa'
minado, foi a.ppffi~do (Nemine Discrepante, ou impliciter); e
ficou por i"Sso approvado em Cirurgia - e habilitado unicamente,
para poder curar neste ramo de Sciencia Medica em todas as
partes do Imperio.

Pelo que lhe mandei passar a pn~sente, que vai por mim as
signada, e pelo Lente de Pratica Medica Cirurgica, seBada com o
sello dr.. Escola, na Cidade de - aos - de - do anno de -; e
eu F. -Secretario a subscrevi.

F. Director, ou Vice-Director.

(Lugar da assignatura do Lellte de Pratica)

F01'mula da Cm'ta de Cirurgião Formado.

Eu F. Director, .ou Vice-Director da Escola Cirurgica de •.•
Faço saber, que F. 'natural de -.iUho:..déI. R•• :-:ha'VendO";..fréquenta-



v

ilo ~ :to al 10 do curso Cirurgico; repetio nelle as materias' do
quarrto e qui1 ll ; e sendo competentemente. examinado, foi appro~ado

(Npmine D screpante, ou Simpliciter), e ficou por isso - Formado
. em Cirw,rgia - e habili1 "ldo para poder curar de Cirurgia, e Medici

na em I to~as as partr do Imperio. Pelo que lhe mandei passar a
present :, qu J vai por .mim assignada, e pelo Lente de Pratica Me.
dica Oirurgica, seBada com o seBo da Escola na Cidade de
aos - le - do anno de - e eu F. Secretario a subscrevi.

)

F.) Director., ou Vice-DirectQr•

.( ugar da assignatura do Lente 'Ide Pratica.)

. aço. da Camara dos Deputados -em 22 de Julho de 18.26. =
iz Pereira da Nobrega de Sousa Cm-tinho, Pre)iÍdente. = Jo...

sé Ri"ardo da Costa Aguiar de Andrada., 1.o Secretario. = José
.dnto lia da Silva Maia, .2.0 Secretario

I
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A Assembléa Geral Legislativa do lmperio do Brasil Decreta;
Art. 1.0 O direito dominical chamado Laudemio, que houve

rem de pagar os foreiros, nos casos de venda, ou escambo das
possessões aforadas, ao senhor directo dellas na conformidade da
Ordenação Livr<1 4.0 Tit. 38, será computado sobre o preço pre
cisamente, porque os mesmos foreiros venderem ou escambarem os
prazos, sem se fazer conta com as bernfeitorias, que elles ahi ti
verem feito á sua custa.

Art. 2.0 No caso de venda, ou escamt.o do prazo, de q~e

se deva Laudemio, e em cujo contracto se não haja feito mençao
distincta da quota delle, avaliar-se-ha o preço da venda, ou es
cambo do prazo na somma de vinte responsões annuaes, para por
ella se computar o Laudemio pertencente ao senhor directo.

Art. 3.0 A presente Lei não comprehende aquelles prazos, em
que por contractos anteriores se tenha determinado o contrario.

Paço da Camara dos Deputados 26 de uI de 1826. =
Luiz Pereira da Nobrega de Sousa Coutinho, Pre idente. = Jo
sé Ricardo da Costa Aguiar, 1.o Secretario. =:= José .dntonio da
Silva Maia, 2.0 Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional.



A Com~i~si~' ,de Co~~titmção, e Diplom' Cla e.x:aminando o ~~~
latorio do Mmistro 'dos' Negócios. Est angeiros, e 03 doéumentos;
que' ped-ío pará .:.inteiro conheéimento dãs estipulações feitas pehi
Conyenção ae -29 de Agosto de 1825', acbou que àdinittido' pelQ
~rti&,o 9.° d.o '!.:i·atado ae Paz" e AUifl;nÇa' com P_or'tú~~r o 'prin~.pi()
'Õas -mdemnlsaçoes ,·de Governo a GoY~rno, (' a. f.consequencla ..neces
saria -que cada huma das. 'Altas Pádes- Gontractantes apresentasse õ~

titulos- legaes, em 'que fundava o seu' direito' paia tae's inde~nisa

çõe,s, e que com ,1ta~dos" os' reféri QS ·titu1os .pagasse a differença
quem fos e- legitimamente .d~ved.o·r. I •

O~ Titulos .por p ;tes de Portugal forão o r seguirrtes : . .
1.':... 7 Náos, 9' -Fragatas, r:2 Curvetas', lo 'Brigues,. 8 Es

-eunas., 4 Charruas, 5 Correios;.J ao todo 61 -Einbarcações d,e,
Guerra. guarnecidas da competenté Artilharia·, que todas ficarão,
. B 'I I • I I I" . 3 334' 00'111 'j;\no . ra:SI , \ ......•.. : .. ~ . . . . . . . . : ,0 wOOv
. 2.° Dote das lnfantas que forão ar~' Hespa-' ~ .

nha .em 1816•. '; .. ; ....' ... ! ••..... .t:. • • • • • • • • • • 800,000~OOO

3.° Divida contrahida com o Banco-de I1isboa 2:8~6,OOOJ)000
4.° Divida antiga consolidada .•.• ; •• õ....... ;-:-. • 9:399,000$)000
5.° Divi a antiga lctuante. . . . . . . • . • . . . . . .. 16:400,000$)000
6.° Inde nisação aos Donatarios de varias Pro-

l'incias do Brasil, que recebem pensões perpetuas
do Governo Portuguez......................... 220:000~OOO

7.° Indemnisação aos Proprietarios de Offieios,
que em razão dos seus Empregos accompanharão
a Sua Magestade Fidelissima................... 200:000~000

8.° lndemnisação pela propriedade particular de
Sua Magestade Fidelissima..... • • . . . . . . .. . . . • . . • 1:OOO,OOO~OOO

Total. 34:179,000~000

Não se admittindo as reclamações sob n.° 1 pelo máo estado
em que ficarão as Embarcações, irnperfeüi"":o de avaliação, e erro
na sornma: não se admittindo igualmente a r~ lamação n.O 2 pela
falta de prova sobre o dote estipulado com Hespanha: nem tão
pouco a de n.O :3 por ser divida contrahida depois da separação
das duas Nações: vem o total das reclamações incontestaveis de Por
tugal a reduzir-se a trinta e Cil «o milhões e trez quartos; a saber
12:899,OOO~OOO Metade da divida contrahida quando as. duai

Nações estavão unidas.
220,000$)000 Indernnisação aos Donatarios de varias Provineiai

do Brasil.
200,000'~000 lndemnisação aos Proprietarios de Offieios que em

razão de seus Empregos accompanharão a Sua
Magestade Fidelissima.

I:OOO,OOO~OOO Indemnisação pela propnedade particular de Sua, ..
M.agestade Fidelissima..-

14:319,000$)000



Por Parte do Brasil havia a reclamar quinze milhões e hum quar
:to, metade de trinta milh-ões ··e meio, divida -publica existente quando
se fez a separação das duas Naçôes.

Comparando pois os .artigos de indemnisação legaes de Governo
a Governo encontra-se hum saldo ·a favor de Portugal de vinte
milhões -e meio., .e como 'os N egociadm:es Brasileiros só. estipulaI.:ãº
o pagamento de dezoito núlhões, que ,tanto yalem ao _Cambio par
4oi5 núlhões esterlinos, conservando além disso pelo artjgo 3.0

• da
citada Convenção,. o di.I:eito salvo par~ o Brasil de hav,er as despezas
feitas cQm a Tropa Portugueza3 sem· nenhuma indemnis ção paJla
Portugal pelas de~ez(:l.s que J fizera com- Montevidéo, de que aliás
.estamos~-ae posse '; julga a Commissão q\le a honra, e interesse
Nacional forão p~r;feitame!1te attendidos na Conv.enção de 29 de
Agosto de 18.25, olferecida ao conhecimen~o do Senado.

A Commissão, havendo interposto o se"u parecer sobre a Con
'venção de,.29 de Agosto, não pode deixar de chamar a attenção
.do Senado ,sobre a. necessidade de exigir, do Ministro .dos N egocios
~stran,geiros a .communicação de 'qu.aesque,r: outras Convenções, ou
;Tratados., que estejão feitos." e ,ratificados com· .a~gumas Nações, e
.!las circunstancias .determinadas pelo §. .8.. 0

• do Art~go 1 e.2 da
Constituição do lmperio. .

.Paco ·do Senado .27 de Julho de .1826. - Bispo Capellão
Mór. -'Ba'rão de. Cayrú. -' F:isGonde da Praia. Grande. -' J7iscon
de de Barbacena.. - Barão de Alcantar.a... "r. .,... ..

:i. ... _ ;" ..

]ia. 1m,prensa lmperial e Nacional.



A. Ass:embléa Gel',aI Legislati\rR; em beneficio da Organisnção,
e Disciplina do Exercito; Decreta. ,

Artig-o L Os, Officiaes Generaes do Exercito do Jmperio con
tinna1'ê\õ a SeT dJvididos ~m quatro, classes, com a rlifferença, po
}'ém que a .l.a 'den'OTnlnad~~-' Marechaes do Exercito -será d' ora
fi.n dia' te, denomil'lada -7 Mal'echaes de impel'io --conservando to
das às outl'US as suas denominacões.

A I't. 2. O seo nllmel'O sel'á 'limhado á.
,3 Marechaes do Imperio.
'6 Tenentes Gener-aes.
'lO Mm'~ch~es 'de ,Cal'jlpo, eu Generaes, .le Divisão-•

. 20 Brig,td~iros, ou Generat::s, de Br,igada.
Art.:1. A .Patente de Mat'ecl~al do Imperio, sel'á ço'nsidera~a.

\~orno titulo de phemlnencia militat'., e ,como, tal, confel'ida uni
~aruente a distinctos, e, ass-ignulados sel;v,iç\ls, fic~ndo por isso ex
cluída da escala Gel'al dos acccss'os aos Postos Geraes.
. Áort. 4, Se () numero exist~i~te dos Ofllciaes Generaes, compa"
'rado com o que está marcado n-à 'presen'te Lei, for em hurha!l
'cl 'Sses diminuto; e em outt as excessivo, as vagas que oecorre
rem', e .prorno~'Ões futu "~s 'su ppr'i·rá5 esta 'irregularidade, ces~ando
no em tanto o açcesso de COI'Onel a BI'ig·adeiro. .
. Art. 5. Os Officiaes. Genei'aes, não coroprebenflidos os Mare

chaes d'O ] mperio, serão p~omovidos por ~nliguida~e, e delles
~erão tit-ados os Comma,nclantes militares das Provmcias, que ti
-yel'em .bamil·, '~u n~ais Bl'igacias de g'ual;niçâo, e be'n'l llssim os
'Co,mmandantes.. fias PJ'a~as de guena da L", oi'dêm. .

Ad. &. O Estado maiOl' do Exercito será extre'mado 'em Esta'"
'~]o ~naiar -da. Corte'; Éitado mai< r de Provincia'; e Estado rn:].ior
'(]·a·s Pr-aças de ,gúct'ra) mas quanto ao nume,i:'o de Officiaes sel'a
<detel'minndo na Corte', pelos empl'egad.os .....de A.judante~ d' Ordens
~ de Campo dos Genel'ues em Commi-ssao; do!§ assistentes ao
,Ajudante Genet'al, e Qll1l1'tel .l\1estl"e Genem1, e bem assim dos
S '('l'etaJ:~os militares. Quanto porem ao das Proyinciàs será .limi.
tado a hum Ajudante d' Ordens e hum Secretario, a 'cada Com"
!llJ"lI1i1.ante militar; e .quanto finalmente aos das Praf,'as de guet'i'a,
a'O Commallda~)tes·, Majo'l'es, e Ajudantes) 'naquellas que tiverem
estes ultimos Po tos.

....~rt. 7, Se o numero 'existente dos Officiàes do Estado maior
i13 COi' te , e Pl'ov'incias, for sllJleriol' aos que são nect'ssarios para
~l 'exel'dcios ma'rcados no ~rt~~o anteeel!enle, cessm'aõ as Promoções.
e passagens pal'a este Corpo. até que desappa"cl:a o ex'Cçsso, pro"
'CU1';'1..1l00-SC . no em ~anto dar destino ~'os desempregados.

Al't, 8. Reduzido que sejà o Estado maior ao limite que se
~t\:lhe,ece, quando ·se. rlel' a vaga, ou imperlimento de qualquel"
Ofticiul, ser~ c te intcl'ina:~ente suprido po... outro dos Corpos de
linha, escoJbjd~ pelo' Offiéial ql'1j o t'equel'er. - I

rt. 9, A Offi.cianda.~e do Cü"po de Vetel'anos, sed re(hlziJa ao
tllHne"O ma,'cado pelo Plano que baixou com o Decreto da C"eu
~fto deste Corpo rlatado em II de .Dezembl~o de 1815, para o qne
cessaI,ãõ as pé ssrigeils (los Officines da l.B linha, pal'u este Corpo.

'\rt. 10. Acahad. desile .iA a classe de Officiaes ayulsos existen
te l'la. Corte, fazeodo-rctit·a,· os que pertencem ás Provlncias, e P-Ill

.p"cg-ando os da COI'te eonfOl'me a sUa aptioã.o, ou seja nos Corpos
pu 1.B linha, ou 1,?<ls' Praças de gl1el'I'a, e Estações Militares.

4rt. n. Acahar.áõ tambem deide ja as Promoções á Ap-gregados t,



~t'aduados em todas as Armas'~ e classes dos- Ofliciaes tanto Ra
1, como na 2,a inha do Exercito.
, Ar\, 12. Quando por m-pelo motivo de ser diminuid?, a força do
E?,el'cito, ou por otltrá quálfJuer med~da oecorrente, haja de abolir..
se algum Corpo militai; as Praças de Pret serão despedidas, e os
O.ffictaes serão dispen'sados do' exercicio , ficando addidos aos outros
Corpos, aonde se lhes abonará meio soldo, até que sejão empre...
gados pelo Gó\relôno.

Art, 13. Cessaráõ igualmente desde ja os despachos para o Cor
po de Engenheil'os, ~mqllanto se lhe !1ão der huma organisaçãô
'cgular, e 'não forem empl'eg~dos todos os existentes•
. Art. 14. As Pl'omoções dos Postos "figOS continnaráõ ti. fazer-se

êotiforme a legislação existente, Com dE'clat ação porem qu~ nin
gnem será promodrlo: Official com mais de 25 anno~ de idade;
e menos ele 3 de effectivo sel'vico, e nem ter accesso de bum a
outro Pos,to, sem que tenha effe~tivaUlente servido tres annos pe"
ró m€nos no P iSto que deixar: no caso porem de Campanha aber..
ta, poderá o Govel'Oo alterar esta regra.. _ .

Al't, 15. O dil'eito de antiguidade em a! Armas oe Infantaria~'

e Cavallaria, será unicamente desattt;ndido f POI' motivo de repeti..
elas faltas de, sel'vÍço, 'e immol'aJiuade de costumes, filas quando se
:dei' o caso de tal desattenção, nâo será o Ofii.cial reformado coiDo
em castigo dos seos defeitos, IDas sim posto em Conselho de 6ner~

i'a, para ser corrigido com a pena que lhe impozerem; ou expulso
conhecendo-se pela l'eincidenci", que não d/ esperanças de emenda..
_ l"'.. rt. 16. O dÍl'ei-to de antiguidade porer. Ião prevalecel'á; nem
mesmo sen-t tomado em cODsideJ'acÍ;Í<i, pal'a a co finne'a dos Comman
OOS dos Corpos de Exel'cito; Di 'isõe~; Briga a;; Regimentos ~
Batalhõe~; Praças de Gúen'a; e cornrnis ões cspcclaes, porque to.,
dos serãu conferidos por escolha do Govenjo.
_ Art, 17. Nenhum Offi:eial será )'efol'mada. sem qtte elIe solHcÍt6'
a reforma, e esta não lhe será concedida seoã,<J á vh;ta de exube
~ant,: pro':8' de sua iD'capacitlaf!e fisica pal'a continuai' a servir 1
ainda nos empi'f'gos menos acth'o8, ou puramente sec1entarios.

Art. 18~ As )'eformas serão então concedidas no PO'sto em qutt
eshverem, c' com o so'ldo por Inteiro, independente do tempo dà
,enriço que -tenhão, e. nl1nca se conc'ederá melh'ol'amento de }-éforma.

AI,t. ]9. Qualqll'elf" ()fficial refor.mado, poàe}'á pertende'l" do Go
'venio hum ~.mpl'e J ctvil,' tendo para elle ~pti(lâu t" mas 1 150 que
l~e sej~ ~_únYeddo~ .,enierá O" beneficio da reforma 'I emq.uanto lhe
d1lI'1:H' o em p"ego'.

,A}'t, 20. As reformas' na: 2/, linha gnardaráõ as 1'egi'as estabele'lo
~lJdas p-ar~ a l." linha.
• . AI·t. 21. Ces~aráõ desde ja as P_ sagen's de Offlciaes <la·1. linlia f

pára a 2. li fín-ha, e qm.m,efo se (' Jr o caso de hum Offieial sentir
l~'!!'4cll'aço em .seos ill'ter'esses pura ontinlllll' a servil', (" queira, C1n
llgar de- demíssão', a passa!genl para a 2,11 Unha, rnmca; se lhe eoucederái

coÍn soldo_ ' ;
.. A ri. 2'.3, A. toda u Offi'cíal sel·á' 'permittícJo' pedir a sua clemÍssão

el)l~te.mpO' de J?az, lago que canté mais de doze annos de sel'viço·.
-1ft. J~a, ;Me extincta a P"l<lça de 2,°' Cadetes-, ~ $oldadm~ par

tlCfllar.és. ri·ós.: Cól'pOiS da~ La 1 e Z,n linh-á,' perroittida pelo DecretO' (fé'
~ 'fie Fevef.t:ÍI'o ~e. 182'0, e l'cgn[a(fa pela PI'ovisâ& de 6 de Onta
b\:.9 do ~ uieStliG: ánno, CIse hüma, e outra ficâo' détrcgadas, passand&
e~dé ja· oS e1dsteutes- á Ptaç-a de ioldadoi para -seguirem ·OS· Pos



tos de Officiaes Ioferiol'es, conservando porem as divisas de galão~

,de que :actualmente usão, os quaes de ora em diante podel'ão O"

'Chefes dos COl'{)OS permittil-as áquelles soldados, que pela sua D.lia
<ção, e:cirt"tmstancias pessoaes., merecerem esta diiferen(;a,

Art, 24, ·Fica ao Governo o cuidado de mandai' inspecionar em
épocas impte'vistas os COI'pOS da 1.~ e 2,a linha, e Praças de gueJ"
ra, pat'a cujas inspecções nomeará na Corte os Officiaes de sua
'-confian~~a, a clliem corumetta esta diligencia, e nas PI'ovincias o
',farão pOl' si os Com mandantes .Militares, com rBcommendação po
"j'ém, -que na l.a linha·, e P-rclças de Guerra, o periodo das Ins
.pecções não 'excederá ao prazo de hum anno, e na 2,a linha ao
,de dons an110S.

Art. 25. Os Corpos da l.a linha deverão destacat de bumas
pàl'él, outms Províncias, não se dem(H'anclo mais de dous annos em
taes destaCallJeAtos, du 'ante os quaes poderáõ rem'utar as 'vagas
'que forem oecorrendo.

Art. 26. Não se pediráô portanto l\eCl'útas a huma Provincia;
para 'completar Corpos 'que estejão de GUl:lrnição em outra, e
'quando se rle-r o casa de Campanha alterta, se pediráõ ás Provin
"Cias Qontingentes ~os -Corpos na sua Guamição., para supprirem as

ragas dos que esth ef'em em Campanha..
AI't. 21, Excita-se a observanda do De'cI'eto de 3 de Setembro

'de 1824, que tem por objecto marcar o tempo para o consumo
'do Armamento, apetl'echos, utensis, instrumentos, e insignias
militares, que são fornecidas pelo Estauo, e nem sel'á perHlitticlo
~lOS Chefes fazerem reG...isições de taes al,tigos, antes -dos periodos
'ql'le lhe marCa a Lei, pena de se lhe dar em 'Culpa, assim co
mo ao Chefe dll Estação, qne iha sntisfizel'.

AI'l;.. 28. O Governo cuidará de minutar quanto antes huroa
Tabella com os pl'eços (1"e todos os -al'tigos fotD'ecido~, a qua~ enda
t'á a todos os Coq){)!' da La linba, 'tanto para que os Cbefes fa
'Ção descontar aos soldados o valor dos ohjectos, que f\ ti'· garem,
'e COrl umil'em por malicin., ou negligencia, como para que não o
fazelido assim, serem J'esponsa eis pelo p-agamento da omma f1e
teclas a faltas de tal natureza, que appal'ecel'ern nas revistas de
JDspe~ção.

A"t. 29. Excita- e a ob!'eJ'vancia do Dccj'eto de 28 de Marco de
1825) na pal'te respectí'va á recommendação de que nenhum' Offi
eial possa receber duas gn\tificac;ões, e os Thes{\ureiros g·eraes se
rão I'e ponsaveis I elo tl'fHl,gl'essão.

AI't, 30. Aos mc mos 'l'besoUl'eil'os gel'aes 11e recommendado,
~om pena de r~spon,_ahilídade, pàl'a não fazel'em pagamento de
'soldos, gl'atificaçõcs, ou outl'a qualquer despeza milit:.ll', f'Jue não
seja authol'isada por Lei estabekcida, e "13m vigor, ou por ordelu
lositiva do Ministl'o, é Secí'etario de Estado dQs Negocios da

·Gl1el'('u.
AI't. 31. A presente Lei será coils1derafta como parte da Ol'de

llanc;a. especial j'ecommcndada no al,tigo 150 da Constitui"ã.o, pela
Q'tlê 1 será abl"og-urla, Cluando aqt1t'na fOI' publicada, revogando no
em tanto toda a Ic~islação, q\:lC se opposer á presente Lei.

P"\ÇO do Senad'O 28 de J ulhQ de 1826. - José 197HlCio Bm'ges.

Na Imprensa Imperial e Nacional.



40 réis.
20 réis.

100 réis.
40 réis.

480 réis.
320 réis.
24-0 réis l:>~

Ãssemhtéa Geral LegislatiV'li D~cret~:
Artigo 1. O Governo fi,ca i'luthotisado para cr€ar n Capit a.

Irriperi? buma Administração Geral especial, unicamente enr 11-n~

gada da rlil'ecção, e inspecção da factura de Caminhos e Pontes~

e. da la~el'tllra e na:vegação de .Canaes.
Art. 2,. Esta Ad,ninistl'açáo fical,á debaixo da }'esponsabilidade

do Ministro e Secretario de Estado dos N~gocios do Jmperio: Se.
),á, composta do mesmo Ministro ~ COqlO Presidente, .de doua
Inspectores, de q~atl·o Director8s Officiaes Epgenheiros, de hum.
Secretario, e de dous ou tres o:fficiaE's subalternos. -
. Artô.,8. No impedimento do Ministro' e ~ecretario de Estado

sel'virá ~e' Pr.esidente hum dos Inspectores,•
. Art. 4. A Administração .examinará,~e proporá todos os pro-

je(;~os relativos á caminhos, pontes, e canaes; ordenará planos e
orçamentos, e decidirá todas as questões \. djfficuldades t que ,ap
)1arecerem na execuçãe. d<;>s tl'abalhos.

AI,t. 5.. As decisões da 4dministl'ação serão áppresentadas relo
Ministro e Secl'etario de Estado dos Negocios do lmperio ao Im
perador, a Quem compete Determinál' o que deve ser executdrlo á
'i8ta dos planos e' orçam,eotos. _ '

Art. 6. A Adminlstl'ação, logo que for. criada, se o~ upará de
fOl'mar o .Plano Geral da abertuI~a e aperfeiçoamento das Estradas
GE'l'aes de communicação da Capital com as der: ais Provincia~

do rmperio, e de bumas para outras Provindas.
Art, 7. A Administração fica authorisada a ~~eitar oifet'ecimen

tos de companhias) '-lue quizerem formar-se para a factUl'a de
Estradas, Pontes, e Canaes, conforme os r anos que orem offe
tecidos, e ajustados entre a J\.dministr(lção e as companhias, os
quaes serão sujeitos á Approvação do Imperlidor. Estas companhias
})odet'áó seI' de Nacionaes s6mente, de Nacionaes e Estrangeiros,
ou só de Estrangeiros.

Art. 8. Para acudir ~l.s despezas e meios de execução do esta.·
belecimento da factura de ca.minhos, pontes, e canaes, e sua re...
pal'ac,'ão e conservação, serão especialmente applicados e entregues
á AdDlinistl'ação

100 réis por alqueir'e de sal, pagos nas differentes Alfande
gas das Pl'ovincias do Imperio, ba acção do Despacho.

Metade de 2 por centa, que pagão de sahida os generoS' do
Bl'asil.

A terca parte do I'edito total e annua], tanto do Cofre dá Tn
tendencia Geral da PoliciE!, como do Cofre da Junta do Commercio.

A quota que actualmente se cobra no Registo aa Parahibuna
pam conservação da Serl'a da Estl'el1a ~ e

./" quota que se está cob- ndo no Registo da Parahiba para
a factura da Estrada da Policia. .

Art. 9. Set'á especialmente tabclecido mais em todas as PI'O-

vincias do ltnperio hum Dil'e.w de passagem DOS caminhos ou es
tl'adas gCl'a€s, pontes, e canaes, sobre os viandantes, cavallos,
llIulas, bôis, vaccas, POI'COS, flarneÍI;os; seges, liteiras, bangués,
carros, e cal'roca!$, e se cobrai'á

POI' cada péssoa livre•.• "",.""." .... " .. , .. ".
SendQ escravo. , , , , , , , , . , , , , , . , , . , , , , , , , , , , .. , , .. , , •
Por cada animal cavallar, muar, vacctum, e porco•.
POI' cabeça de gado lanigero .,.: , •.
P'li" cada carro."""",.",." .. ,'" ...• ,.,""',
Por cada carroça, ou sege" •. ",." ....•• ·..•. ,",
POI' cada liteira, ou bang é..... .... ,~ ..



A rt. 10. Exceptuão-se deste Direito s.ómente as pessoas, e ani.
r" empregados no sel:viço do Imperio.

rt. 11. Ú Governo estabelecerá em lugares apropriados as bar
reiras, ou casas de arrecadaçãó, ondé se receba e cobre este Di-
reito, peJos Agentes da Administraç"ão'. "

, Art. 12. A Administra9ão fica authorisada para depositar todos
os referidos reditos no Banco do Brasil, fazendo com elle arran..
jos de debito e' credito, segundo a prat'ca e conta mercantil.

Al-t. 13. Todos os proprietal'ios comprehendido8 nas duas le·
goas de vizinHança dos caminhos, pontes, e canaes, em razão da
'\"~nt~gem particular, que lhes re~ulta em 'grande favor dos seos
estabelecimentos, serão obrigados ('l, fornecer aos Agentes dó. Ad
ministração ,o decimo dos seos escravos da idade de 15 a 40 an
nos, pagando-se-Ihes o jornal livre de 200 réis pOl' dia por cada
:hum. Esta obrigação porém cessa logo que os trabalhos deixarem
de existir naquella distància.

Art, 14. A Administl'ac;áo terá em todas as Provincias do Impe
rio;, Agentes, por ella propostos, e approvados pelo Imperador,
que tenhão a precisa aptidão para a boa execução dos planos dos
caminRoSl, pontes, e canaes.

Art. 15. Ao Poder Executivo compete expedir os Decretos,
Instrucções' e "Regulamentos adequados á execução do presente
Decreto.

Paço do Senado 1: de Agosto de 1826. - Barão de ralença•

•Na. ImpriDIa Imp~l'iMl.e NacioDal~



A Assemblea Geral Legislativa do Imper~ü Qecr~ta:

TITULO UNICO.

Da Responsabilidade dQS JJfinístros e Sec1'etm,ios de Estado, e d()8
ConselheiJ'os de Estado, e da rnaneiJ'a de pJ'oceder C01lt1'U etles.

CAPITULO 1.0

Da natu1'e.M dos -delictos, pm' qU(~ são 1'e.~po'flsa'l.'eis os .i'Vlinist1'os
e Sec)'etcwios de Estado, e das penas, que lhes cO)'respondem

AI,t. 1.0 Os Ministros e Secretarios de Estado são responsaveis,
POI' trai cão.

§. I: Attentando por Tratados, ou por outt'a qualquer maneÍl'a:
1.0 Contra a forma estabelecida do Governo.
2." Contra o livl'e eJeercicio dos Poderes Politicos, reconhecidos

pela Constjtui\~ão do Jmperio,
3.0 Contra a Independencia, Integl'idade, Defeza, Dignidade, ou

interesses da Nacão,
4..0 Contra a 'Pessoa, ou vida do Imperador, da Imperatriz', ou

ele algu m dos Pl'incipes, ou Pl'incezas fi;). 1m pel'ial Família,
~ 2. Usurpando qualquer das attribuições do Poder Legislati

vo, ou J udiciario.
§. 3. Em todos os Casos dos §§. antecedentes incorrerá o Réo

no. pena de perda de Empl'egos, honras, e mercês; e segundo o
g'l'áo de imputação, na pena de morte, ou na de inhabilidade
perpetua, 8 prizão de dous annos, ou na de inhabilidnde perpe-
tua somente. '

Art. 2.0 São responsaveis por peita, suborno, ou concussão.
§. 1. Por peita, acceitando dadiva, ou promessa, dil'ecta, ou

indirectamente, para se decidirem em qualquer acto do seo .1\linisteJ'io•
.Quando da dadiva, ou promessa se não tiver seguido effeito,

ou ti vele sido confOl'me á Lei,· incorrerá o Réo na l)ella do triplo
da peita, e perda do Emprego.

. §. 2. Por suborno, cOl'l'ompendo por sua influencia, ou p'edito~

rio a aIguem para obl'ar contl'a, o que deve, no desempenho de
suas funções publicas; ou deixando-s~ cOl'J'ompel por influencia,
ou peditorio de alguem para obrarem o que não devem, nu deixa
l'em de obrar o que devem•

. Em qualquer destes casm; incorrerá o Réo na pena de quinhen~

tos á hum conto e quinhentos mil ré:s.
§, 3. POI' concussão; extorquindo: ou exigindo o que não for de

'Vido, ainda que seja para a Fazend' Publica.
Verificando-se o recebimento, incorrerá o Réo na pena de hum

a tres contos de réis. ,
§. 4. O Réo que, tendo commettido algum dos delictos especifi~

cados nos tl'es §~. antecedentes, houver POI' meio delles abu!lado do
podei', ou faltado á' obsel'vancia da Lei, soffrel'á, alem das penas
d~clat'adas nos d'tos §§. as que ao diallte se declarão no! Artigos
3.0 e 4.°

Ar. 3,0 São responsaveis por abuso de poder.
§. 1. Us~mdo mal da sua alltho ··dude nos .actos não e~pecifica~ o~

dos na Lei. .

,~ ,
'.
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o Ministro r1t' Estndo, qne abusai' do poder nos casos, não
cOlll.pl'ehendidos no Ar igo 1.0. de~ta Lei, incolTcl·Ú, segundo o gráo
(te colpa, nas peuas, ou da perda do empl·cgo, somente, ou alem
de~ta, na de 1legl·edo, para fÓI·a. da Corte pUI· cinco annos, ou na
de iuhabilidade perpetua para todos os Emp.·egos.

1 ato 4." São I'espons~wej pOI· f:>'.ita <ie obsel·vaneia da Lei.
~. 1. Não cumprindo, a Lei, ou fazendo o contl'ario do que eIla

,. Ol·c} lia.
" 2. Não fazendo errectiva a r~sponsabilidarle' dos, seus subalternos.

O que commetter este delicto em algu m <ios casos, incol'rerá
nas mesmus penHs decl'etadas pal'a os delictos pOI· abuso dt.l poder;

, e ül:m deHas na peculJiaria de hum a tres contos de réis. .
A rt. 5.° 850 responsaveis pelo que ,obr'l·em contra a liberdade,

3t'gul·an(,'3, ou pI·oprierlade, dos Cidadãos. .
§. }.O Oui·ando contra os direitos inrlividuaes cios Cidadãos, que

tem por base a liberdade, ~egul'Unça, OH propriedade, marcados na
Constituição Artirro 179, ou contra. os direitos individuues, de que
devem ~;osal' 'OS Estl·angeiros.

O Réo em qualqllel" destes casos incorrerá naquellas penas dos
tres 'AI'tig'os antecedentes, que forem appi"caveis, conforme as cir
cunstancias de que se ,revestirem•.
r Al't. 6.° São l'esponsaveis por diss'i-pação dos beni publicos.

§. Lo 1. Ordenando, ou conc~ol'rendo', .P qualquel· modo, ]Jara as
despezas não authorisadas P(}I" Lei, 01:1' pal·a se fazel·em contra a
forma neHa estabelecida.; ou para se celebrarem contractos lesivos.

2 I ~ão pniticando todos os meios ao' sec alcance paJ:a a al'reca
dação, ou conservação dos bens moveis, ou immoveis ~ ou rendas
da Nação.

3.' Não .pondo., ou não conservando em bom estado a contabi
lidade ela' sua repartição.

O Róo comprehendido em algum (los casos deste Artigo ineOl··
l'erá nas penas deelaradas nos Artigos 3.°.e 4.°.

CAPITULO 2.°

Dos 'delictos dos Conselheiros de Estado, e das penas COTTespondentes.

Ai't. 7.° Os Conselheiros de Estado são responsaveis pelos Conse
lhus, que del·em.

V Sendo oppostos á:s Leis.
2,° Sendo contra. os inteJ'es"es 00 Estado se forem manifesta

mente dolOSOS.
Os Conselheiros de Est.' ') POI" ttaes conselhos "'incorl·em na

UlesmaS penas, em que .os Mini ..ros e Secretarios de Estad\1 i-ncor-
'relU pOI· factos analogos a ,estes. .

Quando parem' ao Conselho" se não seguir eifeito, ~offrepáã a
pena BO gTáo mediu 1 nunca menor', que a suspensão do ElIlpl~ego de
hum a dez, annos. . "
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CAPITULO 3.°

. Da, maneira ;de p1'(Jcecler 'contr,a 'os Mzrtist''P'os e Sec-retario-s de ESd'
tado, e Conselheiros de BSfado.

r,
Du ,d.ênumcia, 'e Dem'Ú() de 'ttecusaç'au.

Art. 8. Todo 'o Cidad'ãoll6d-e den'uncia os Mhlistl·os e Secre~
tal"ios de Estado e os CO!1selt!eÍl'os- de Estad:o, i)elos deJictos espt:;
çificaciQs ne~ta. Lei; e os Estrangeil'os _tendn ihteJ"fi~S6e p'ropl'io ~ es"
te Qireito. porém. resc'reve a, ilUns, e outros, pa~E( dos tt'"es annos.

As Commiss6es da Call1éú'a. devem deruncial' os deli('tos; que
ençontrarertl no exame de quaesq'ner nego'cios; e 'os Membl'Os de
ambas as Camal'a's () podel'áô fazeI:, quando dos deli'étos tiverem
noticia, ou ql1an(fo ' ,m 'conveniente•.
" -Art. 9, As <lenuncí ~ evem, conter' a assignatol"a no d'en'uncian
'te, e os documentos, que fação accreditar a 'existent~ia d'os deli':'
atas, ou huma dQ'daração éon'cludente da <i.mposslbHidàde d'e appre..
sel)tal-'os~ _ 
. ..I\rt. lO, /i. Camal'a dos DeíJuta-rlos -, seódo:.Ihe' presente a d'enun~
c:ia, mandará examinaI-a. pur hum'u Cómmissão espl~cial; 'e sobre'
e te exame no cas(') , que a núo rejeite', inandará, sendo necessa:'
rió, I)l'Oiluzil' nova' p (J\'as, que ,serão igualm'ente exuminadas n
lJommissão, a qnal t.u'mhem iuquirin\ as testemunhas nos casos;,
'em que fOl'em neces al'ias, ~

. 'AI"t, 11. Quando á Camara paÍ'ecer attendivel a den neia., man
{fará responder o denúnci.ac!o \ rcmeltendo:lhe c'õphi. oe tuà , e
~xand()" o 1 l'azo, em que eleve daI' a l'esposta -por esc't'ipto, o' lU.!

po~erá ser pl'ol'ogado.., quando ó mesmú d'enunci'ádo ti req' iI'a,' ~

-A rt. 12. f incl'o o pl'azo pal'a a resposta, UIl ella tenha sido ap~

presentada ~ ou nHo, tornará o n'égocio a, sei' ex,üninado, p\:lla me· ...
m·, ou outra, COlllmi sãô '; que intel'porá () seo parecei' - se tem
.;....- ou nâo lugal' a accusaçã.o.
" Art, 13.. Ioterpo to o pareceI(, será. este discutido nó dia, flue à
Camal'a d~tel"tliual'; á Pt'oposta do Presid~nte; com tanto porént
que seja entl'e o tere ~ro, e sexto dia, d poi dáque!le, e II que'
o pa,·ecer .tlvel· sidó ~l pre~ent( do. "";

Al't, 14, Terminado o debate, aCamara (ecidirá, se t.!tn; ou
nito luo'ar a ac~m~~ çã.o: e decidindo pelá ufl1l'mativa; 'á, cretará.
nesta fOl'ma,

, A Cam",'a dos DepUtados Decreta a accusar;llo ('ontra o Mi....
nistro e. Seel'eta,l'io de Estado (OS . egoeios de - lI'. '- 00 o Conse
lheiro de stado - . - pelo ..1('lictô de.... e a enda :i CnmR1'1l.
c.Jo 'en<:ldol'CS com todos os ocumentos -relativos pUI'a se proce-
dei; na fOl'ma 'da Constituição, e di'l Lei. '

.Art, 15, O Decl'eto de atõcusaçáo ení es .,.jpto em dUJlicano,
assig:nado pelo Presiç!ente, e dous 8ecl'etal'ios; e de~tes l: uthn~ITa

fos hum el'l:í l'emettido ao Gove17no pal'll ,o fiUzer intimaI' ao acen~

ado e realisar os 8 llS effeitos; e o outro en\'Ínrlo ao Senado com
todo o prQcesso original, fican'd? huma Copia aut.hentica na Secre
taria. " I' .' f t
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.. ~. 16. A intimação ser~ feita dentró de 24 horas quatidó o
accu~ado. esteja na Oorte; ou dentro do pl'a~o mais. bre.ve poss~vel;
no ~cã!;lu de esta,r fora della; e para dai" aó . Decreto "a 'êXtlCüÇÍio ,
que tnca ao Governo, Sel'áéOmpetente qualquer' dOi Ministros de
:Estado-, a quem fOI' tlir'igido. "

Al't, 17. Os efj'eitos do Decreto dã accusação principião do dia
da intimação, e são os seguintes: '. ,:

1,° Ficar O.' acclis~do suspensD do .exerci-eio tle- todas as fune..
çóes publicas ~ até final Sentença, e inhabilitü~? nesse ,t.empo .p~ra

ser propo~to a Outl'O emprego, ou nelle prOVIdo.
2.° Ficar sujeito á a~cusàção criminal: . '
iV Ser prezo nos casos, em que pela' Lei tem lügar a .j>rizão.
4.° S.uspender-se-Ibe tbetade do Oi'denado; . ou -Soldo; que ti-

ver; ou perdeI-o ef1ecth-amenta, se não for a final absolvido.
Al't, 18, A Cama:ra nomeará buma Cómroissãb tJe cii1co a sete

l\JemlH'os lJàrli fazei' li nccllsaçâo no ~ado, ?-!»~igada a fazer usO'
dos documentos, e instrucções, que Hie, UWrJlecida~ pejo de
ni.lnt1iante, sendo attenrtiveis % e os itlembros desta Commissão esco
Ihel'áiJ ti' entl'e si o Relatoi~; ou RelatOJ'es. '.

Art. 19. Nos casos, em q,úe a ljtibli<.;idade, e delhorà possão de
algurn modo ameaçai' a segura~ça do Estado; ou da Pessoa doo Im~

pel'ador; aCamara deliberaI'á em Sessão secreta a suspensão; e
custodia do denunciado, existindo pi'ovas sufficientes, que tambem
podel'á b~wel' em segr~do; mas logo que ceSSai; () perigo 1 forma
l'á o processo publico; como Dca p·rescl'ipto.

SEcçíO 2.a

Do ProlJ(J8S0 da .I.1.cêusaçü.o; é (ia Séntehçâ;

Art• .!O. Estes deHctos serão julgados na Senado POI" Juizes (le
Facto, e 41ui~es de Dil'eito, de cujas ftmcçóes são excluidos os
Ministros e St=cretai';os de Estado; e os Conselheirós' de Estado,
;ti!ula que não accusados; e nem podel'áõ intel""ir nà nomeaftão
lialluellms. . .

. Ar't.'I. Serão tirados á. 50l'fe pelo Pl·esidente tantos Senado
res, qUHiltos fizereit1 a terça parte dos pl'eSt'lltes, e destes sel'âa
t\scQlhidas tt'C:~~, por esc.utiniu Se'cl'eto, pUl'n Juizes de' Direito; o'
tltle tive!" mnis 'votos será. o Presidente; e Relator; e no caso de'
cnipate dieidir'á ti surte•

.A (·t• .,l. Feita: a êscolha dos Juizes de Direito ~ e a eX'êlús~d
(ledarada Ím Art. 2"0, de todos os Senadores restaríte's se i'orma
l'<t a Iista oos' Jliizes de .Facto, dos quaes (j acéU'sada poderá re~

ellsal" até" a quarta.,. e a COrrllRissiH), de ac'c'us'ução' até á oita:nx
IHlI'te, nã<t (ledarandO' os inotiv<Js, . '
. Al't.~... Apl~esentaclo o Decr"eto de 'ucctisaéão' eom (j prvoeesso';
o S-~oa:d'o mandUl'á notific'ar' O' Réo 1 p:ara que' }l(!)'I' si 1 ou seo Pro'~
tUTutlor, cOlhpat'cra t:m cel'te,. e design"ado' cli'a:.·
. .L\rt,·~t A DotÚlcàção' s~'rlá aC'c'ompanhadil (la c'npia do LjJb'eHo' "
C' Do·cumentos,. qu.e· tleverá tel~ app resentado -a COllittl'issâo' de ae'·
CJ18,u;íht; assim com'o do' .roi rtas te'stenHJln·has,· 0'0' C"L(SO' e"rü qlÚ~' ~

(lit~~ Commhsão. as. ql~~il'a .. l)ro.duzh··.. _.. .... .
Ara.. 'l'p. Entre' ~ ootifí·e:aç:..'l.(}, e' CO'Ii)pafe-. eIIt... da Re'o- media~



rá, pelo menos; o -espaço de oito dias; e no caso de l'eve1f& Sé

nomeará hum Advogado pal'a a. sua defe:.m.
AI't. 26, No dia aprazado, pl'incipiaJ'á o acto pelas recusações

declal'adas no .Art. 22, quando a Commissfio, ou o accusado as
queh'ão fazer.' .

Art, 27. As testemnnhas serão juramentadas, e ~oquirirlas pelo
.Tuiz de Direito, Relator; mas qualqut;lr membro da Commíssao
aceusadqm, e do Senado poderá. exigil' se fação ,s peJ'btJDtas, que
julg'ul' necessal'ias.

Art. 28, Tanto o accusado, como a Commissâo da nccusaç50 po
del'áõ no mesmo acto contestai', e arguil' as testemun!Jas, sem RS

ioten'omper; e pode.'<lõ verbalmeute fazer as suas allegaçães, e
defeza.

Art. 29. Findo este p~to o Juiz Relator mandará lêr todo o.
proce 50, _

Art. 30, O Juiz de Direito fado bum Relatorio resumido, indi
cando as provas, e fundamentos de ambas as partes; e pI'oporá aos
Juízes de fado as questões se~uintcs, l, O ue 'usarlo ne crimino o
deste delicto?~. Em que gl'úo he erimÍnoso? 3. 'rem lugar a indem
Ilisacão civil?

Al~t. 31. Decirlina5i estas questões immerliat' mente, sem que haja
mais discussno, os ..Tuizes de Direito applicart~õ a Lei.

Art. 32, Destes julgados não ha recurso algum.

C A P I T U L O 4.

Disposiçócs Gemes.

Art, 33. As discussões, e votaçõ~s em ambas as Camaras serão
publicas, á excepção somente do caso do Art, 19.

Art. 34. Nos pl'ocessos, em huma, e outt'a Camara. , escreveráõ
os Ofliciaes 1\1 aiores das suas Secretarias.

AI,t. 35, Quando forem pl'eelsas testemunhas, as Carnaras as fa
rão notificat", e as Ol'flens pal'a compellil-as serão executadas POI'
qnaesql el' Ofliciaes fie Justiça, sendo todos ohrigados a cumfria'
os mandados de Cll' lqner das Camams a este respeito,

Art, 36. Nos f\clictos, em que esta Lei i:llpõe hUllla pena inne
tel'mina la, fixando somente o maximo, e o minimo, considerão-se
tl'es gráo , sendo o ),0 o da maior gl'avid<:Lde; o 3.0 o da menor; e
o 2,° o tp!'mo medio.

AI,t. ~7. Ao 1.0 gní se applicará o maximo da pena, ao 3.0 o
mmll11<-; e ao 2." o llIedio entre este, e aquelle,

AI't. 38. A ommissão em nenhum caso salvará aos Ministt·os e
Secretal'iüs ele Estado da l'espr ~abilidade. _

Art. ,39, O Ministro de Estado, que depois de recommendação de
qualquel' das amaras commetter algum dos c1elictos enumerados
no Oapitufo 1., além das penas ahi estabelecidas, incol'l'erá mais na
de hum conto, a hum conto e' quinhentos mil rés., havendo simples
abuso de podal'; e na de mais metade da respectiva pena pecunia
l'ia nos ouU'os casos.

A l't. 40, As penas pecunlRrias impo~t3s nesta Lei, serão appIi
CadtllS <is despezas gCl'fiCS di:' N;:sçu.o, e recolhidn no' ~eu~ Cofres'_ 1



( (J )

Art. 41, Se o Minish'o e Secretario de Estado, ou o Conselhcit;o
de .e.. -tado, não tiver meios de pagai' a pena pecllniaria, será est<.t
commutada. em pena de prizão, na proporção de seis lU rés pOl"
cada dia,

Art. 42. Decidindo o Senado que tem lugar a indemni3ação, as
ím se declarará na 5eatença, e as pal'tes lesadas poderáõ d~man

dar por e!la os Reos perante os .Juizes do FOl'O commum.
Arf;, 43. Quando o denune'ado, ou accusado já esth'el' fóra do

1Vlinisterio ao tempo da denuri'Cia, ou accusação, será igualmente
olH'ido pela maneil'a declarada n~s duas Sessões do Capitulo 3.,
mUl'cando-se-lhe prazo razoa vaI pal'a a resposta, e comparecimento.

AI't. 44. No .caso da dissolução da Camara dos Deputados, ou
de encerramento da SBssáo, bum dos primeiros trabalhos da Sessão
segl.inte será a continuação do processo na denuncia, on accnsa
çã,o, que se tiVe!' começauo. - Paço da Camara dos Deputados eni
a de Agosto de 1826. - Ltdz Perei1'a da .Nobt'ega de Sou"ça Louti.
nho, Presidente. - José Riem'do da Costa ..4l!uim' ú' .,qndruda, 1.°
Secretario. - José ./lntonio da Silvll! .tUa'ta, 2.o-Secl'etario. J

Na Impreng;a Imperial e NaclQoa1.



SECCÀO 2.a
'1

'Du Processo da .I1ccusução, e da Sentença.

Art. 1.0 PARA julg,u' estes crhnes o Seuado se converte
em Tribunal de Justj.~u.

Art. 2. 0 Todos os Senadores são Juizes COIÍ1petentes para co
nhecerem dos crimes de responsabilidade dos l\iinistro " e Mecl'eta
rios 'd' Estado, Conselheil'os d' Estado, e applical'-!hes a Lei,

Art. 3.u Exceptuão-se os que tiycrecn os impediment.os seguintes:
Lu De parentesco em linha recta como Pai, e Filho, ~O/rro,

e Genro; em linha collateral ~rmfios, Cunhados, em<'l11unto duJ'~ l' o
Cunhadio, e os Primos Co-irmãos.

i.o Se üvel' deposto como testemunha na instrucção da culpa.
. 3.° Se tiver delluo.la por si, ou suas mHlhe"es sobJ'e a maiol'
pal'te de seus bens, e o litígio tiver sido l)ropo~to, antes da ac
ctlsacão,

4/ Se for hel'deiro pl·esumptivo.
Art. 4,° Estes impedimentos poclel'{õ ser aIlegados tanto pelo

Accusado, e Comrnissão AccusadonL, como pelos SenadOl'es, e o
Senado decidirá.

Al't, 5-.° Ao Accusado será perrnittido recusar até a quarta
parte dos Senadores l'estantes, e á Commissão Accusadvra até a
citava parte sem declai"ar o motivo. '

Art. 6.° Recebid o Decreto da accusação com o pl'o(~esso en ...
viado pela Camara dos Deputados, e appresentado o Libello, e
documentos pela Commissão da Accusação, sel,á notificado o Ac
cusado p:u-a comparecer perante o Senado no dia, que ÍOl' aprazado.

Al't. 7.° A notific,ação será feita por Offieio do Secr tado -do
Senado, uceompanhado da copia do Libel!o , e documentos, assim
como o rol das testemunhas, nO' caso que a dita Com missão as
queira produzir.

AI't, 8.° O Accusado comparecerá por si, ou seu Procuradol'.
e· o Advogado que o defenda por eIle e:seolhido, hayendo commu
nicarlo á Commissão da accuGacão 24 horas antes o rol das tes
temunhas, que houver de prod~zh'.

Art. 9.° Entre a notificação, e o comparecimento do Areusa...
do medim'á pelo menos o espaço de oito dias.

AI,t. 10. Se o Accusudo estando prezo quizer com arecer -pes
s'oalmente para deduzir a sua defeza, o Senado por lnana Ordem
especial o fará conduzir pelo Porteiro (la Camal'u, e finda a Ses
são, o fará recolbel' á prizão até a decisão final.

Art_ 11. No caso de revelia nomeará o Senado hum Ad"og-ado
para a defe,za' do Réo, ao (lual s rá enviado com Offieio do Sem'e
tario do Senado o processo, e o Libello com todas as mú:s peças
da acc usacã'o.
\.. Art. 12. No dia apraza.do, estando presente o ACC\lSado. ou
seu ProcllradOl', e o Advogado, assim como a Commissão Accu
sadol'a, e feIta l:\ vel'ificação dos Senadol'es presentes, dec1aral'á o
Presidente o objecto da Sessão: seg'uir-se-bão as recusas na con
formidade dos Artigos 3.0

, 4.°, e 5,°, e logo os Senadores recusa-
os se retiral'áõ.

Art, 13. C\lncluida a approvaçao dos Juizes, mandará o 'Presi
dente que se Mão o pl'ocesso prepal'atorio, o a~to da ~\c(;lIsaç'ão ,
ou Vbello, e os artigos da defeza do Réo: .



,'~ l't, 14. Scdío pelo Presidente interrogadas elttão as testemu~

nhus offerecidns peja Commissão, e depois as do Accnsado: ns
testcmulliH.tS serão jUl'ameotadas; i1epol'i'õ em separado, e fom dai

P resenca hUrIlas das outl'as, escl'evendo-se com toda a distinc"ão, r
os seus dietos, qUi;;; lhes serão' lidos antes de assignarem.

Art. 15. Qualquel' Membro da Commissão de accl1sação, 011

do Sellad~, e bem assim o Accusado po~eráõ exigir se fação as
perguntas que jUlé:,ur necessarias, e que se notem com siguatls á
margem quaesquer addições, mudanças, .6u vadações, que occor
l'erem.

Art. 16. O Accusad'J e a Commlssão de aCl'usação poderáõ
no mesmo acto em que as testemunhas, depõe contestaI-as, e ar
g'uil-as sem comturlo as interromper.
~ AI,t. 1]. Poderâõ iglJalmente exigir que algumas testemunhas
sejtio cr.u'eadas repel'guotfl.das de novo; que uquellas que elJes de
sigmu'em se retirem, ficando outras presentes; e quaesquer outl'81
deligencias a be'u da verdade, e da mesma f rma qne s~jão ouvi
das algumas que chegarem já tarde, com tanto que nuo tenha
ainda princIpiado a vot~H;ão.

"Art. 18. No fim de cada àepoim~nto o Presidente perguntará
á testemunha se conhece bem o Accusado, que está presente, ou
gue se defende por seu Procurador, e ao Accusado S8 quor dizer
alguma cousa contra o que acaba de ouvir, caso eIle o não te
nha já feito em virtude da faculdade permittida pelos Art. 15, e 16.

Art. 19, O Presidente poderá tambem fazer a qualquer teste
munha, ou ao Accusado as perguntas, que lhe parecerem conve
nientes pal'i:l e.lucidação do processo, e verd..tcle dos factos.

Art. 20. Terminados os depoimentos, ler-5e-hão as provas doeu
mentaes, e quaesqner peças que se offereção por buma, e outra.
parte; e cada huma dellas poderá verbalmente, e não por escd
to, fazei' as suas allegaçães.

AI,t. 21. Concluidos estes actos, o Presidente fará bum relato
rio resumido, indicando as provas, ~ fundamento de ambas as partes.

Art. 22. Depois do relatorio do Presidente retirar-se-hão da
>.: aUa a Commissão de accusação, e o Accusado; seo Procuradol·
e A(h'ogado, e testemunhas, para lugar onde não onção a discus
'ão, que então principiará entre os Senadores, fazendo por esta-

J}elecer' nos seus c1iscUl'sos a verdade dos factos resultante das pro
vas, e os gl'aós de cl'i~inaHdade e imputação penal.

Art. 23. l"Jerg-untará então o Presidente se dão a materia por
discutida, e se acháo promptos para a "votaçã.o.

Art. 24. Decidindo o 'rl'ibunal que sim, pI'oporá o Presidente
se o Accusado he criminoso do Crime ( de ) de que be accusado.

Art. 25. Decidindo-se que sim, proporá em que gráo be cri
mino~o, se no maximo, se 00 minil.lo, ou medio entre aquelles dous
extremos, e segun1do a decisã.o se lavrará a Sentença.

Art. ·26. Da Sentença proferida pelo Senado não haverá recurso al
gum senão' o de buns ullicos Embargos oppostos dentro no espaço de
dez dias. - F)'01!cisco Carneir~ de Campol. - Joã(J .Antonio R(!d~'igue.s

de Cm·vulho. - Bm'ão de CaY'I'll. - f/1seo1lde de JVa{(ln'eth. - Bcwã6 de
.1lcanta'1'a.

I

Na lmpl'cnsa Imperial e Nacional.



Para discutir-se no Senadu,'

A Assembléa Geral Legislativa Decreta:
Art. 1.o Os Conselhos de Guerra, em que houverem de Ser

julgados Officiaes Generaes, serão compostos de hl:lm Presidente, que
terá graduação, ou antiguidade maior, que a do Réo; do Au
ditor com voto; e de cinco Vogaes Offi.~iaes Generaes de Gra
duação superior, igual, ou inferior á do Réo.

Art. 2.o Não havendo Offieial Gen'eral mais graduado, ou an
tigo, que o Réo, para prei!iidir ao Conselho, nomear-se-ha para
este exercicio hum Conselheiro de Guerra, o qual não terá voto
na Instancia Superior, quando o Processo alli subir.

Art. S.u Ficão derrogadas todas as Leis, Alvarás, Decretos, e
Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 3 de Agosto de 1826. =
Luiz Pe'Peira da Nob'rega de Sousa Coutinho, Presidente. = José
Ricardo da Costa Aguiar d' .Andrada , 1.o Secretario. = José An
tonio da Silva Maia, 2.o Secretario. - -

Na Imprensa lm.p~rial e Nacúonal; I



Â: ~sSêmtl~a: tCéfal ~égislàtiva ~ecféiá~" ,. - - '. '" . '
< A 1'1.. 1.o A remuneráçã J tlós sepvlfi0s, Mílitares feitos en'l teml1a

de Paz·" será' Tegulada .aa D1apéil'R séguinte ~ .' '. .
Art: \~/ Os -·herdeiroS"- dos Ofti~iàes combatentes da L'" Linha

do' ·E-X:ercito , . oli d ArmáB-a t peF<:rebe:ráõ 'a "terça patt~ do wldo
da Patente effeetiva; em que fallecer o Oflicia]:'; gozando porém
ôes~ pensi{'.t. por ~ tantos annos; quantos fÕT~'m os' de se... "iço, que ti...
l'er .vencido o; Offiéiàl falleóde:;· despfe~adas a~ fracções de mezes
• I -, ..•. l cc :). re ·dias. . . :.J .' ". :: . - I ~ ~

Art. 3/ C&m:tao';'~e arínos 1 de- fóleM'iq-d J Uíllcàrtlonte- aqu.elles; 'qu~
forão' feitos eml ae lrida<le ,"e1 'fiãl'j'l OS( 'que. 'contarell~' em Reformat1o~,
Veteranos J ou ' érfi 3:Milic"tas.. n 9,' l , '.. .

, r lÁ' ',. •
.. Art. 4.0 Os rl:M:aj6res ~ ,) .f~j d'aht S fI" r }fhlicills'~ éorn vencimcn-
:~o de s~ldo; ~erão rerut~qos *em ser iço activo: I'do il!h:ercito, em-
qua~to' tiverem diteito ·ás·:R omoçõés~ €la 1.11

4

r L"i-'nná 1 .

Art. 5.° Os herdeiros remunerados '~erão' ia ?Vi'unI ~ e 'dBscen
dentes; - ou· as~el1âentes~.' c~llt'or1ÍJ.·e -as pegF< :estabeleGidas eI;Il -direi
to commum.

Art. 6.o O Oflieial; que não tÍt€il' herdeiros qualificados n~ termos
do Artigo antecedente, poderá por effeito de disposição t€stamen
taria, legar a quem bem lhe convier a sua remuneração, porém
em tal caso o legatario não perceberá a terça. parte do soldo cor.
c~dida no Art. 2.0

, :mas sim a tença que está iIHll'Cada pela ta..
rifa de 28 de Março de 1792.

Art. 7.0 O Oflicial que for expulso, ou bannido por sentença"
será considerado como fallecido, para effeito de ser concedida a
remuneração á sua familia, mas não lhe he permittida a disposi..
ção testamentaria na falta de herdeiros.

Art. 8.0 O Official, que obtiver dimissâo voluntaria, exclue o~

seus herdeiros da remuneração de serviço, e esta exclusão compre..
henderá tambem os que fallecerem antes de completar doze annog
de serviço.

Art. 9.0 A remuneração concedida se comput,ará como bens par
tiveis, e consequentemente se procederá sempre a Inventario, ain
da no caso de falta absoluta de outros bens..

Art. 10. O Inventariante; ou Tutor noméado pelo Juizo de
Orfãos, no caso de haverém só herdeiros menores, sol1icitará á Fé
d' Offieio do Oflicial fallecido, e ajuntando a ella o titulo, com
que estiver authorisa'do; tudo em forma legal, e juridica, reque
rerá., sendo na Corte á Secretarid de Estado dos N egocios da Guer
ra, ou da Marinha segundo p~rtencia o Oflicial fallecido, para
que nas respectivas Thesourarias se calcule á vista da Fé d' Officio
a remuneração, que fica competindo aos herdeiros, e feito o cal
culo, o pedirá por Certidão, que ajuntará ao Inventario para Eer
partivel, e com Certidão da Partilha feita, e sentenciada~ voltará
á Thesouraria, aonde se abriráõ assentos aos· herdeiros pela quo
ta, que a cada hum tocar.

Art. II. Nas Provincias do Imperio se procederá em tudo, e
por tudo conforme .o Artigo antecedente, com a unica differença
de que em lugar de requerer-"c ás Secretarias d' E»tado, se reque..
rerá ao Presidente da Provincia·: ;'~ ." .q ,';..



Art. 12. As remuner~çõeg, tendo' a' naturezfJ. dos' !Soldos,. serão
pagas 'nas respectivas Thesourarias· no fim de cada mez com ',is for
malidades do estilo, e· acabaráõ com a ~ida dos remunerados, sem
~obrcvivencia de hunft a outros herdeiros, se antes .de tal época,
ellas não estiverem extinctas com a te~minação de, tempo. de ser-
viço que for liquidado.. I

Art. 13. Os Th.esoureiros Geraes, os Ouyidores aonde não hou
verem Thesourarias, serão responsa,veis pela liquidação do tempo
de serviço, qu~ tem vencido o Oflieial falleeido, pelo exame. da Fé
fi Omeio, e.' titulo com que o IJIventariante s~ qualifieo,u, assim
como pela Cprtidão da Partilha s.entenciad~, e finalmente pela vi
gilancia necéssaria a respeito do termo, ·em que deve expirar are..
muneração, ou seja por mort-e dQ herdeiro, ou por findar o temp<l
do serviço liquidado. .

Art. 14. Fica derogada toda a Legislaçao que, for contraria Í\
dispo. ição da preseI)te Lei.

raço do Senado 4 de Ago~to de 1826. = José Ignacio Borges..

Ka Imprensa Imperial e Naciol1al•. ~ ...



A Assemhléa Geral Legislativa, D-ecreta:
Art, 1. A tlÃica excepção feita á plenitude. do direito de pro

priedade conforme a Constituição -do Jmperio, Tit, 8,°, Artigo 179,
~, 22., terá lugal~ quando o Bem Publico exigir o uso, ou em
prego da propl'ierlade nos "casos seguintes:

1.- D'efesa do Estado.
2.° Segurança publica.
3.° Soc'(~orl'o publico em tempo de fom'e, ou outrí;l 'extraordinal'ia

calamidade..
4,- Salubri~ade publiCá,

AI't, 2, Tení lugar a niesilia excepçãó,. -quando; o Bem Publico
exigir o uso, ou emprego da pl'opriedade do Cidadãó pOl' utilidade ~

previamente verificada poi' acto do Pod'er Legislativo, nos casos
seguintes: , '

1." Instituicáo de ilaridade.
2: Fundac~o de Casas de tm;l;ri.tcçfió de mocidade.
3: Comm~didade géral.
4: Decoração publica, . , . .

Art, 3, A vel'ificação dós casos de necessid'âde; a que 'se des6

tinar a propriedade do Cidadão, sel'á feita a requerimento do P.'o
curador da Fazenda Publiéa, perante o Juiz do domicilio do PI'O
pI'ietario com audiencia delle, mas a vei'ificação dos éasos de
utilidade terá lugar por acto do Corpo Legislativo, perante o qual
será levado à requisição do Procul'ador da Fazenda Publica; e a
resposta. da Parte. . , . '

Art. 4. O valoi' da proljriedãde sel"á éalcülado não s6 pelo in"
trinseco da mesma propriedade; como da sua localid~rle, e inte
resses ~ que della tira o propietario; e fixado por al'bitros nomea
dos pelo Proeuradol~ da Fazenda Publica, e pelo dono da pro""
priedade.. .

Art. 5, Antes do Proprietario sel" pl'ivadó da suá propriedade
será indemnisado do seo valor.

Art. 6, Se o propriétal'io recusar receber' o Talor da P"olll'ie'"
dade, sel'á. levado ao Deposito Publi~o; pM' cujo conhecilD~nto j

Junto aos autos se haverá a posse da PI'opl'i'edade.
Art, 7, .Fica livl"e ás PalItes, interpOlO t6dos os l\~cursos legaes.
Art. B, No casó de perigo imminente; Caibo de guerl'a, Olt

com moção , ces.sal'áõ todas as formalidades e poder-se-lia tomar
posse do uso, quando baste, oil mesmo Jo dOlIiiilio rla pl'oprie
dade, quando seja necessario IHu'u empré6"0 do Bem Publjeo nos
termos do Art, pl'imeit·o. logo que seja liquidado o seo vaior, e
cumprida a disposição dos al,tigos quinto, e sexto, reservados os
direitos pal'a se deduzia'em em tempo opportuno. "j

Paço do Senado em 5 de Agosto de 1826, -' r~sc(mde de S•
•4mUl'{f, Presideute. - Jo(.o ..4f1tonio Rod'rigues de Ca'i'vulho, 1.0,
Secretario. - Bm·ao de. ralença ~ 2.° Secretario~

Na Impr n ( Impe 'í.l e Nacional...



A Commissão encul'l'egada ele formar o Regimento Commnm ás
duas Camara~ para as occasiões, t!rn que se reúnem, ~xf.ullinou com
a maiot, circunspecçã.o o Offieio de 4 do corl'ente do Secretario da
Varnara dos Deputados, enviado ao Secretario do Senado em repos
ta rio que este lhe havia dirigido em 31 de Julho, sobre não sei'
préltica\'el por ora a reunião permittida pelo aJ·tig'o 61 da ConstitBi
~~ão do Impel'io, A Comtuissão reconhe'e, ('omo a Camal'a dos De
vutados, a necessidélfle urgente de prompta providencia PUI'U se
con -eguir a ultimaç~o dos Pl'ojectus de L_i, que se acharem 1

c<\ o de devcl' passaI' 'por debate em ambas as Gamal'as reunida_
mas reconhece igualm_nte qne a adopç'ão ])I'ovisio aI uo Regimeot
lntemo do Senud» não }lnwn 'he o fim deseja( u, ,em flue pl'í
meil'amente se estaueleÇla. a formn ela vot~ ~f<o, que deve~á se~ui'

se depois da dis(;ussâo, O Regimento cio S~nado t 'acta nnicótmente
dl\ l'eunifio das Cumal'as nas uccasiões ela Abel' ura, e Encel'l'arnen
to, e só pôde quando muito sei' applíc<\\'el pat'u ontl'as reuniões ele
mel'o fonnulal'io, como ultimamente acconteeeo, quando as Cama
ras se I'euoi 'ão para assignul' o Instl'lllnento Luvrado no Senarlo
em comprimento da Lei de 17 oe Julho pal'a o reconhecimento do
Pl'iocipe Imperial. Não póne porém seI' applicavel ás reuniões, em
que as mesmas Cama 'as discutem, e votão sobl'e matel'ia, ou Pro
je to de Lei, em que houve discol'dancia, sem que prime.iramente se
dedal' qual eleve ser a fOl'ma oa votação, Esta declaração torna
se iudh;l ensavcl para evitéH' inexactas consequencias, que alguem
pertenda til'ar do si! ndo lo Al,t, 61, sobre a votação, e a Com
missão submettendo á consideração do Senado as ponderosas razões,
em que se funda, não duvida affirmar que a votação deve ser fei
ta necessariam te POI' Carnal'as,

A Constituição estabeleceo nos AI,t, 13, e 14 o pl'iIlcipio fun
damental de que - o Poder IJegislativo el'a delegado á Assembléa
Gel'L I com a Sancção do Impel'ador, e que a Assemuléa Geral se
compunha. ele duas CalDaras: Camal'a dos Deputarias, e Camara
dos Scnaclol'es, - Pal'a hnv I' Lei he necessal'Ío que a Camara dos
Senadores concol'de com a Cama.ra dos Deputaclos, e que o Impel'a
dOI' consinta, J..Jogo que huma elas Camaras eliscol'da o P!'ojectg de
Lei uão I assa, assÃm como tambem não passa, qua.ndo alnbas as
Camaras concordão, mas .0 Impel'ador neg;a o seo consentimento,
Cada hnma da Tres Partes tem a pl"Oposi<;âo, opposição, e appl'o
vae'ão da Lei, mas sem a concorfiancia de toda.s tJ'{?S, ou não al1
nuindo alg'uma, l)áo existe Lei. Este he hum dos 1)I'incipios cur
deues da Con, tituição, e snas detenninações (le -em sei' enten(Hda.s,
confol'lne esta base, alias vem a ~el' cootl'adictol'ia a si mesmo,

A reunHio pel'mittida pelo!> artigos 61 he hum meio mai, que
a Constituição facultou pat'U l ,)\1seguil'-se a appI'uvaçfo do Pl'ojecto
d Lei, no caRO de se julgar vantajoso, e. C'onsi-til' a dh'el'gen
cia das CalDara em algum'l - emeo(las, ou addições. Os Senadores
e Deputados entrando em discu são p6dell completamente delnci
dar a mate 'ia, ouvindo o pró, e contra de parte a parte, mas finda
a discussão, deve a votação ser necessariamente pOJ' Cam aras , não
só pOl'que assim se eleduz das pahlvl'as do citado artigo 61, mas
por er confOl'rne ao espil'ito da Constitlliçfi~, os principios, em
q !t.' Ena se funda, e ás disposições expl'ess s nos Art, 13, 14, e



52, A mencionada reunião be o ajuntamento, ou congregação das
duas Camaras no meS'DO local para a discussão, e con(~iliação,

e de modo algum se p6(j ~ considerar amalgamaç'ão, ou fusão de am
bas as Camaras em hum só corpo, ou Caml.lra deliberati\'a, porque
isso repugna ao Systema Constitucional, que havemos jurado ob
servar, e mantel', .

Se esta opinião da Commissão merecer a approvação do Sena
do, e a Camara dos Deputados convier Da votação pela maneira
exposta, póde sem duv: a verifical'-se quanto cintes a reunião inde
p~ndeote de não estar feito o Regimento Commum. Se porém ou
,ira for a opinião da Camara dos Deputados, indisperisavel he pres
cindir da permissão concedida pelo arte 61, por1uanto he meDO)'
mal deixar de aeceitar huma permissão offereeida por aquelle ar
tigo, do que derribar a Constituição, convertendo as duas Camaras
em hum só Corpo deliberativo. - Paço do Senado em 8 de Agosto
de 1826. - risconde de •.41·acllty. - Barão de .Alcll'YItm'a. - .Mcwqucx
.de S~ João da Palma. - Visconde de oIUaricá. - risconde de ~llrbacena.

-'

Na Imprensa Imperial e Nacional.



PRóponho com:Eiil~ndas :ao ProJecto de Lei oiferecic1o pelo
Ex.mo Sr~ Barão de Válença, 'Os dois ·artigus seguintes para slibsti..
tuirem os do Projecto.. ._

Art. 8.0 Os fundos rtecessarios para a fàetüra, e concertos de
Caminhos, Póntes, e Canaes serão incluidos no Oreamento do Mi..
nistro do Imperio, e 'despendidos pela Administraçio. Geral.
. Art. 9./) No princípio da Sessão annual ~ em qüe dever acabar,

ou estiver 'acabada 'qúal~uet Estrada;, P-onte ou Canal; será ap4
presentada pelo Ministro .:do 1rnperio a cónta da despé~a _feita,
a planta da Obra, e o Prój~éto de Lei re.guIando os direitos de
passagem com especi1iéaçãó dó qU~.Iitó '~é ha é pagar; por que dis~

tancia, e por quanto tempo; ·afim de resolver a Assembléa Ge..
ral o que for mais juStO. Em 8 de Agosto de 18.26. =- ;7isconàe
·de Barbacena.

a Imprensa Imperial e Nacionài~' "tO
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A Commis ão de Conc;;tituição, e Diplomacia exam inando o
Tratado de 8 de Janeiro de te anno feit entre Sua Magestade
o Imperador do Brasil, e Sua Magestade El-Rei de França, e
-de Nararra, achou que os 26 Artigos do referido Tratado são da
mais perfeita reciprocidade. Pdo Artigo 3.° addicional parece des
truir- e huma parte des a reciprocidade, porque fixando em 15
por c~ntGl () quantum dos Dil'eitos de con umo no Brasil, que aliás
não fora. declarado no Artigo 14 do Trate rio, deixa de fazer igual
declaração sobre o quantum para o artigo 16, que he relativo aos
direitos de consumo cm França, mas havenoo neste artigo a esti
pulação e -pressa de pag:arcm o productos do Brasil direitos, que
não excedão aos que actualmente pagão ~endo importados em Na
vios Francezes, vem a França a ficar inhibida de _poder augmen
tal' os -actuae oireitos de consumo, bem corno () Brasil não póde
augmentar os de 15 por cento. Accrcsce mais que pelo referido artigo
16 - foi abolida. em beneficio dos Navios Brasileiros a sobretaxa de
10 por cento imposta em França sobre as mercadorias importadas
em Navios E 1 rangeiros, e foi igualmente abolida -a distincção en..
tre algodõe!, de fio curto, e fio comprido; distincção que aug
menta,a Q,s direitos 20 por cento; e que terrivelmente prejudica
va hum dos maiores, e mais valiosos productos de nossa agricul..
tura. Em con~eql _l cia do exposto parece á Comrnissão, que a
Honra, e interesses N acionaes forão perfeitamente attendidos no
Tratado de 8 Janeiro de 1826.

Paço do Senado 11 de Agosto de 1826. - f7isconde de Bar
oacena. - ;Barão d' Alcantm·a. - Fúconde da Praia Grande. - Ba
rão de Cayl'ú~ - Bispo Capellão Mór.

a tmpteI1sa Imperial e Nadouàl~
'1\.



cA Assem'bl~~ 'Ge-râf IJ~gi~làtiv~ ': Decr~.ta: . _, ~
. A rem.uneração. dos. sen,j~~ós dós ~1i1ital;es' será renulada pera
inaneira seguínte:' .

AI·t. 1.0 Todo o Offiéial Mmbaten'te da 1.& Linha 'do Exercito,
'e Atmada'; 'que tiver· 20 ansos de servÍ(;o ordinario -acti\'o, tem. di
reitó à l'nteil'u r'emuneraçflo pecunii.u·ia estabelecida pela. presente L;.~i.

Art. 2.° 'reln som'eóte <Iil""eit~ ú.. ametacle da remuneração aquf.Jle
p.ffi.cia! ~ que ,ten~lo menos de .vinte armos do reft:rido servJC;0, cun
tàl' cóm tudo mais d0 quin~e.

'Àrt. 3.° O tempo, em qüe o Úflicial e~tiver em prlzan por sel1
tenca, eh, licença. ou doente (nãô sendo por feridas adquiri(1as !"la.
.gull'l'u ), e aqueHe tempo' que esti,,'ei·. 'deseillpl'egado, não lhe será
'colltado pal'a obter remúnel'à('úo.
I Art. 4.° Pd~ co~tl\al'i() , '0 sBI'viço <;'I·dinari-o eal Campanha, lhe
será .contado eril dobro pai·i., o dito fiui. '

Art..5~o O tempo rle sel·viço. (')I'dinat'io, que excedei' a vinte an
:nos, sei·i.1- ~'emunel'ildo com mercês hono{'ificas pelo Imperador, segun
~o p.u·ecel· justo" attellta a sua (jualid:ade.

. Art. KO A design.ução da. l·el.t'lUnenH.~.fio pecuniaria por sel'Vj<;~s

,e'JdraOl·dinarios e 11-1 tempo 'àe paz, fe.ridas; e seniços extraol'oill<t
:rios élo tem po de g·l.:H~1'I'a, f1c"~ a: cargo d-o Go\'erno nos termos do
§. II. do <\I't. 10l. da Constitui~ão.•.

Art. 7.° Esta remuneração extraotdinaria fica Ji'Vre para o Offi
ceial gozar, ou cedei' êm sua mulher, filho, ou filha., que bem ql1i\l~r,

~ mesmo podel~á, ,n.ão os tendo, l'cnl\Dcia-la ~,om permissão do Go
\rerno, em qualquer parente, e até em estl'aóho 'seg-undo as circuns
tancias, se tão i'eleya e, e dhtir.cto fOI' o serviço por que a obteve.

Art. 8.° . A pens' desta especie de serviço dUt'a por toda a yi
(lã -da pe!!llioá neHa en'cartada, seja qual for seo sexo, idade, ou ~~_~

tadó ~ mas não sé admitte substituicão. .
'''' .. Art. "9.° . A 'reinuneruyão, de que trata '0 art. 1.-, 'consiste em pen
5ão annual confól'me ·os casos indicados nos ~§. seguintes, e re~ula

da pelo valor de mezes de soldo da Patente errectiva, que o Offieial
tiver, quando a pedir para si. ou pela que tiver na occasião do fa
J~cimento., quando'a pensão perteücer a herdeiros.

.l\1ezes.
§. L.; Gozán<:Ío-a o Ófficial em vida .••.•.•.••••.•.••... 3
§'" 2.° Dehcando Viuva sem filhos 3
§ 3.'0 o ••••• o •• hUln filho 'sem Viuva 3
~. 4.° H ••• 0 ••• Vitúra e hum filho ....•..- 4
§. 5.° ••••• o ••• Viuva, e dous filhos, ou 3 filhos somente 4
§. 6.° ••... , •.. Viuva, e 3 filhos,. ou 4 filbos iomente " 5
~. 7.0

••••••••• Viuva, e 4 filhos, ou 5 filhos ~ 'Tlente .. ()
§. 8.° Viuva, e fi filhos, ou 6 filhos somente .. 6 e f
§. 9.° ~ ; Viuva, e 6 filhos, ou 7 filhos somente •. 7
~. 10.- .•• o ••••• Viuva, e -r filhos, 011 8 filhos somente .. 7 e f
§. ll.ú ......•.. Viu \'3 , e 'i filhos, ou 9 filhos somente .. 8
~. 12. Não tendo o Offie' ~ I gozado em vida, e não

deixancio Viuva, ou filhos habeis a gozar teníõ os Pais ..•. 2.
§. 13. I ão tendo lugal' alg'um dos casos acima ditos., pode

dispol' por testamento cm fa\or ne parente dentro do 3.° I1TrtO L
~. 14. No caso do § 4.° uietatle da pensão he para a Viu \'<1, e

a outl'a metade pal'a o filho.
§. 15. No caso do §. 5.° metade he lIa Viuva, e n ouh'u meta

rle dos dous filhos, ou não havendo Viuva, he o totnl diddido
igualmente pelos 3 filhos.

~. 16. Nos casos dos §§. 6.° ate 11. he o total rlÍ\'idido em porçõ<., .,
iguaes, pertencendo duas ú Viuva ,A quando a haja.. t>



~. 17. Havenllo mai.~· filhos, alem, do numero indicado ,no, §, II. J

o Governo propoJ'á ~ flue julgaI' conveniente a seu I'cspeito,
, '. Art. lO. A pensão hl1ma ,iez concedida ao Offieial Cril 'sua vida

não poded. ser i\l1gmentada depois, ainda· que elle suba em ilosios.
AI't. 11. :Na ll10rte do Omeial, a s,ua Viuv}\, as filheis legitimas

rJ~ qualquer idade, Oll estado, ~ os filhos legitimos nierlores de 2t
.annos, entl'ão no dÍ\i idel1do da pensão que lhe tocai' (conforme ó
:~eu numero) nos teImos do Árt. 9. .

Art: 12. () gozo das Pensões cessa nos v~rões, quando cheg~o
á idade de 21 annos, e nas ml1lhel'e51 quando casao, tendo estas én
tão a I'eceber o equivalente de dez aonos da sua respectiva Pensão,
se cazão antes (.la iclad~ de tI'jota annOI), po.is que fazendo-o depots
'(Iessa idade s6 recebel'à metade.
, AI't. 13. Havendo filho, varão, que por Iílôlestia physi.ca, Olt
inental nã.o possa elupregar-se, he exceptuado da disposição d,os
~Ious Artigos antecedentes. ' ,

AI,t. 14. Para obhH" o encarte das Pensões he preciso Fé de
Offido de,'ídamente p'assada ad hO'c", e Jl1stíftcaçâo de ldentidade f

legitimidade, e numero de herdeiros- <livÍs,OI'es.
AI't, 15, ,Na COI'te os ReqtJer~mentos depoi~, de serem nssi':ll

documentarlos serão entregues na SecJ'etal;ia d' Estado competent~

de MarÍnha, ou' Guel'ra, e nas PI'ovÍncias aos respectivos Présiden
J;es, os quaes ,veJ'ifieanfio breve, e summal'Íamente a S'UiL legalída
de farao em Officio a }'emessa para serem coni'eqÍe'ntemeiJte dc~~

ridos..' ,,',
A,·t 16, o exp'edíeitte p'ara 6 en~arte d~'stas 'Pensões se'rá fe~t9

gratuitamente em todas- as- Répal'tições pubIícas. "
Art. 1], As Pensões Sél'âo pagas n'as Províncias, em que 'tis

partes pedirem se lhes faça. assentamento 7 m-as deílOis não 't~r:ã(J
direíto- a mudar. ' .,

Pa?o do Senado 2~ de .Ag'osta de 18Z6. - Bento 'J1aA·oiVo p~)''eit'a~

N~ 'lmllrensa . IlDperíal e N~eiollal.



.A A semblea 'Geral Legi~lativa do lmperio Decr~ta:
Al't. l.0 A Força de terra não excederá ao numero de Corpos

'ora existentes, segundo a sua actual organisação.
Art. 2.° Para complemento da Força designada fica authorisado

'Ú Governo para fazer o recrutamento, oe nas Provincias pelos
Pre identes na forma da Lei de 20 de Outubro de 1823 §. 31,
~'egutànào"se pelas Instrucções de 10 de Julho de 1822, que se
,generalizão a todo 'O Imperio, revogados 'Os Artigos l.0 e 2,.0

Art. 3.° A Força de Mar constará do numero de vasos de
Guerra, com. a tripulação de süa'S lotaçõt:;s, ora existentes nos
Portos, e Estaleit"{)s do Imperio., em Commissões, e comprados.

Art 4.° O Recrutamento para a Marinha será feito na fórma
das Leis existentes.

Art. 5.° Os Empregados, que violarem algum dos Artigos' das
ln..:trucções, e Lei referidas, serão em todo o caso obrigad9s
á indemnisação; e segundo ográo de culpa incorreráõ na pena
de suspensão de seus Empregos por seis mezes até trez annos.

Paço da Camara dos Deputados em 31 de .Agosto de .1826.
Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho, Presidente. - José
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada ') 1.° Secretario. - José An
tonio da Silva Maia, 2.: Secretario. . . -



A Assembléa Geral Legislativa do lmperio Decreta:
Art. 1.0 Crear-se7hão dous Cursos de Sciencias Juridicas, e .80

ciaes, hum na Cidade de S. Paulo, e outro na de Olinda; e
nel1es no espaço de cinco annos, e em nove Cadeiras, se ensinaráõ
as materias seguinte

1.0 ANNO.

1.a Cadeira. Direito Natural, Publico, Analise da Constituição
do Imperio, Direito das Gentes, e Diplomacia.

2.° ANNO.

V 1 Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente.
2.a Cadeira. Direito Publico Ecclesiastico.

3.° ANNO.

l.a Cadeira. Direito Patrio Civil.
2." Cadeira. Direito Patrio Criminal, com a theoria do PrQces

so Criminal.
4.° ANNO.

1.0. Cadeira. Continllação do Direito Patrio Civil.
2.0. Cadeira. DireIto :Mercantil, e lVlaritimo.

5.0 ANNO.

La Cadeira. Economia Politica.
2.0. Cadeira. Theoria, e Pratica do Processo adoptado pelas

Leis do lmperio.
Art. 2.° Para a regencia destas Cadeiras o Governo nomeara

nove Lentes Proprietarios, e cinco Substitutos.
Art. 3.° Os Lentes Proprietarios venceráí3 o Ordenado, que ti

verem os Desembargadores das Relaç~es, e gozaráõ ças mesmas honras.
Poderáõ jubilar-se com o Ordenado por inteiro, findos vinte

annos de ·Serviço.
Art. 4.° CJ,da hum dos Lentes Substitutos v,,::-nerá o Ordena

do annual de 800~OOO réis.
Art. 5.° HanlIú, hUID Secretario, cujo Officio será encarrega

do a hum dos Lentes Substit ltos com a gratificação mensal de
2 <.1>000 réis.

Art. 6.° HaTerá. hum Porteiro com o Ordenado de 400$000
réis annuaes; e para serviço haverá.õ os mais Empregados, que se
julgarem neces arios.

Art. 7.° Os Lentes farão a escolha dos Compendios da sua
Profis ão, ou os arranjará"", não exi rindo já. feito , com tanto que
as doutrinas estejão de accordo com o Systema jurado pela Naç;' o.

E tes Compendios, depois de approvados pela Congregação f

serviráõ inteiramente, submettendo-se por~~ á approvação da As-
. I



sembléa Geral; e o Governo os fará imprimir; e fornecer ás Es
colás, competindo aos seus authores o privilegio exclusivo da Obra.
por dez annos.

Art. 8.0 Os Estudantes, que se quizerem Matricular nos Cur
sos, Juridicos, devem appresentar as Certidões de idade, por que
móstrem ter a de quinze annos completos, e de approvação da
Lingoa Franceza, Grammatica Latina, Rhetorica, Philosophia Ra
cional, e Moral, e Geometria.

Art. 9.° 05 que frequentarem os cinco annos de qualquer
dos Cursos, com approvação, conseguiráõ o Gráo de Bachareis
Formados. Haverá tambem o Grá-o de Doutor, que será conferido
áquelles, que se habilitarem com os requisitos, que se especificarem
nos Estatutos, que de em formar-se; e só os que obtiverem po
derão ser escolhidos para Lentes~

Art. 10. Os Estatutos do J7isconde da Cachoeira ficaráõ regu
lando por bora naquillo, em que forem' applicaveis, e se não
oppozerem á presente Lei. ~ Qongregação dos' Lentes formará,
quanto antes, huns Estatutos completos, que serão submettidos á de
liberação da Assembléa Geral. '

Art. II. O Governo criará nas Cidades de S. Paulo, e Olin
da as Cadeiras necessarias, para os Estatutos preparatorios declara
dos no Art. 8.°

Paço da Camara dos Deputados em 2 e Setembro de 1826,
Quinto da Independencia, e do Imperio. -' Lui:t. Pereira da No
hrega de Souza Coutinho, Presidente. - José Ricaráo da Costa
Aguiar d' Andrada, l.~ Secretario. - José .dnt,nio da Silva Maia,
2.o Secretario.

Na Imprensa. Imperia! e Naeional.'



.A Assembléa Geral Legislatixa Decreta:

T 1 T U L O l,

Forma da Eleição das Gamaras:

Árt. i. ,As Camaras das Cidades se comporáõ de sete 1\fembros ~
as das Villas de cinco, eleitos á plUloalidade relativa dos votos dos
moradores da .Cidade, ou ViJJa, e Eleu Termo, e de hum Escrivão•
. Art, 2. No dia sete de Setembro de cada anno se ploocedeloá á

eleição na ~asa da Cumara a portas abertas, por escrutínio e
metbodo indirecto.

Art, 3. rrem voto ria Eleição dos Eleitoresj dos Vereadores os
que tem voto na no~eação dos Eleitores de Parochia, na confor
JDidade da Constituição Artigo 91, e 92,

Art. 4. Podem ser EleitOloes, ou VeJ°eudores, os Que podem ser
~.omeado.s Eleitores. para a nomeação dos Deputados, segundo a
Constituição, Artigo 94.

Art, õ. Todo aquelle, á quem a Lei permitte a faculdade de
votai' levará em huma sedula datada, e assignada pOl' cne no
verso, eicriptos os nomes ~e sete pessoas pal'a Eleitores dos Ve
readores,

Art. 6. Os que poderem hir pessoalmente por impedimento grave
,mandaráõ as' sedulas em carta fechada ao Presidente da Camara ,
de~larando . o motivo por que não vão pe5soalmente.

Art. 7. No dia assignado se achará o PI'esideate na Casa da
Camar~ com dois r~beliães, e na falta de algum destes; 5upprirá
o seu lugar ,o Escrivão da Camara, oil Outl'O qualquel', para re
cebei' as sedulas da ]Jropria mão dos votantes, e combinar os no
~es das assignaturas com as pessods que as entregão, informan
.do-se com os circunlStautes no caso de duvida, ou falta de conheci...
ibeilto da pessoh,

AI,t, 8•. Os Tabeliães serviráõ lJara teconhécerem sem emolumen
~o as assignaturas das sedlllas, que fOl'em remettidas, mostrando"
lhes o Pl'esidente a assignatura e data somente, sem que vejão os
nomes das listas, escriptos na parte opposta.

Art, 9. Recebidi:\s as sedulas, e feitos os reconhecimentos; Ol;

'T~beliaes deixaráõ a Mesa, que até ahi ocupál'áo com o Presidente,
e logo por accluma~ão sel'áô nomeados <1' entre os circunstantes bum
SecI'etm'io, e dois Escrutinadores; que formaráil a Mesa com o Pre..
sidente,

Art, lO, Apurados.os votos, as pessoas, em ll .... <> l'ecahir maior
numero de votos sel'áõ os Eleitore~ dos Vereadol'es,

AI,t. 11. Se alg'um dos nomeados não estiver presentc, por se
achar legitimamente impedido (o que constal'á 1)01' não ter vindo
eutl'cgul' pessoalmente a sua s :dula ) será substitbido pelo que lhe
succeder em votos. ..

Al't. 12. Todo o Cidadão com direho de votar, que não concOl'"
,1'el' a déll: pessoalrnente a sua sedula, ou a não mandul'; não ten
<10 lt>gitimo impedimento, pngará dez mil .éis para as obras pu
blicas, e entendel'-se-ha que renuncia por dois annos o voto activo,
e pa.ssivo " ele taes eleições,
. Al't. 13, Os Eleitores nomeados prestaráo juramcnto pela fOl'ma

seguinte - .TUI'O nos Santos Evangelhos nomear para Yel'cadores (ie~~

ta Ciclade de tal, ou Villa de tal, as pessoas, que segundo men
entendimento, e cOllsciencia me parecel'em mais aptas para desem
penhai' os deveres de Vereadores, e promover os meios de sus
tentar a prospel'idade publica.

AI,t. 14, No mesmo dia, ou no se~uinte, se continuará o acto,
e· estando l'eunid~ a .Mesa cada hum do~ Eleitores, dará ao Pre- J

*'
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~idente a slta sedula, escripta, datada, e assignrtda por elIe ila.
qual se contenhão no primeiro nnno os nomes de sete pess(\as,
ou de cinco, conforme ftlr CIdade ou Villa.

Art. 15. Feita a apuração j os que ohtiverem maior, numero de
votos serão os Vereadol·es. A maioria dos votos designm'á qual he o
Presidente, segundo a Constituição; Artigo 168, e determinará.
a escaUa para os assentos, e substituição no impetlirnetito do Pre
sidente.

AI,t. 16. Ú Seci'etado ia,,;rará à Acta J i:jué assignadà por, é'lle;
pelo PJ'esidente s e Escrutinadores, sérá guardada no Archivo da Ca
ina1'8; e no prazo de t 'es dias será. J;elnettida á, cada hum dos
Vel'eadores, para seu titulo; huma Copia authentica assignadà pe"
a Mesa.

Art. 17. 19ualmente participará. á, Mesa os nomes dos Vereado
res, c o numero dos votos, que cada hum obteve, á Secretaria de
Estado dos Negotlios do mperio na Pl'ovinéia do Rio de Janeiro,
e nas outras aos Presidentes para este o participarem á mesma
Secretaria.

AI·t. 18, A, Mesa do C01egio Eleitoral 1, qüe nãd fi~er expedir;
entl'(:'i5ar aos Vm'eadol'es eleitos as Actas da sua eleição pagará du..1
zen tos mil réis para, as despezas das ohras publicas, divididos pra
rata entre os seus Membros; e ficatáõ privados de' voto activo, e
passivo por tres anoos, , ,

'Art. 19. No dta virlte de Oezembro os Vereadores eleitos enviaráÓ'
á Ctlmurà os seus titulas 9 ~ sendo conferidos, e parecendo legaes,
o Escrivão pal·ticipará aos Vereadores para que venhão tomar posse.

Art, 20, No dia sete de Janeh'o se pres, tará:Õ mi Camara: os
novos Vercadores, e pf'estat'áõ o juramento pela maneit'a seguinte
.Juro aos Santos Ev~ngelhos deseml)enha..- as obrigações de Verea"
dor da Cidade. oü VilIa, 'de pr'omover quantO' em mim couber 08

meios de sustentaI" ti feHddade príblica...:.;: depois do que tomaráõ p;os...
58 dos lugare'~ que lhe competirem..

Art. 2'1. OS' V€l"eadores sel'viJ'áÕ' por' dois anÍlds'; e ínetade dO'
seu numero seI'á sübs,tituido todos os annos por outra metade' que'
deve er:;tnu' de novo.,

Ai't. 22. No fim da' pl'fmaiJ'O' aÍlno da: exe'cuçllo (io presente" De
c,'eto-, a: sorte designará Oi Vere'adores que devem sei' substituidoS'
sem emhargo ere S'el·v'j.rem hum anno' somente, entrain(~o en)' Urna
os nomes de tÜ'das pal'a e'ssé' fim:' Í'l'ié-ahindo huín~ das sortes nO'
Pl'esidente, pâs'sará : sê-lo aqu'éUe que houver o'btido maior' ÍlU'me'"
ro de votas nt 'e' os que ficãó.

AI'f' 23. ~'IHido anno depoís da execuçi\ó' rIO' prese'nte Decre.J
to nas Cilfade, s sete' Eleitores nomeal'áõ sómente' tres Vereado....
res, no tel"cefl'O anno q'u'âtr'a',. no segujnte tres-, Da 01'lt..-O anno qua
tro, e assim par diante',

Art. 2'4. Nas: Villas se' proced'el" ')~1a mesiná man'eiJ;a,.. gnard:a:.
óa a Pi'op'orção, se'gllndo (') numero ,os Ve'readorés que c'o'inpOZel"em'
as suas Camar'ffs 9 a saber: no 2,.0 anHO elegel'áõ os EleitOl'es do'us
Veruado'res, no terc-ei't·o, anoo tl'es, no qúal''to d'ous, iro q'uinto ttes...

Art. 25'. AO' Eleita não ap'ro'veit<ll"'á motivo' fIe escusa; exceptO'
1.0 infermrrlffoo grave; e' ,proion~ada .. ~.o empreg'o civll cuj.as obl'i..
gacões s~jão imrompath:Teis de' ex:'ercetér'n éonjuflctarnente., 3,0 o scr-'
viço' l\liHtar de 1..11' lrin-ha. 4,0 os postos d'e' 8al'ger'tto l\1óf, e' Aj ll

(raO'tes: da 2." Linha; e quaesquer outras' Patentes em o'CCá'si'ão de'
&el"'íço em tempo de- guerl,'a. ,

Al't, 2U, As escusas serão impeftádits na C~rte. e Província dO'
Rio de Jnneit'o p'eJa: 8ecretal'ia d' Estad'o ~os Neogcios do' Impet-'io,
e nas ruais ? ...ovíncia'S pelos respe(.tivoS' Presidentes.

ÂI't. 2]. Apl'esentàd'a; a: e'5euSI:l á Gamal'a; màn'rliU,'á esta fego'
passt.4l" pelo Escrivão a Copia da Ac~a, e remette-Ja ao Substituto.
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., :Art. ·28, Set'á substitutol do impedido ou dIspensado, a(jJueUe
dos Eleitos deseropI'egados, EIue tive}' obtido maiol' numero de votos,

Arf. 20. J Em· todos os casos em' que acontecei' empate entl'e
dous, ou mais eleitos, entraráõ os nomes dos que tiverem igual
Durri(}r~ de votos em huma urna, e ... deci{lirá a.so 'te,
(: Art. 30, I A Camara que não mandar pa~sar e J'eme,tter a Copia da
Acta ao Sub~tituto, até oito dias depois de apPli.esentada a escusa,
ser~ mu tada em duzen.tos mil réis ·na -forma. do Art, 18.
_.. AI't, 31. Não podem servir de Vel'eadores conJunctam~nte no mes
mo anno e n_a mesma Cidade, ou ViUa, Pai e Filho, h-mãos, ou Cu
nh,ados em' tuanto durar ·0 cunhadio, -devendo no caso de -sereU). no..
meados preferir o que tivel' maior numero de votos.

T I T U L O II.

Funcções Municipaes,

_I Al't. I. As Cama 'as são Corporacões meramente -administrativ~s;
e não exel'cel'áó jurisdição alguma contenciosa.

AI,t,:l. Achando-se reunidos a metade e mais hum dos VCJ'ea
itores, poderá5 deliberar, ·a maioria de votos decide, e no caso de
empate terá· o Presidente V'oto de desempate. .

. Art, 3. Logo depois da reunião dos VereadOl'cs em Gamara,.
.tl'atal'áõ estes llomear' d' entre si hum, que sirva de PI'ocurador da
Camara e Conselho durante o anno, sujeito ás alternati as da mu-
.danca como os mais VereadOl'es. . .
'. 4i·t.~ 4. Escolheráõ tambem hum Vereador que parecer mais apto,
-l)alia. ter a seu cargo escreve.r .... em huçn livro, a esse fim destina
po, todos 'os factos notaveis que accontec.erem na Cidade, ,ou Villa
e seu termo; assim como la;vrliu'á no fim de cada mez em o mesmo
Livro. hum ter:po dos nascimentos, e obitos de todo o termo, com
declaração dos Ormos ,. quando os houverem, seos nomes, sexo, e
,idade, para . o que receberá dos Parochos das diferentes Fl'egue-
zias as relações mensaes. r

-Art, 5. O Vereador que precisar de alg'um tem1Jo de licença a
.poderá obtel' da Camara ; não sérá porém permittida por mais de
_quinze d~as em cada tl'imestl'e, tendo a Camara sempre em atten
ção o numel'O dos Vereadores existentes, o estado dos Negocios pu-
.blicos, e a urgencia dos motivos allegados. .
. :f\.I't. 6. .O Vereador que tiver impedimento justo o fal'á saber ao
'Presidente e 5e faltar sem justificado motivo pagará, nas Cidades
quatro mil r.éis, e nai· Villfl,s dous mir réis para' as obl'as do Con
selho, que o Escrivão carreg trá logo: em receita faltando os Verea
nores actuaes, chamar-se-hãó< os do anno antecedente, quando o
~mpedimento s~ja longo, .

Al'.t. 7. Haveráõ duas. Vereações na Semana, reguladas segundo
a~ ~ircunst~nci'as peculiares dos pãizes; dUl'aráõ tres horas, salvo
não h.a;vendo. llfgoçios, que exijão tanto ·tempo.
. Art. 8. Qccorrendo algum negocio urgente, e. que não admita
demora, o Presidente, convocal'á aCamara extl'aordiparia, se as-

_sim"p julgar .coD,v~niente;, e para se tomai' a competente delibel'ação.
Art. 9. Nenhul}l Vereador poderá vot~r em negoeÍ.o do seo par

ticular intel'esse, nem de seos Pais,' Filhos, It-mãos, ou Ci.mharlos
emqua,ntq durar o. cnnhadio: fora destes casos nenhum VereadoL'
.se pode~'á escusar de votar. .
.' Art. ,lO.. Nos t~l'mos das' Vel'eacões, ·que. os Escl'iváes da Cama
.ra JaYl'al'âõ sempl'e na presença dos Vereadores, para serem ror
.elles assígn.ados, podel'áõ o~ que ficarem vencidos Jazer decla-

**



,"ar seus, -Votos, sem produzirem as razões em que se iirmul'ão,
Ârt, 11. Os Vereadores tratm'áõ nas Vel'eaeóes dos beBs e

ohl'as do Conselho, do Governo eeoDomico, e 'policial da tel'l'a,
'e 'do que neste raRJO fOi' á prol dos seus hahitantes,

Art, ·12, Cuiduráil saber o estado ~ em. que se achão os bens
dos Conselhos, p.al'a revendicarem os que se aeharem alheaàos
contra a determirraç'ão de Leis; e far'"'o repor no antig'o estado
as servidóe', e catnjnbos Publicos, não c()nsentinclo de maneira
alguma que os .propl'ietal'i6s dos predios usurpem, ta~em, estrei
tem, ou nóludem- á 8eo arbitl'io as estra as, A este fim procede
~~'Í.õ a huma snmmaria iufol'mação de testemunha ,pérante a partes
6U seus procw'arlores, aiuda sem dtaç'.áo d s m Ihere ,

Art. 13. Não poderáõ vender ou trocar hens immoveis do Ctm
se ho sem authoridade do Poder Execnth'o por incermedio dos Pre
sidentes da Pl'ovincia, ' ()S quaes enviul'áõ as suas representações
feitas confo 'me o art. 6. do Titulo 4.°, exprimindo os motivos e
vantag'ens da alienação ou troca, ·com a descl'ipção topographica e
avaliação por peritos dos bens que se pertenrtem alienai' ou tl'ocar.

Art, 14, Obti a a faculdade, as vendas se faráõ semvr'e em Lei
lão publico, e -á quem mais der, excluidos os Officiaes, que servi
rem ent....o nos Cons.elhos, e exigindo-se 'fianças idoneas quando se
fizel'.em a pag.amentos I)'or se não poderem r'ealisar logo·a <IinheiTo,
pen' de responsabilidade pelo prejuiso dani resultante,

Art. 15. Da mesma for'ma, e eom as mesmas cautélas e respon-
.sab'lidade prescriptas no al't. antecedente, se far'áô os aforamentos
e' al'rendamentos dos bens dos Conselhos; ma..} estes contracto·s· po~

.(lel'Úi) as C;tmaras celebraI' par simples deliberação, e sel'ão confir
mados elos Presidentes das Provincias,

Âl't. 16, -Quando acharem não. s'er prol dos Conselhos que se afó
'rem, ou arrendem os bens, manda-los-hão áproveitar, pondo nel
.les borrs' administradores, para quc venhão á melhor arrecadação,
·'ficando os ditos Vereadores re~ponsaveis pela falta de exacçáo.

Al't, ] 7, Dentro em dQUS mezes depois da posse tomar'á a Cama
rmara as contas aó P-rocnrador', ou PJ'Qeul'adol'es, e Thes6U1'eil'os
Im~teritos ,que ainda não as tenbáo dado, e depois de fiscalisadai
pelo Co'l'l'egedor da Comarca se remetteráõ ao Presidente da Pro
vit1cia para serem ap1>J'ovadas em Conselho conforme a Lei de 20
de Outubro de 1823, depnis do que se farâõ publicas pela Impren:
sa, havendo-a. Apparecendo algum alcance, proceder-se-ha immedia
-tamente á sua arreca.dação, assim como á das rendas, e quaesquer
iJividas que se ii,' .arão de cobrar; de maneira qne não fiquem de
'lnms para ou. os annos por negligencia dos Officiaes das Camaras ,
pena de pagarem outl''Ü tan~o de Slla fazenda,

Árt. 18. Faráõ avenças por jornaf's, eu empreitadas com os que
fize:l.'em as obras, metendo-as prime.. mente em l)l'egão para prefe
.rirem aquelles qne' se ofi'el'ecel'em puI' men01.' preço, E quando as
obras forem de grande importancia e alguns socios, ou Emprehen
dedores se offerecerem a faze-las. percebendo alg.umas vantages pa
ra sua indemeisação, enviaráõ as pJ1opostas aos C0nselhos Geraes da
Provincia, e Presidentes, .conforme o Titnlo 4. o Art, 5.0

, f. 6,0
Art. 19. Farâõ pOO' em boa guarda todas as rendas, fóros, coi

mas, e mais cousas que á C.amal'a pertenção em arcá. forte de tres
.~haves, das quaes huma estará em poder. do' primeiro Vel'endol' Í1n
mediato ao Presidente, a segunda do Thesoureiro, a terceil'a do
Escrivão.

Art. 20, Igualmente mandaráõ fazer os cofres, e armarios pre
cisos, não os havendo, para a gU'lrda dos documentos das elei
ções, escl'ipturas, e· mais papeis q.ue formão o archivo da Camara ;
e ao de se tenhão os Livros -dai Vel;~ações, Tombos, e quaesqueT
outt'os c{)nrol'me as I.~ei.s; os q(U\~1 Udol...devel'n sal' numerado»-, e
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l'ul)l'icados 'pelo Presidente com seoa termos de encerramento.
AI't. 21. Requereráõ aos Magistl'ados, a quem as Leis tem Ol·.

(\euüdo, que lhes fação os tombamentos de seos bens; e gcralmen.
te det'endel'1Í.õ, perante as J ustiç'a's seos direitos para que lhos fa
ção mantel', nao faz.endo sobr{) elIes avença alguma com poderosos,

. Al't. 22, Não pod8ráõ quitbl' coirnaf nem divida alguma' do Con-
8elho, pena de nullidade, e de a paganm anoveada. '

.. )

- T I T'U L O 3.

'Postm'aç .Policiae&.

Art: ~ ,,' , TCJ'áõ 'a !Seo, carq'0 tuao, quanto diz respeito á Policia)
e Eéenol'ma das Povóações., e seos termos; p~lo .que tomaráõ de
libel'ações, eproveráõ por suas Posturas sobre os objectos segnintes:

~,1. Alinhamento, lim peza, ilhrminação, e desempachnmento das
r'Uás, cáes, e praças, e-onsel'vação, e repal'os de muralhas feitas
pal'4 sen-uttança dos edifidos, e das prizões publicas, calçadas,
pontes, fontes, aqueductos, chafarizes, p6ços, tanques, e quaes
quer outras construcçõ~s em beneficio cortlmum dos habitantes, ou
para decóI'o, e ornamento das Povoações,
- ~. 2, Sohl'e o estabelecimento d~ cemiterios fOI'a do recinto dos
Templos, confedndo á esse fim com a principal Authoridade Eccle
siastica do Lugar 'sobre o esgotamento de pantanos, e qualquer es
tagnação de ag'oas infectas; sobre a economia, e aceio dos Curraes
oe Jnatadouros pubHcos, sobre a colocação de cOI-tmJÍes, sobre os
-depositos de immundice-s, e quanto possa alterar, e corromper a sa
lubridade da atmosphera.

~,3. Sobre edificios ruinosos, excavações , e precipícios nas vi
zinhanças das povoações; mandando-lhes P«ll' divisas para advertir
os que transitão; suspensão, e lançamento de corpos que possão
')ll'ejudicar, ou enxovalhar os viandantes; cautela contra o perigo
proveniente da divagação dos louco~, embriagados, de animaes fe
'l'ozes, ou damnados, e daquelles que correndo podem incommodar
os habitantes. . -

~,4. Sobre as vozerias nas ruas em hora! de silencio, inju-
rias, e obscenidades contra a moral publica. .
~ ~. 5, Sobre os damninhos, e os que ti :\zem gado solto sem pas
tor, em lugares aonde possão causar qualquer pr<"iuizo aos habitan
tes, ou Lavoiras, extirpação dos reptis venere JS, ou de quaes
quel' animaes e insectos devoradores das planta~,/ .J sobre tudo o
mais que diz respeito á policia dos campos, aos quaes faráõ ao me
nos huma visita em cada hum anno.

~. 6, Sobre cODstrucção, J eparo, e conservação das estradas, e
caminhos, plantação de arvo ~ para preservação de seos limites, e
commodi-dade dos viajantes; ; das que f.orem uteis para sustentação
dos homens, e dos animaes, I'J. sit'vão para fabricação de polvora,
e outros objectos de defeza, ~

~. 7. Pl'overáô sobre a pastagem para os gados do consumo dia':'
l'io, llrecedendo todas as formalidades até eifeetivo pagamento aos
proprietarios das terras, que forem destinadas a esse fiin, se os Con-
selh-os não as tiverem. .

~. 8, Pl'otegeráõ os Criadóres, e todas as pessoas, que trouxerem
seos g'ados .para os venderem, contl'a quaesquer oppressóés dos
Empregados ,dos P..egistos:, e' curraes dos Conselhos, aonde os haja,
ou cIos Marchantes, e AbarCAdores deste genero, castigando com
multas, e pl'izão nos termos do Titulo 3.° art, 7.° os que lhes fize
l'ef vexame~ e acinte pal'a os desviarem' do ~ercado.

~. 9•. 8ó bos mata-d lf!OS p~~blicos se. poderáo matar, e esquarte-
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jar as l'êzes;' e calculado. o arrobamento. de 'ónda huma cabeça de
gado para o pagamento .dos hnpostos, e encargos á: ql1e esteja
sujeito, e' p~go o. mesnío imposto, OU~. dI: ndo-se fiança j~onea á
contento dos Exactores, permitth'-se-ha a_os donos dos g.ados con~

duzi-Ios depois de e.squartejados,: e :V,endêlos ,pelo preço que
quizeA'em, ·e aonde. bem lh~s conviU', eom tanto que o, fação em
)'lgares patentes, c@: que a eamara ,-pos a Jiscali~ar I,a. lim.peza"
e :salubridade dos talhos, e da carne, assim como a fidelidade
dos pezos,

~, lO, Podel,ão as Cílmaras fazer. arrematar em Leilão o all.1."
guel das casas de açoug ~es, que lhes pertenção, a quem' mais dér;
mas sem que por isso, se .julgue restl'ingido o numel'O dos tra
balhos á esses assim arrematados, podendo qu~lquer vender car-
nes ail'.ldã em outl'oS 'lugares, (,'onfol'me o' Ar:t.. an ecedente., .

~. lI, Proveráõ geralmente sob-re a franquesa das feiras e mel'ca
dos; a bastança.,r .e' salubridade de todos os mantimentos, ~ e outros
objectos expostos ·á venda p.ublica, tendo, balança. de 'íer o pezo, e
padrões. de todos os pezos e medidas para. se l1egularem as afe
;riçães; e sobre quant.o possa- favorecer a agl'ÍcultUl~a, ,commercio,
e industria dos seos districtos, abstendo-,se .absolutamen~e de ta
;xar os preços do.s .gesel'os, ou de )hes pôr outras lrestricções á
ampla liberdade que comp.ete a seos donos. E para fiscali~al' os
objectos indicados neste e an.tece'dent€s artigGs farão bruma correi.
-ção .em cada trimestt'e. • !

.~. 12, Exceptuão-se os casos. de peste,. de fome, e de guel'l;a
.declarada, ou outra semelhante, calamidade publica, os quaes só
iJodet'áõ autl101'isar alguma medjrla tempo~ada, e da ultima neces,,:,
~ida,de, tomada~ com conselho dos hom~nb bons, e pal'ticipada im
mediataulente ao Presidente da P~ovincia, .e ao Conselho Gcral, e.s~
<tando ,congregada. . . . , .
, ~ .. 13. ·Exeeptuão-se em segundo lugar a vend,a da polvora, qu~

pelo se.o perigo s6 se poderá vender, nos lugares marcados. pelas
Camal'as, e fóra de povoado; IJara o que se fará conve.niente Po.s
·turu, que imponha condemnação aos 'que ~ contravie.rtilm.
. ~. 14. Podel'áõ aU.thorisal' _e~pectifculos: pJlblicos nas rU!ls, pra
ças, e arraiaes, huma vez que não offendão a mOt'al publica, me
-diante. alguma modica gratifi·cação para as' rendas do Conselho, qúe
fixaráõ por 8uas Posturas,

~, 15. Daráõ passaportes aos que os pedh'em para viajar. no iu-:
terior do Imperio, exigindo folha corrida, e fazendo quaesquer ou-
-tras averiguações T\ar(;Q. que se não concedão a criminosos. _

. ~. 16. Orde~.al'áõ • a numeração de 'tOqos os predios urba,nos, e
l'us:ticos,. pondo-s~-lhe. o numero escripto com letras bl'ancas em
campo negro sobre a porta princ.ipal, assim como o alistamento
de todos os habitantes Nacionaes, e' Estrangeiros domiciliados; e
as indagações dos m~is obje.ctos ind,il,ados na Tabella, OJl Elencho
'geral de Statistica, que lhes deve. ser communicada .p.elo Presidelli'
,te da Pl'ovin,cia. ..

Art. 2. Cuidaráõ os VereadOt'es àlé.n. disto em adq~irir modellos
:de machinas, e instrumentos ruraes'\ ou das artes., para .que se
.fação conhecidos aos Agricultores, e .1Qdustriosos. ,.'

Art. 3. Tractal;áõ' de háver novo~ ~nimaes utets, ou de melho
rar as raças dos existentes, assim como d~ aj,untar. sementes de
']Jlantas interessantes, e arvores .fructiferas ou pl'estadias para alll
distl'ibuil'em pelos' lavrador.es; r _

Al't. 4, Cuid!lráõ no estapeleciment~ ,e conservação das casas
de caridade, para que se criem expl)stos, se çurem os doentes ne
cessitados, e· se vaccinem todo~ os meninos do districto, e aduI..
ta!§, que não tiverem sido, tendo Medlco, ou Cirurgião de partido.
- Al't. õ. _ Teráõriospecção sobre as Bscolas. de primeiras letra ! ii- .



ec1ucaç~o, e destino dos bres, em cújo nUmero entrão os
expostos; e quando estes est- llientos) e os de caridade de que tra-
ta o art. 4.° sé achem por Le) f)U' de facto encarregados em alguma
'Cidade) ou Villa á outras Authofldades individuaes, ou CoHettivas, as
Camaras concol'reráõ sempre quamo estiver de sua .parte para a prospe
ridade) e aug'mento dos sobreditos Estab ...lécimentos:

ArL 6, Sobre todos, este'S o~j ::t08 de 8uás attribuiçãé8,. é os mais
que expressamente as Leis hajã' de encarreg'ár-Ih'es, tomará5 3S ClIma
ras suas d'e'liberações; e A.cco~·dós) ou faráõ PO!lturas na forma até aqui
praticada; é declaradá no Livro rirrieiro. das Ordenações, ,Titulo 66, ~§.

28 J 29, e 30, sem com tudo chan.ar os Juizes; por não lhes perten-
'ceI' já a Presidéncia; nem o Governo economico das terras. .

AI't. 7. Poderáõ em ditos seus Aceordo é Posturas éominar e
impôr penas até oito dias de prizão, e tl'lntà mil réis de conrlem
nação, Os ditos Aecordos e Posturas só tcráõ vigor pOIO bum anuo,
emqaanto não 1'0 'em eo'nfit'cóad'os; a cujo fim sel'áõ levadas ao s
Conselhos Genes, e pOlo estes ao Pude" Executivo confOl'me a
Constituição. artigos 82, e 84.

Art 8. Os Cirladãos que se térem âggravád.os pelas Delibei'ações,
Accordos e Postlll'as das Camal'[~s; podel'áõ I'CeOI'rel- pal'u as Relélçõe~

do Districto, quando ti matéria pertencer á ~ ul'Íspl'urlencia, conteüciosa,
e aos P,õesidentes da Provincia" e por estes ao Governo, quando
fOl' meramente economica, e administrativa.

T i T ü L Ó 4~o

AppUcação Jas Rendas,

A,,,t, 1. Não despeIi .1eráõ às rendas dos Conselhos sé não ém
~bjeetos proprio& de suas attl'ibui~ões; nem daráõ aos Juizes ou ou
tt'os Empregados se não O que por Lei ou Provisão 'estiver detelo
i'ninado, ou ~o futuro for o\'denado pelo Poder Legislativo.

Art. 2~ Não faráõ festa á cústa fias Canlaras senão as de Cor
po de Deos; e aquelJas que poi" Lei lhes forem expr~ssamente or.;
denadas; ruas em n~nhuma delias se daráõ propinas, bratidões, to
~has, ou vé:lllas; e Stl se despenderá ó que for necessai'io para ()
culto Dhrinoo

AI"tl 3~ Mandad,Õ fazer todos 'Os .. pagamentos, <lepois da compe
tente delibel'ação tomada em Ve~'eação, pOlo manrlado~ passados pelo
Escl'ivão, e assigriarlos por ellês Vereàdores, Nà:s costas destes manda
dos lavral'á (j Escl'ivão o conhecimento, que fará assignar pelas par~

tes que recebel'em, e servÍI,áõ de titulos pai le~alisa~'ão rlas déiipezas.
. Al·t. 4. Não pooendo pr(}\'êr a todos s ooJjectos de suas atti'i~

bl1ições, .preferir~lõ aql1elles que foí'em mais _. .' f-es; e naS Cida
t'les oli VilIas; aonde n!lo houverem Casas de ~ ~l::,,_:,icordia, atten:.;.
hu'áô lll'incipa!mente na Criação ~os Expostos; sua éd"cação e dos
mais Ol'fãos pobl'es é deslll1J '. rados. .

Al't, 5. E g'er'allliente qu (lo suas 1 endas não ~ht"garern; quan
do quizerllll:i allerial' ou troe. bens lmmoveis; eOlltrahir algum ém
pi'estirriO; qüancio pl'ojectaren alguma estradá, ponte; ou outra OUI'a
de gl'ande li)(jllta; quando I Jsarem de qualqueao medida legisla
tÍ\'a que abranja Os seos distrll os,'ol1 se sentil'em gl'avados pela exe
cuC'áo de alguma Lei ou acto de algumas Autbol'idades, (; .... ';'11 ,...

8uá8 represeutac;Ões, pl'Oliostas, e Cartas conforme o que se 'deter
mina no AI'tig'o suhSlequente.

AI,t. 6. Elli Camál'a, e acto de Vereaeão com os liomens bons
serão feitas e t\ssignadas as Represent!lçÕes; Propostas, e Cartas, que
se fizerem em nome das mesmas Camaras, pena de ul1llidade, e
seráõ reineftidas aos Conselhos Geraes, ou ao Ploe idente da Provín
cia sendo riegodo de suas att ;buições, ou que devão passar pelo seo
entermedio, ou dh'ectamente ao Governo quando fOl'em sobre OUtl·03.
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ebjectos':; como congratulações ao 116; bu queixas coúttà oS
Empreg~dos da Provinda. _.,.-..J

AI'.tô 7. He pl'ohibido p(Yrém tod'l ajuntamento para tl'actar, oti
decidh' negodos não compl'ehendidos neste Regimento; ~omo pro..

, posições, deliberações, e decisões fei.tas em nome do Povo_, e por
isso nullos, incompetentcs; e conta'~rios á Constituição ·artigo 16];
e muito menos para depôr Authol"id \eles ficando entendido 'que são
subol'dinados aos Presidentes das Provincias que são' os primeiros
Administnulor dellas.

T I,T U L O 5.°
Dos JÚ1.zes .I1lmotacés; do Proclwador; TÍlesou'1'etro' ti Êsc'r iviíQ das

Crl'ltulras e outtos Ojficiaés.

A]'t. L Ficão snbsistinc1() por hora os J u·izes AIl1Iotacés, ás quaes
sei'fio nomeado'§; pelos Vel'eadores no principio de cada hum anno;
mas sem de.peodencia da intervenção dos Alcaides-m6res, e não se
tendo em vista se não a idoneidade dos que se houverem de no
mear, sCl,áõ dous para cada Cidade 6U Villa, e outros dons para o
,termo quando este fOI' extenso; s'ervil'á cada hum o seo semestre,
suustituindo-se reeip"ocilmente" e poderáõ ser reconduzidos quando

. n~ostrelÍl zelo do Serviço. ' . ';" ,
Art.· 2.., Os Juizes ,Almotacés, seos ESél'lvaes, e o Rendeiros das

Coimas gl1al'daráõ o Regimento da Ord'enação Livro 1.. Titulo 68. " e
72, e mais Leis que lhe são relativas, menos pelo que toca ás taxas,
e o mais' q'úe for incomp'ativel com o pr'esente Decreto', recorrer-'
se-ha dos J uizes .Almo~acés, Pélra os J uizes d~' Fútil, ôú Ott'linarios..

Art. 3. Os Procllraôores, Thesoureiro8', ~8crivães das Camaras'
,11'saráõ do Regimento que lhe he rdativo 11 Ordena'~ão .Livr'O' '1.,0
Tit. 69, 70, e ]1.

Art. '4. Os P"ocllfadores\ feqüeretáõ' qU'é' Se' (aç5o as' éófréfçõe~
nas Cidades. e VHlas, e vísitas aos Campos conforme está ,ordenad!>
nesla Lei e faráõ escrever I1'OS termos das Ve'feações estes requisitol e
os· mais que' fiz.el'em- a prol dos Conselhos,' send0 de algu,ma importancia..·

Art. 5. .Os' Theioureiros. al'recadaráõ as rendas,. e faráõ ái' despez8:s
cOl'lfor~e o Reg'imento, eesiland6 €om tud'o a obrigação- de fa'zcrem s,e--,
paração da. terça. .

Art. 6,.· Os Escrivães dali Camafas serão obrigados á ler aos Offi-ciaé's ,1

que de novO' tamarem poss~, esta Lei é ]'espectivo Regimento da 01""
denação a que' ella S~ re&.'ra;· e q,üando !\(J tornem quaesquer delibera~'

ções, qMe pareçãe hiI' contra ~s suas determinações ou de Ü'1,(ras quaes~

quer Leis, Provisões l ou POllturas;, não vigoradas e existentes nQ a'rchi
vo as lembraráõ aos Verl.:,ildores para sua: intel,lig'encia, fâzéndo'·se· dissO'
me\l'ção nos' termos tT'.t: .....·ereação' pal'a a todo o tempo' constar, pena de
pogarem. q\.lalqu..,L' prej.uizo dahi Ilesu.]t'ante I ás Camaras,. ou' a quaes-
quer J)articlilares.. ., ~..rt. 7. No impedimento dos' Escriv'es das éamaral sel'Viráã, os Ta-
.ilehaes.·

" Art: 8. . Escrever~õ 0~ Es~rivães' a: re.t.:eifa: e despe:l'a, pele rn.ethocro
q\U~ está leg~lmel'lte api)f(~vad'Ü': e. n:~ fir~-: ~e cada m~z formali,sarão hum
balanço conforme o Regimento' de Fa~-êJ1.~a" para !ler presénte aos Ve'
readoFes o estado dos Cofres,. c' des deúores € Deved'ores do Conselho~'

:4rt, 9'. Fica prohibido aos Êscrivães das Camá'ras applieaT para si
a. in' ~o\'tan€ia das,. l.icenças , qué as C~ma'ra's con'cedem aos qu~ vende~

em Lugares'publ!cos; deve'nrlo as ditas quaIlti.as entrar no Cofre dó'
Consel.ho para suas despezas, e re~,eberem as Escrivães s6inente o' que
mootà'r a flua e'scrípia conforme o f-teg·.ímento,

F,,-ancisco Carnei1'o dé Campos. -Bal·áo.d'e oIlléantm·a. - Barão ue
CaYTll. Jlísconde de JVaza1·et"h. - .João .,4.t'ttoniQ Roch'igues de CU1'valh.o.

Na Imp~ensa Imperial é Nael~nal.
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T t T U L O I.

Do P.residente.

, I. O Presidente será eleito a pluralidáde absoluta dos Membros
presentes, e por escrutinio. Se na votação ning'uem tiver essa ma'oria , os
dous Senadores, que tiverem a relativa, el1tl dráõ na votação. As suag
funcções durat'áõ des de o dia da eleição at' . le na futura Sessão an
nllal se proceda a nova eleição log'o depois da hUh':~"\Ção d' Assembléa.
Pôde ser reeleito.

2. O Presidente não faz propostas, não discute, nem ota. He o
reg'ulador dos trabalhos da Call'ara, e o Fiscal da boa ordem. Comp"
te-lhe: abrir, e fechar as Sess; es seg'undo os dias J e horas estabeleci
das: fazer lêr. e assig-nar as . tctas: dar materia para os trabalhos do
dia seguinte: estabelecer o po.. ~o da questão para a discus 50: di-ádir
as proposiçõe : propor a vota~'::t.(. ; e dedarar o resultado d'ella.

3. Compete mais ao Presil' ente tomar juramento aos Senador~~:

convocar Se 'são e,"raórdina['ia, ou secreta: suspender a Sessão: i r .1.er
r~mper ao PI'oponente, que se desvia da questão, que infringe 1> Re
gImento, e que falta á consideracão devida á Camara, ou a cada hum
dos seus Membros. •

4. Pôde o Presidente fazer sahir da Sessão ao Senador que recu
l::al' entrar na ordem J e não sendo obedecido consultarv· o Senado :wb
as demonstra.;ões que deverá ter.
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5. O Preóidente !luspende a Sessão, dec.larando.o assim de viva vós#
.cHi não podendo ser ouvido, pondo o ~d ,-?é'o 'na c'abeça, e deixando a
·t:adeira.

6. O Pre"sidente na escolha das II icnções, Projectos, e Emendai
para a discussão,. obscrv~rá flor via de regTa a .~ntiguidade, a qual po
derá !ler preterida seg'undo a gravidade da materIa, precedendo resolu~

çâo da CamBra.
7. A's duas_ bo.ras da tarde Jev.~nta.rá .a Sessão, permittindo porém

fJu~ aéabe o d!scu-l'~(} a Senador.; que .estiver de pé, o~l à prorogará cou,.
sultando a eamara J se houver matel'i~ Gue assim o exija.

'J' I T U .~ O U.

na Vfee- Presidente

8. O Vice Presidente fie eIeHo c~m as mesmas formaliqades rJ'Q
Presidente. No' impedimento deste exerce as suas funcções, e he en~~

íS.f.llto do trabalho das Commissões para que tiver sido' nomeatlo.

·T I T U L.o UI.

Dos 8ecreta7'ios,

"9. Quatro 'Secretarios seráõ eleitos p'ara a Sessão annual, !t.

'tnaioria relaliva e 'segundo a ordem numerica dos votos serão' de&ignados
"por :I.o 2..0 3.<> .e 4.", ou por oor.í.e quando houver empate. O 3.° substi
tuirá ao primeiro, e o 4.° ao seg'undo, e ambQs poderáõ subs-tituir a
l}ualquer dos dous Primeiros, quando se não possa verificar a successâ()
regular e ;indieada,.

10. j\o J.o Se.cretafÍo pertênc.e: substituir ao Vice-Presidente: lêr
o juramento aos Senadores·: fazer a correspondencia Offieial do Senado.:
ter a direcção, e fiscalisaçâo dos tr:n.balh~s, e despesas da Secretaria.

I I. Ao 2.° Secretario pertence fiscalisar a redacção da A-eta: lêr as
me~inaf; ~Aül-as, 'c todas .às Jlropogtas;. Proje-Ctos d.e Lei ~ Informa~~õe!l,

que tle'Y'ão ·S€r presentes 'ao Senado I: fareI' impr~mir as Aotas Propostas J

:Pr~eclos, 'Emcndas, f" t lo ,distril)1;1,ir pelos, Senador.as em -t-empo com·
peten'le. JI.iscalisa·[ tH' ;.. das Propostas, Projecto.s -de Lei ... .e Emendas.

J2·. O 3.° e . -:vn aFaõ os ~ot08 nas ,d-e~iberacões, ;e ha\'cndo du~
vida serviráõ de Escrutadores na votação secreta, fará.ô ·3 Lista das vo
otações nominaes, e tomaráõ nota dos q,I;I,e pedem a .paiav·ra.

13. Não haveHdo ,Sessão' ~r nâe Rstar completa :a Camara,. o 3.° e
4:' Secre~arios ramõ a -chamada para nE ar os ~u'e fSi>ltarão, e assim se
·declarar na Acta do dia 'que sempre se lav·rará.

14.. Os. Secretarios serviná.õ :até .~u.e o a:mu>;&eguinte .da L.~gislatu ..
Ia ~e inslal1e a nova Mesa. .

T 1 'T U L.o lV.

Dos Benado'P.es.

15. ,O Senador eleito mandará:a sua Carta '1mperia'l, logo. EJ,ue fi;

'1-ece-ber, ao Presidente do SeDado~

.16. O Preside,nte no "primeiro dia da Sessão depois .do re$:ebime.~~~
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da Carta Imperial, a remettp~á a huma CO(llmissâo para examinar r~ le
g'alidade do Diploma. Não hav do reclamação contra, designará o Pre-
sidente a seg'úinte Sessão par o recebimento do Senador. . '

17. No dia desig'nado J entrará o Senador log'o depois dll Leitura da
Acta, sendo accompanhado por huma Deputação do Expediente: 'ó novo
Senador virá com o seu uniforme, e assim estará a Mesa e a Deputação.

18. Quando o Senador entrar J estaráõ todos de pé. Dará o Jura..
mento de joelhos, findo o qual todos se assentaráõ. O Juraménto he
do teor seguinte - Juro aos Santos Evang'elhos manter a Religião Ca
tholica Apostolica Romana J observar e fazer o?servar a Constituição;
sustentar a. indivisibilidade do Imperio,_ a actual 'i)ynastia Imperante, ser
leal ao Imperador, zelar os direitos dos Povos, e promover quanto em
mim couber a prosperidade geral da Nação.-

1,9. O Senador he obrigado a apresen.tar-se no Senado á hora es
tabelecida, e assistir ás Sessões.

, 20. Tendo impedimento legitimo J que o obrigue a faltar por mais
de tres dias dará parte ao 1.0 Secretario. ' "

21. Tendo precisão de algum tempo de licença deverá requerer por
escripto ao Senado.

22. Nenhum Senador poderá faIlar sem pedir venia ao Presidente
23. Fallará sempre de pé, dirigirá o discurso ao Presidente J ou ao

Senado, e nunca ás Galerias: e votará a citação de nomes propríos;.
não attribt1Írá mais intenções, e em nenhum caso fará menção da von-:
tade do Imperador, Otl involvera Sua Sagrada Pessoa nos argumentos
que empregar em favor de sua opinião.

24: Nenhum' Senador poderá. excusar-se de votar nas materias tra
tailas estando dentro da Casa,

25. O Senador J que fgr chamado á Ordem, deverá. immediatamente
sentar-se> até que o Presidente decida se póde J ou não continuar o
discui'So. ' '.

26 PÓde o Senador recorrer á Camara se julgar injusta a decisão
do Pl'esidente, e a. Camara decidirá sem' discussão, e por simple3
v@iac;ã(}. '

27. O Uuiforme, e tratamento dos Senadores são da competencià'
do Imperador, a quem perteRce conceder lto11ras, e distinções segundo
o-urt. 102. §. II.

T I.T U L O V.

Da Abertura das Ses~ '.

28. TOdos os Senadores deveráõ comparecer no Paço do Senado
D@ dia 27 de Abril ás 10 horas da manhIí.

29. Estando presentes o UUT e'fO sufficiente segundo o art. 23. Cap.r Tit. IV. da Constituição p' se abrir a Assembléa Geral eLegi a
tiva;· o Presidente dará parte a Ministro dos N egocios do Imperio, pe
dindo dia, hora, e lugar, em .'~ Sua Mage~tade Imperial Se Dignar'
Recebel' huma Deputação do ..... en ldo. ,

30. No dia 28 se reunirá. o Senado ás horas do costume par" .
bel' a resposta do Ministro do Imperio.

31. Immediatllmente .que receber a resposta nomeará o Presidente a
Deputação que deve hir pedir respeitosamente á Sua M~~estade o Im
perador que se Digne designar o dia, e hora, para a Missa do Espi
l'ito Santo na Capella Imperial; assim como,!, hora ~ e~ lugar p,ara·Q
Sessão ImperiaL ...

32. Feita: a NomeacfÍo da Deputação se levantará a Sessão.. ~
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3?, Np dia .de,Signado para Sua M:agpst~~e .Imperial re~efb~l' a .Dé·
{lutação , .'tornará a: reuílir-se o ~..enado·~· .. llonde p.a~tirá a DQP.utaoãp J e
ahi voltatâ· l l'ara· declàrar o -dia e hor~ da,: Missa ,do Espirit@· Santo,
assim como o'lugar, e hora da-Abel't4ra d:t ,A.ssembléa (ieral; @ que

.sabido " leval.tar-se-ha a ,Sessão. . .

T I 'T U ~ O VI.

La Sessão. Iwpe1'1'al.

q.Â:PI.TPLO 1.

- Da Ábe1'tts'Pa da' Assernbléa Geral.

. ., 34. ·No 'dia 3 de MaÍo,' e duas' boras. antes da -que for ~leter
minada para ··a abertura da.A~sembléa Geral, se reunirá o Senado no'
lug-'ài' desig'nado por Sua Mage~tade o Imperador.-

35. O Presidente do Serradg nom~ará então huma· Deputação de
6' 5enãl1ores, e ·12 Deputados paí'a receberem a Sua, Mag'estade o 1m·
p,crador ~ na porta do, Eclificio, em qlre se Apéar, a qual Deputação
actompanhará a Su~ Magestade o Imperaqol' até ao Throno,

~ 36. Sel1do' a. Abertura feita no Baço .do Senado J..a Commis.são de
~olicia interna deverá accompanhar a Sua Magestade a Imperatriz, quando
,a. Mesma Senhora( se dirigir á Sua Tribuna.

l 37. A 'mesma etiqueta será observada ·com a Familia Imper~al na
.a~sencia de Sua Magestade a Imperatriz.

38. Logo qU.e Sua Mag'estade o Imperador Apparecer á .porta do
Sallão da AberLura, o Presidente do Senado,. e Secretarios virão ao en
·cpntro de 'Sua Mag'estade o Imperador, .e O accompanharáQ até ao
Thrcno unidosá Depu1acão, Os Senadores, e Deputados estarão de pé
até que Su Magestade ô lm.perador os mande assentar. .
. 39. Sel~tado o Imperador, o Pr~sidente do. Senado e Secretarias oc
.cuparáõ a Mesa, 'que estará collocada ao lado' direito, e no estrado do
Throno.

. 40. Haverá de hum e outrQ lado do. Throno, tamboretes para os .
Offiei'aes J.\lóres'- que accompanbarem a Sua Magestade. o Imperador, é
costumão assentar-se na8 fl''1ções da Côrte, no caso de querer o Mesmo
Aug'usto Senhor pertnitir-,JI- ~s assento.

41. Os Secretario~ .d._.:. stado tomará-õ o lugar que lhes' está destina
do sempl'e que c":.L!lpareCem no Senado.

42. A "'rribuna do Corpo Diplomatico terá cadeiras.
43. Emquanto Sua Mag'estade o Imperador se conservar no SaBão

,'" Espectadores das Galerias estaráõ de pé. -
. 44. O Presidente não re~onderá á F.alla do Throno, e só. fará

o~ ervar na sahida de Sua Magestade o. ~mperadol', e da Imperial Fa
m;ilia as m,esmas formalidades que houvP/ na sua recepçã.o.

45. Recolhida 'a Deputaç.ã.o, que a~ tc, mpanhou o Imperador, o Pre
...,idA.llte lo Senado levantará a Sessão...,

C A P I T U L O II.

, Do Encermmento da Assembléa Geral.

- '46. 6'~to' di~s ~ntes daquelle qu~ for desig~ado
mento das Camaras ' o Presidente do Senad,o; pedirá, ao.. ...-

para o encerl'a
Ministro do lm-
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periQ dia J . hora, e lugar eql .que Sua Magestade· o Imperador se Dig-
nará receber huma Deputa~ih do .Senado. .

. 47. Recebida a resposla l.l , Ministro do Imperio Nomoará o Presi
d.en~e ~ Deputação, que deve. hir ped~r respeito.samente a Sua Mag~s-

g'estade o Imperador que se lJlg-ne desIgnar o dIa, hora, e lugar para
a Sessão Imperial do encerramento da Assembléa Geral.

48. Na Sessão Imperial do encerramento observar-se-hão as mesmas
formalidades da Sessão Imperial da Abertura.

TITULO VI.

Das Actas.

49. As Actas das Sessões do Senado) devem conter huma e:x
posiç~o succinta das operações da Camara durante cada Sessão..

50. Serão sempre assignadas pelo Presidente J e dois Secretarios.
~ão se fará mencão do nome dos Oradores, nem daquelles que forão
chamados á ordem', excepto por especial determinação da Camara .se
.não for revog'ada antes de findar a Sessão. t

" 51. Os Discursos, Projectos J Informações, ou documentos lidos na
Camara, não serão introduzidos por inteiro na Acta, mas indicar-se~ha

em nota marginal. Todo o Senador póde fazer inserir o seu voto na
Acta, expondo succintamente as razões em que se funda, com tanto que
o apresente na Sessão seguinte a votação.

52. Os Senadores podem em qualquer tempo tomar eonhecimento
das A~tas, e examinar as peC;as depositadas no seu archivo.

~?' As Actas da Camara serão impressas Sessão por Sessão. Igual
mente será impresso o Regimento Interno, e hum exemplar dai Actas
~ Regimento, será dado a cada hum dos Senadores.

T I T U L O VIII.

Da Ordem dos T·rabalhos.

54. A Bre-se a Sessão as lO horas, esta~do presentes 26 Senado~
res, inclusive o Presidente, e Secretarios. Levanta-se a Sessão as 2 da
tarde.

55. As 10 e meia, não estando a cas;: ~o npleta podem se retirar
os Senadores presentes, tomando-se nota do. if~ - fàltarem.

56. Aberta a Se5lsão mandará o Presidente ler Q. Acta da Sessão
antecedente, e não havendo observação contra a redac~ão, entende-se
que a Acta foi approvada.

57. Havendo observações, e debate, vencida a materia, se faráL
ou não as Emendas conveni~n teso

5 . Depois da Acta, seg'u '-se a leitura da correspondencia official:
do parecer das. Commissáes .p 'rmanentes, e especiaes. Recebem-se as
Indica~~ões, Projectos de Lei I Emendas; findo o que entra em dis-
cussão a Ordem do dia. ~-

59. As Sessões serão publicas, excepto quando algum Senadvr, ou
Ministro d'Estado propozer que seja Secreta. .

60. Para se verificar a Sessão Secreta proposta pelo Senador·, deve
rá elle ser ouvido por buma Commissão, e o parecer d'esta decidirá;
qu~antoporém a do Governo requerid.a pelo Ministro d'Estado se proce41

derá a eIla immediatamente.
3



'61-. Havendo Sessão Secr~ta, o Pr ,dente fará suspender a Sessão
'ordiuaria, .quando tenha começado, p-8n ,fazer sahir os espectadores
.-das g·alerias. I

62. 'O :Processo das Sessões SecI'et.! Se)l~ lavrado em hum li\"r1:>
'separado, ,e assignado pelo "Presidente, ·e Secretários.

63. He permittido a tod~ o homem ·vestido decentemente assistir ás
-Sessões ,_ cum tanto 'que enÜ'e :para -o .Edificio sem armas, e se conserve
;nás g'a.lerias ,no maior silen.cio.

~~r I T :ú 'L -O IX.

,Das Pr.oposições.

64-.' As Proposições dividem-se 'em 'Projectos de 'Lei, Emendas ~
l>areceres de Commissões , e Indicações.

Os Projectos de Lei são discutidos nas duas 'Camaras J os Pare
·ceres J lndicações,'e :Emendas no Senado.

65. Os Pr9jectos 'de 1.,ei seraõ escriptos 'em teFlTlUS conCiS'os divitii
dos em artigos, numerados J·e assignados pelo ·Proponente.

66. Nenhum artig'o poderá. ~conter 'theses i-ndep-endeFltes 'lliumas -das
outras, de .maneira que discutindo-se se :possa -adoptar huma,> e .rejei
tal' outra.

67. O Senador que ;pel~tender otf-er-ec:er hu'm \Prqjec'to depois de pe"
dir a palavra., ··conforme a -ordem 'dos trabalhos, 'exporá summariamente
'o objec~o e sua utilidade, e lido 'l) Projecto J {) mandará á Mesa..

68.. Recebido na Mesa se reservará .para 2.a leitura, para' a :qual
-deye. m-edia,r. ;pelo menos tr.ez dias.

69. O 2.0 'Secretal'io .fará regista~ .as Projectas, qlle depo-ls segui-ráõ
a ordem regular dos ~tPa:balhos.

70. Este reg-isto se fará. ,em hum li~o para este fim destinada: no
]ado esquerdo estaráõ os Projectos J e no direito as emendas 'COlD a de
claração do dia., 'e Antbor.

71.. O ·mesmo ·-se praticará J .com :a,s indicações, e ,pareceres de
Com missões em -livro .diifer.ente fi·cando ambos ao cuidado, e 'Vigilancia
·do Official MaiOl~.

72, No ifl.teI;vallo 'en'tre a La e 2." lei't\:Jra p6-de O' Prop<imente pedir
que se sU,pprima, e se o Penado o permittir, assIm se declarará á· mar
gem .do registo.

73. Terminada ·a .e) 8 \" .Lura ,propoI'á {) Presid'ente se o Project~ he
'materia de deliberação, ·e se a Gamara rejeitar, não será admittido.

74. 'S.e o Senado acceitar o Projecto., será inserido no relatorio da
Sp-ssão, impresso no Diario, e em separado para se distribuir pelos Se
...adores J 'e >Clürar em discussão quando. 1h'e pertencer na distribuição.

75. No intervaUo entre a 2.a leitura: J .,., a 2.& discussão do Projecto
póde qualquer Senador prop8r -qualquer alteração ou emenda a algum
·dos artig'os, dando-a por escripto, e ":;g'uindo o methodo dos Proje
~os, r 'erindo-se .ao aftige ou artigos, q!:le pertender alterar.
-- " As emendas são sl:Jppressões, additamen.tos ou correcções; pre-

feren, as l.as as 2.&5, e 'estas ás 3."5 -: as mais amplas teráõ o primeiro
.lugar na sua classe.

77. As alterações J e emendas para teL'em luga,r devem ser apoiadl;ls
por cinco Membros: se o forem,> se entreg'aráõ ao 2." Secretario para
a~ f~zet c9piar no Liyro das Ragislos" e imprimir I no Diar.io, e em
separado para se distribuir.
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- . ..,. '78. O Projecto, que" for reJ~itado, .não entrará ém proposiç~o no
mesmõ anno, e se na Sess8.o do anno seg'uinte tiver a mesma sort:ej não
póde appal'ecer mais na m~sr.. C1 .uegislatura.

. 79. Os Pareceres de Com .issões depois de lidos, ficaráõ reservados
para entrar em discuss'ão conforme a sua distribuição.

80. A indicação de qualquer objecto, que não dê materia para' Pro
jecto de Lei, precisa ser apoiada por cinco Membros, e estando assig
nada J a receberá o 2.0 Secretario, para se- fazer 2." .leitura J na form{l
regular.

81. Se a indicação for de tal importaneia J que o SenaBo julgu e
cõnveniente hir a huma Commissão J hirá á aquella que tenha relação
éOlll o oqjecto, ou a huma especial..

82. Neste caE.O J lido o Parecer da CommissáoJ votará aeamara sem
discussão, se a indicaljão he o objecto de deliberação, e· deCidindo-se
pel.a áffirmativa entrará em distribuição.

TI T U L O X.

Da Discussão..

83. O S Projectos devem passar por trez discuss:ões.
84. Nãõ começará. a l.a discussão de qualquer Projecto sem que

tenhão decorrido trez dias depois da 2.a leitura.
85. Na primeira discussão será a materia discutida- in- globo sem

se entrar no exame de cada artig·o. .
86. Finda a discussão, o Presidente consultará o Senado se o PrÓ"

jecto passa a 2." discussão J decidindó-se qU'e sim,.só a' podérá obter' de
pois. de 8 dias; se a Camara decidir. pela neg'at'iva J ficá regéit;iido.

87. Para a segunda discuo:são virá o ~roj<ccto reduzido pelb 2.° Sé~

cretario. a huma fotma' reg'ular com as altern~es~' e érn'endas que se
tiver feito a cada artigo. .

88. Na 2.a di cussão a S-essáo se converterá em Commissâ6 Geral,
_e cada Senador falIará. as vezes que quizer. A discussão he éntão de
artig'o por artig'O, e finda a de cada hum, se procederá a' votação se o
artigo passa com, ou sem as emendas. . .

89. Finda a discussão de todos os artigos J o Pr-esillenfe3 pergunta
rá se o Senado acha os artigos' sufficientem te discutidos J decidindo-sé
que sim J o Presidente proporá se passa a S.a :iS\..llSão, decidindo-se qu~

sim, o Presidente resolverá quando ella deve t: 'lgar J não sendo nun
ca antes de 8 dias.

90. Para a S.a discussão será o Projecto reduzido a forma regular
dos trabalhos J suprimindo-se todas as alterações J e emendas que tivere
sido rejeitadas, e accrescentando-se as que tiyerem occorrido. .

91. Na Terceira discussão 'se discutir' o projecto em geral J tocan
do-se nos artigos com as aiter- ões J e: emendas' que' tiverem sido appro
vadas.

92. Terminada a 3.a discur J o Presidente porá a votos: se a Ca-
mara sanCciollll o Projecto com . alterações, e emendas J e diciú. ." l>

Senado que sim J está o Projecto sanccionado. _
93. Sendo o Projecto- sanccionado sel'~' remetUdo pelb Presidente· á

Commissão da Legislaçâ;o para: o J·edigir.
94. Redigido o Dec.reto, poderá na leitura suprimiN;e! ou' süWStUui-r

e hum ou outro termo -da -dicçáó J :ma nU'nca~ artigti), ou' part~ tPelle,.
nem se admittírál Iro Sena4.or.. fallá!'. mitis dé ·huma~ veZ'. I . t



. . "95. Appl'Ovada a redacção., ou nã", passando na 3." disl::ussão' o Se
'crelario porá no fim do Registo dos .P,110jPctOS qual foi o resultado.

96. Entrando qualquer materia -em- ~J~..:ussão n'nhuma outra será ad-
mjt.ida sem. findar a decisão da :primei.ra, 'ex:cepto nos casos seguintes

1.0 Para offer.ecer fruma emenda.
2.0 Para .propor adiamento .tix{), ou indeterminado.
3.° Para. raclamar ·a Drdem.

.' 97. O Author do ·Projecto t-em a p.referencia, querendo, paTa abrir
o debate.

. ~8. Na mesma Sessão., e sobre'o mesmo objecto a ningltem. se per
·mitirá fallar -mais de duas. vezes, ~xcepto fiO Anthor que poderá faBa.
mais huma vez no fim do debate: 'I'ambem poderá qualquer SenaMr
·fallar mais huma vez:

l.0 Para eX.plicar Jwm. facto.
'2.0 Para reparar alguma expressão que, escapando. Ino calor da ..dis

'cussão , .possa ter offendido alguem.
99. Durante qualquer discu.ssão 'Se hum Senador propozer 'addiamen

'to ou reclamar·e. <questão principal, e for apoiado, esta 'proposta inci
'dente será submetida a votação da Camara, sem '0 que não continuará
a discussão.

100. Não se admitem discursos por escripto., mas ser-á .permittido
tomar algumas ,notas· para -seccorrer a memoria.
~. 101. Toda a Proposição em qualquer estado em 'que se ache a sua
discussão, poderá ser remettida a :huma Commissão, se a Camara assim
0. resolver depois de ser requerido por hum SenadQr e apoiado .por 5.

102. Os Pareceres das Commissões, e Indicações passar,á,õ por 2
.disoussão mediando entre a sua leit.\:lra·e a l.a discussão pelo menos
3 dia~, ·e da mesma ·sorte a segunda.

103. Só nos casos <de ~rg'encia, .invasão.; ou rebelião .poderáõ ser al-
. teradas ~stas formalidades.
~ 104:.No caso ·de .:urgehcia poder-se-hll uni'f no mesmo dia a La e 2.a
discussão. .
. 105. Nos -casos de invasão., rebelião ou 'motim 'poderáõ ~s tres dis
cussões ser feitas ·no ·mesmo dia., .precedendo ,sempre a approvaçã{) da
maioria do Senado. .

106', Nenhuma discussão sobre 'qua]quer 'objecto ·que seja se julgará
ultimada, sem 'que o ·Presidente consulte aCamara d'esta -maneira. = O
Senado julg'a a materia sufficientemente discutida? OS 81'S. que forem da
.o.,pinião, que sim, 'que~rão levan.tar~se.

T I T Tf L O. XI.

Da Votação.

}{)7. A Votação será publica, ou Secreta.
'. lOS. A Votação sobre as Propostas Indica-;ões Emendas, e lnfor
'maç.ões, será publica, levantando-se os denadores que aprovarem, e fi
cando assentados os ·de ·opinião contratiã,

. "~J. .A Votação sobre ~leições de Pessoas será secreta, e por
escr,",- ljnio. .

110. Na Votação por escsutinio o Presidente lerá os votos. recebi
dos de hum Secretario, e passará os bilhetes a outro. Os outros dous
Secretarios .tomaráõ nota.

lJ l.. ~enhl\m Senador poderá votar nas materias de seu particular'
interesse, ou naqu·eUas cm cuja discussão esteve ausente.
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T I T U L O mI.
o - .''''ll'' ..~,'~">"''''

Das Commissões.

113. ,L;.\, S Commissões' serão Geraes Permanentes, e Especiae,.
114. A Uommissão Geral· he formada de toda a Camara para se

occupar da discl são livre de qualquer rriãtena, podendo então cada
Senador fanar as vezes que for m.ister. Por ,ia de regra tem luo'ar na
'seg'un,aa di cussão' dos Projeçíos de Lei, mas póde dar-se em nfaterias
importantes, quando assim pareça á Camara.

, IIl)' As Com missões permanentes durão toda a Sessão annual, e não
'toerão "IJlen'o$ de 3, nem mais de 7.

116. As Com missões Especiaes serão nomeadas para hum determi
nado objecto, findo o qu~l cessa a Commissão. O seu numero he variavel.
• ' 1n. A Composição' dos àiscursos feitos em nome do ,Sen'ado serãcr

:'encarregada' á huma Commissão de 3 Membros, e apresentada á Ca•.
mara para sua approvação. .

118. O Presidente, e Secretario de cada Commissão serão nomea
dos pelos Membros da Commissão com as mesmas formalIdades segui-
das no Senado para nomeação das Com missões. ' .

119. As Commissões Permanentes) ou Especiaes quando se occu
párem de objectos pertencentes a Particulares, ou quando tornarem depoi
mentos, e informações, terão as suas Sessões com as portas abertas
-admittindo como Espectador-e.s, e para allegarem seu direito as Partes
interes adas pró e contra com os seus respectivos Advogados.

I 120. As Gommis ões querendo obter informações vocaes, ou por
escripto . se dirit,'irá:õ ao Presidente do Senado' para dar a providencia
neces na.

121. He livre a qualquer Membro da Com missão dar seu voto separado.
122. O Parecer da$ Com~issões será lido pelo Relator, que fica

sendo considerado coma Aú\hor.· . .
123. Qualquer Senador ~ á···. cepçãQ d~ Pre 'idente) 1.° e 2.~ Secre

tarios, e os Mini tros d' E 'tado ,pó<:J.e·serJ nomeado para differentes Com'
mis õe,' permanentes, ma o enador que tiver si' l)omeado para duas J

poderá 'ecusar huma terceira. ;: .:

112. Requerelldo algu Se .'lador·a otaçao Nominal, sendo apoia-
do, por' [) Membros e App ti. udo ~ Camara) o. 1.9 Secretario' tomará no-

o:ta ~s ·{l'.le atare' - Sim - , 0,2.° S_ ec:etario ·dos que volarem - Não _ ;
e os .nomes de huns) e õutros serao msértos' na Acta. . . •,

T I T U L O . XIII ..

Das Deputaçoe-s-. ",

124. H AV~l'á Depu't~çõ rdinarias, Extraordinarias, e do Ex-
pediente: . .

125. As Ordinarias serao d 7' Membros, para levar Leis, .I.

tas &c. á Pre ença de Sua Magoestade Imperial.
126. As Extraordinarias de 14 por accontecimentos notaveis de geral

satisfaç.... o, ou peza.r. .
121. As do Expediente de 3, para communicação com as Cama

ras, recebimento de Senadores, e Ministros.
128. Todas estas Deputações serão nomeadas á sorte com exclusão

da Mesa, da Commissão de Policia)' e dos Secretarios d' Estado.
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T I T U L O XIV.-. ,

129. N Ellhuma Petição será re~ebida s.e"! assignat~~ J,.,e data.
130. As Peliçôes_ rierão entregues é!- Commls~ao de Leg'lslaçao, que

indefirirá aquellas que não forem da competencla do Senado.
131. J ui!!"ando a Commissão ql\e perteilc~' á eamara o conhec-imen

~ó da Peti~~ã~, a remetterá -ã. Commissáo a que pertencer, segunpo a
natureza do negocio de qu~ trata.

T I T U 'L O XV.

Das Cornmunicações do Senado.

132. O Senado co~munica-se com O Imperador por meio de
Deputaêões, ou por meio de 'Officios do 1.0 Secr~tario do Senado diri-
~iidos ao Ministro' do Imperio. '

133. O' Senadó communica-se com a Camara dos Deputados por
meio de Deputações, eu por Offióos do l.0 Secretario dirigidos ao 1.0 Se
cretario da Camara dos Deputados.

134-. J ulg~ndo o Senado que pela reunião de duas Commissões
identicas, 'humà do Senado, e outra da Camara dos Deputados, póde
resultar alguma medida util, que pelo methodo ordinario de discussâo
encontraria demasiado retardamento, e talvez embaraço, deverá convidar
a. eamara dos Deputados para nomear a Commissão, e convir na' su'a
reunião.

135,. qonvindo a eamara dos Deputados, será aquella Commissão
re'cebida na porta em que se apear, pelo Porteiro Mór, e dous Conti
nuos, que a conduzirão até a primeira SaUa, na qual estarão OOUS Sena
dores da Commis-sáo conferentes para os receber, ~ introduzir na Sana
da Conferencia.,'

. 136. Verificando-se a Deputação da eamara dos Deputados, de que
trata o Art. 61 Cap. IV. Til. 4 será igualmçnte recebida na porta eIll
que se apear pelo 'Portei~'o Mór, e daus Continuos que a accompanharáõ
até a porta do Sallão das Sessões, aonde estará a Deputação do Ex-
pediente para receber, e introdllzir~ .

137. A' Deputação da Camara dss Deputados tO,mará assento qas \
primeiras Cadeiras dos Senadores. do lado dil:eito do Presidente.

138.' Na sahida da Deputas~ão da Camara dos Deputados fará o
Presidente do Senado observar as mesmas fO,rmali·dadell, que houve no
seo recébimento. "

139. 'O Senado communica-se com os Ministros de Estado por es-"
cripto, ou de viva voz. : .

140. A Communicação por escripto será dirigida pel9, ou para o
í ,0 Secretario do Senado.

141. A Communicaçãq dé viva voz sérá comparecendo' os Ministros
à' Estado no. Senado, ou para fazer, Pr')l'0stas, ou sendo chama~~s pe-
lo Seílado.. ' , .

H~, Em ambos os casos serão rec'ebidos com as formaliyaqes
fi ') (i,' e 7..
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T L 'T II L O XVI.
"

Da Secretaria.

143. HAverá hnm Offieia1 Maior, e hum Ajudante, ·assim eom~
os Officiaes necessarios para o expediente. = 2.0 Hum Porteiro, e dou9
CO.ntinuos.

14:4. O Offieial Maior .assistirá ás Sessões assentado .e...'1l ,Cadeira .raza,
e tendo huma. Mesa no .pavimento do .sall~o, para tom~r nota de .q4antQ
se passar durante as Sessoes.

145. O Porteiro he encarregado de abrir, e fechar a Secretar.ia •
.arrumar os livros, e ter tudo no maior aceio.

146. Os continuas tento Jl ~~4 ,c,l,1:idado o aceio, promptific8ções da!!
-Casas das 'Commissões, ~ ~.erão e.tl.carr-ega~os ~~ .e,ntrcga dos ·Offlcios, ,e
-mai.s .e~pe,àient.e da ,Se.cr.eJaria e .seus ~es'pectiyos .d.ei.~i;i,los.

r;r I T U L:O XVII.

Df} PflÇO ,do Sen,aq,o.
" .

147. A 'Policia do 'Paço ,do 'Senado, pagamento dos ,Senador; s;
lf.odas as Pessoas .empreg'adas pelo Senado., assim como as despesas de
.Secretaria, Typog-ra phia" .e edificios são privati,vos ~.a .comp'ete.i}.ci_~ ,~~
!presidente debaixo ,da ~ancção da ,C.aqiar.~. '.

14-8. 9 .Pres.ide te ~escn~p.en~\U',á ,est~s ,funçõ.es ,por :meiQ de duas
,Commissões. = OommiSo\lâo ,de .Ço.ntabilida.de. = Coml:t:J,i~ã:<? ,~e folici~.

li9. A .Con,Il~1Í são d~ ,Çontab;iliçiade fo.rmar~ -9 tQ..rç~u:nel)to das des..
pezas, ·e sendo approvado ~p.ela .C~rnara, ..m~ndaFá ~e~e:b;er do ':I'hesouI'Q
Publico .as quantias men aes, e satisfará todas as çl~"pezas., guardandQ
tanto (lO pag'amento como I:J,!l .es.criptl,lraçá<,> ,a.~ ..fO,r,t;I1l;l.l.i,gaA~s :&eg'uidas no
Thesour,o Publico. ' , , .

10.0. Logo que fo.r ,nomeada, fa·rá o ~.nv.e~}tari() .~e ,tudo q.uapto exis
te no Pa~'o, e depo~~ .,d.e a,preseQtado .4 ,C.a,mara.., .será .depositado no
Arcltlvo. . '

1~1. Antes de finQar a Se!l~~9 ,a,nn~al, :3pr~se,n~ará ~ pa,mara as
Contas de sua adl!\'inistração .coq! ;l,lS peças j.us~i~.cativa~.

)52. Igualmente dará co.nta ~e os o.bj,e,c~os j.nvC:H~ta,riad.o.s ,e>:istem,
<tuaI o ·seu est.ado, e que I~ais he preciso,

153. A Commiss.ã.o de 'PoJicia :terá ,a .s~o C1Fi~ .Jo 1/ ,a,~egura.nça e
aceio do Edificio: '2. 0 ~a ordem nas g'alt1ri,as, e COrt:e,d~res: ,3. o ,~;e-xactid110
·dos Portliliros, e Continuos no desemp,~~ll19 .,d~~ f:esp,e,ctivas ,obrig'ações 1

,dOe r~sidtl.ncia, abertura, e f~c,ha.l~.en,t<.> de ,Port,~s.' .~n.t,t:eb·a..s Ae .,Cartas, e
. ffiCIOIl, &c.

154-. Se dentro ;(10 Edifiéio :flO Senado )louveI' que~ :per.petre alg'um
,delicto, ou quem p.flliturbe as di~fussões ,qepois da :pl:in\eira ,ad.verte,nda,
a Commissão. de PQI\c;ia mandará ])ôr ,em :cll~todiii .0 :indioi!\do, .e Ja.~.ell

do as averig-liac:ões necessarias dará ;parte Ú Cam.ar.a, ou para s,e,r :solt<!
ou para ..~er enl regue ao ,J u~~ ,comp.e~~t'lte .<;~~ na,I;~~cip'a.ç~o ~~. ,fu:c.~...: ~e
,Officio do 1.0 Secl;"tarÍo. . .... 'J'

15-5. :Haverá 'no Paço ~Im~ :Po.rt~il:o M.ó.r. J ·hum ;GtI~r.d~ .q!i :l'o,rta dq
~Edificio , . ,e quatro ,.Col1tinuos" s.uje:H9.S i.~~eJ.l~?:lp.~v.~e :~ ;Commissão de
;.policia.

.} 56. A Nomeação dos Officiaes de :Sec);.e~?r.ia, Escripturarios, Por
.teiros, Contínuos, ,.e .guaesquer outros )l;rnpr:egados dentro do Pat;o J se,rá
J~ita 'pelo .Pr,esi.~ente da maneira "s~guinte. , ,,, I
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157, As duas Commissões de Con 'lbi'idade e Policia seráô reUnI
das pelo Pre!!iidente o qual assim como ca a hum dos Membros votará
por escrutinio nli pessoa) que merece ser empreg'ada, A decisão será
pela maioria relativa) e no caso de empate pela sorte,

158. Os Porteiros, e Continuos poderáõ ser despedidos pelo Presi·
dente em consequencia de Proposta de huma) ou das duas Commissões..

159, O Offieial Maior) Ajudante) Officiaes da Secretaria, e Escriptu
rarios não será~ desped'dos sem huma resolução da Camara em con
sequencia da Proposta de hum) ou de ambos os' Secretarios.

..
RIO DE JANEIRO. NA TYP. 11\1 ERIAL E NAClp.. JAL. 1826j
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REGIMEN'
't 3." discussãOt

INTERNO
PARA

Titulo

J SENADO

J O Presidente.
iJo Vice-Pl·esidente.

3." Dos Secretarios.
4.o Dos Senadol·es.
5.o Da Abertura das Sessões.
6.° Das Actas.
7." Da ordem os trabalhos.
8." Das Propu. ições, e Emendas, Pareceres de Commissões, e

Indicacões.
9." Da Disc~ssão.

10.0 Da Votacão.
11.0 Das Com·missões.
] 2.0 Das Dep II tações.
13.0 Das Petições.
14.0 Das COLUmunicacões do Senado.
15.0 Da Secretari,. •
16." Do Paço do Senado.

T I T U L O I.

Do Pre8idente.

1. O Presidente será eleito a pluralidade absoluta de voto~
dos Membros presentes, e por escrutinio. Se na votação ningue
tiver essa maioria, os dous Senadores, que tiverem a relativa,
entraráõ na votacão. As suas funccões duraráõ desde o dia da
eleição até que ni. futura Sessão an~ual se proceda a nova eleiçã
logo depois da instaIlação d' Assembléa. PÓde ser reeleito.

2. He o regulador dos trabalhos da Camarr, e o Fiscal da bo
ordem. Compete-lhe: abrir, e fechar as Sess'" segundo os dias,
e horas estabelecidas t fazer ler e assignar as ctas' dar materia
para os trabalhos do dia seguinte: estabelecer o ponto da que. tão
para :.l. discussão: dividir as proposições: propor a votação: e de..
clarar o resultado della.

3. Póde offerecer Projectos ~ discutir, e votar quando julga
conveniente ao exercicio de seu emprego, como Senador, comtant
que para o fazer deixe a Presidencia ~ que será exercida então
pelo Vice-Presidente, e na fa ta pelo 1.° Secretario.

4. Compete ao Presidente tomar juramento aos Sen ~e ~

convocar Sessão extraordinaria, ou secreta: suspender a Ses :
interromper ao ,Proponente, que se desvia da questão, que ln..
fringe o Regimento, e que falta á consideração devida á Camara ,
ou a cada hum do seus Membros.

5. Nos casos mencionados no Art. antecedente, e em outros
similhantes deve o Presidente chamar a ordem o Senador, e não
sendo por elle obedecido, depois de preenchidas ai disposições
do Art. 27 e 28, poderá faze? sahir o Senador da Sessão usando
dos termos I!leguintes: - O Illr l'e Senador não p6de deliberar.
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'"
6. tmmediatamente este sahir da Sala', e não o fazendo as

sim poderá. o Presidente compelil .. a obedecer-lhe' com à VOZ' de
prisão. . .

7. O Presidente suspende a Sessão, ~eclarando-9 aSSIm de VIva
voz;, ou não podendo ser ouvido, ponál,"l o chapéo na cabeça, e
deixando a cadeira. ' ' . .

8. O Presidente na escolha das Indicações, rI·Ojectos,. e ~men
das para a discussão, obs81'vará por via de J'agre: a antl~Uldade,
a qual poderá ser pre~erida segundo a gl'avidade da ...~~nat~r. a, pre
cedendo resolncão da Camara.· -

9. A's duas horas da tarde levafit~rá a Sess~o,' pe.rmitt;na'o
porém que acabe o discurso o SenadOl', que e!:tiver (Ia pé, ou ~

pl'oroKurá consultando aCamara, se J houver materia, quê assim
o exija.

.n~ .Vice-Presidente.
.l

10. O Vice-Presidente he eleito com as' mesmas formalidades, e
pel mesmo tempo que o Presidente. No impedimento deste, "eXerce as
BtlaS funccões, e he então isento do trabalho das Commissões para
que tiver ~ido nomeado.

TI T U L O III.

Dos Secretarios.

II. Quatro Secretarios •serão eleitos para a Sessão annual, á maIO·
ria relativa, e segundo a ordem numerica dos votos erão desig-nados
por 1.0 2.° 3.° e 4.0 , ou por sorte quando houver empate. O 3.'" sub
!ti~uirá .ao pr~me~ro, .e, o 4.° ao segundo .. e ampos. poderáô subs.tituü·
fi qualquer dos dbuil priIIÍe~ros ~ quando se não peslilâ. verificar ao suc-
téssão reg'ular e indicada. '
< 12. ·Ao 1.0 Secretario pertence: substituir ao- Vice-Presidente; ler
ti juramento aos Senadores: fazer a correspondencia' official do Senado:
ter a direcção:, e fiscalisação dos trabalhos, e despezas da Secretaria.

13. Ao 2.° Secretario pertence ~iealisar a redação da Aetl;l: ler
a's' mesmas Actail, e todas as' Propostas, Projecto$ de Lei, e Informa
ções que devao ser presentes ao Sena.do; fazei' imprimir as· Actas,
Propostas; Prejectos. é Emendas; e tudo distribuir pelóli Senadores em
tempo .competen(j;e~ Fiscal:izal' o registe das Pr?postas, Projectos de Lei,
e "Emendas. .., .. j. • I

14. O 3.° e 4.° contaráõ os votos nas deliberações havendo duvi
da, e servirá6 de' EscTuta<lóres na vetação secreta, faráõ a Lista dai
votações nominaes, e toma~áõ~. nota dos qu~ pedem a palavra. .

15. Não havendo SessãQ, por não estar completa a eamara, o 3.°
e 4.° Secretarios farao a :ch'amada para notar os que faltarao, e assim
,~ dprlarar na Acta do dia:'que sempre' se lavrará,
. 16. Na ausencia do" 1.0 Secretario servirá em seo lugar o 3.0~ e na
d!> 2.° (') quarto, 'substitllindo-se assim reciprocamente.
('. 17. Os Secretarias serviráõ. até que no anno l!ieguinte da Legisla·
tura se installe a nova Mesa. Podem lier reeleitos.

._. ,
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T I T U.L O IV.
" ~(4." l

. Dos Senado'l'es.

18. O Senador eleito mandará a sua Carta Imperial J logo que a
receber, ao Presidente do Senado.

19. O Presidente no primeiro dia da Ses ão depois' do recebimento
da Carta Imperial, a remettení a humn Commissão para examinar a le
galidade du Diploma. Não havendo reclamação t:ontl'a, designará o Pre
sidente a 'eg'uinte Sessão para o recebimento do Senador.

20. No di.a designado, entrará o Senador logo depois da Leitura da
Acta, sendo accompanhado por huma Deputação do Expediente: o novo
Semu..!(Jr virá com o seu uniforme, e assim e!5tará a Mesa e a Deputa. ão.

21. Quando o Senador entrar, estaráõ todos de pé. Dará o J ~ra
mento de joelho, findo o qual todos se as. eutaráõ. O Juramento lJe
do teor seguillte - Juro aos Santos Evang'elhos manter a Religião Ca
tilotica Apostolica Romana J ob ervar e fazer observar a Constituição;
sustentar a indivisibilidade do Imperio, a actual Dynastia Imperante J ser
leal ao Imperador J zelar os direitos dos Povos, e promover quanto em
mim couber a prosperidade g'eral da Nação.-

22. O Senador he obrio'ado a apresentar-se no Senado á hora es
tabelecida, e a i, til' ás Sessõe .

23. Tendo impedimento leg'itimo J que o obrigue a faltar por mai..
de tre dias, dará parte ao].u Secretario.

24. Tendo precisão de algum tempo de licença deverá requerer por
es ripto ao Senado.

25. Nenhum Senador poderá fallar sem pedir a palavra ao Presiden
te, e sei' por clle concedida.

26. Paliará. empre de pé, dirigirá o discurso ao Presidente, ou ao
Semido J e nunca ás Galeria : evitará a citação de nomes proprios do~

Senadores; nno attribuirlÍ más intencões aos Oradores, e em nenhum ca'e)
fará men~ão da vontade do Imperador J Oll invoh'el'á Sua Sagrada Pe~
soa nos arO'urnentos que empregar em favor de sua opinião.

27. O S nadar, qne for ch mado á Ordem, deverá. immediatamente
sentar-se, até que o Presidente decida se póde, ou não continuar o
d:scIJ r;;ú.

52 . Póde o 'enadol' recorrer á Camara . e jtdg'ar inju ta a deci iío
do Pre, id nte, produzindo as razõe de sua defe a, e u Uamara decidi
rá ~ef)l di!Scuss50, e por simples votal?r:o.

29. O l nirorme , tratamento dos Senador"s lio il.'l. competencia
dc, Imperador, a quem pertence conceder honras, e di tinç.ões eg'undo
o art. 102. §. II.

T I T U L O V.

Da Abertura das Sessóes.

30. 'rodos os Senadoreil deveráõ comparecer no Paço do Senadv
no dia 27 de Abril ás 10 horas (h manhã.

31. Estando presente o numel'O sufficiente segundo o art. 23. ap.
I. Tit. IV. da Con tituição para se abrir a Assembléa Geral e Leg-i la-.
tiva, o Presidente dará part.~ ào Ministro do. Ncg'ocies do Imperio,
pedindo dia, hora, e lug'ar J em que Sua l\Iagestade Imperial Se Dig
nará Receber huma Deputação do Sf.nado.

32. o .dia 28 se reuniní o Senado ás horas do <..'os.l:ume para rece-
bel'. a l'espost. do Ministro do Imperio.

33. JlUme~atamente que receher a resposta nomeará o'presiden~e'a

Deputação... que .deve hir pedir r.espeitosamente á Sua M_agestade o Ln·
perador ql1e se Dig'ne .desig·nar o~ dia J e hora J para a Missa do Espi.

2
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rito S2.nto na Capella Imperial; as' 1m como a hora, e lug'ar. para a
Sessfw Imperial. .

34. Feita a Nomeação da .Deputação S~. levantará a Sessão.
35. No dia desig'nado para Sua Mag'estade Imperial receber a De-

. plltação., tornará a, reunir-se o Senado, donde partirá. a Deputação, e
ahi vóltará para declarar o dia e hora da Mi sa do Espirito Santo,
a!ilsim como o lugar, e hora da Abertura da Assembléa Geral; o que
sabido, levantar-se- ha a Sessão.

T I T U L O VI.

Das Actas.

36. As Actas das Sessões do Senado,' devem conter huma exposição
succinta das operações da .Camara durante cada Sessão.

37. Serão sempre assig'nadas pelo Presidente, e doii Secretari08.
Não se fará menção do nome dos Oradores, nem daquell~s, que forão
chamados á ordem, excepto por especial determinação da Camara se
não for revog'ada antes de findar a Sessão.

38. Os Projectos, Emendas, Pareceres de Commissões, e Indica
ções serão tral18criptas na Ada com a declaração dos seus Authores;
as informações, e docum ntos lidos na Camara, serão somente indica
do~ juntamente com' o objecto d' elles. Todo o Senador pode fazer inse
rir o seo voto na Acta, sem motivar as ralões, em que se funda,
com tanto que a apresente na Sessão segui.nte á votação.

39. Os Sen~dores podem em qualquer tempo tomar conhecimento
das Actas, t' examinar 'as peças depositadas no seu archivo.

O, '" Actas da Camara serão impressas Sessão pGr S~ssão. Igual-
I ente será impresso. o Regimento Interno, e hum exemplar das Actas
e Reg'imento J será dado a cada hum dos Senadores. .

T I T U L O VII.

Da Ordem dos Trabalhos.

11. Abre-se a Ses~ão ás 10 horas, estando presentes 26 Senadores,
inclu ive:o Presidente', eSecretarios. Levanta-se a Sessão ás 2 da tal'de.

42. A's 10 e m :a, não estando a casa com 26 Senadores, pouem- e
retirar os Senadores presentes., tomando-se nota dos que faltarem.

43. Se pei- motivo de demora a Ses' 50 começar depois do termo
assig-nalado, dlirará': alem das duas horas, tanto quanto for necessario
para' compleLaT quatro horas de -etfectivo trabalho.

4~}. Aberta a Sessão mándará o Presidente ler a Acta da Seisão
antecedente, e n5.o 'havendo observação,. contra a redacção, entende-se
que a Acta foi 'approvada.

45. Havendo observações, e debate) vencida a mate ria J se faráõ
ou não as' Emendas. . .

-i:6. Depois da Acta,. seg:ue-se a eitura da correspondencia official:
do parecer das Commissões permanentes, e- especiaes. Recebem-se as
]ndica(.~õc.":s, Projectos de Lei', e 'Emendas: findo o que entra em dis-
cllssãô a Orde.m do dia. -,

47. As Sessões serão publicas, excepto qu·ando· algum Senador, ou
Mini tI'O d' Estado propozel' que seja Secl'eta.
. 48. Para se verificar a Sessão Secreta' proposta pelo Senador, deve-

rá. elle ser ouvido por huma Commissáo, a qual proporá, se o objecto he
digno. de Sessão secreta;: quanto porém á do Governo requerida pelo
Ministro d' Estado, se procederá a el a' immediatamente.

49. Havendo Sessão Secreta, o Presidente fará suspender a Sessão
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ordinaihi, quáridci lenha começado, para fazer sanir os espectador{f~

das.g·alerias., .
50. O Proeesso. das Sessões -S~cretas. sérá lavrado. por hum dos Se',;

creta rios em hum livro separado; ê assig-nado pélo Presidente, e Se-
úetarios. , ..'. ,

51. He permittido à todo ti horrielTi vestido decentemerite assistir ás
Ses ões, com tanto que entre para o Edificio sem armas, e se comervé
nas galeriai no maior silencio.

TíTÚLO

Das Proposições:

.52. Ás .Proposiç5es dividem-se em Projectos de Lei; Einendas j Pa.;
red~res de Commissões, e Indicações: Os Projectos ,de Lei são discuti~

dos rias çluas Camaras, os Pareceres, Indicações; e Emendas no Seriado:
53. Os ProJectos de Lei seráõ escriptos', eni. termos concisos dividi":

dos em artigos, rtumerados, e. àssigrtados pelo Pl'Oponelite. .
54. Nérihúm artig'o pódelá l;onter theges independentes hutnas das

~)Utras, de inaneirá. que discutindo':'se se possa adoptar nurilá; e rejei:
tal' outra. " .

55. O Senador, que pel;tender oiferecer hum Projecto depois de pe:
dir a palavra, coriforme a ordem dQ!?, trabalhos, exporá. s~mmariamente
o objecto e sua utilidade, e lido o ~Projecto; ~ ínanda,rá á Mesa:

56. Sendo apoiado ~or ci~co Membros, ficará sobre a Mésa peto
espaço de trez dias para ser lido pelos Senadóres, e no fim dó prasri
será man~ado imprimir. :" .' ,

57. O 2.0 Secretario fará registar ós Projectos, qrte depois seguiráõ
a ordem regular dos trabalhos. ,

. 58. Este registo. se fará erri ht.im Íivro par~ este fiiu destinado: no
lado e,squerdo I estará~ o.s Pr~jectos, ê no direitd as emendas coin a de-
daração do dia, e Author. . ,

591 o mesmo se praticúI'á" com às indicacões 1 e pareceres dê Cdm
~l s~es em livro dilférente; ficando ambos ãô cuidádo, e vigilaricia do
Official Maior~

GO. :No inte,;val1o dos trei dias j que c1~êoi'rérh entl;ci á feIturá, e à
iinpre sã.o d~ FlOjecto, p6de o Prepon~nt~ pedir que sé suprima, e se
o Senado. o permitti!:, assim ,se declúàhi á ,margem do _registo..

61. No intervalló dá distl;ibUlCáo, e das l:bcussões clô Prbiectd
pbde qualquel~ Senador propor qúaiqi.ie,' ~ltediç~o, ati ~nienda à aigum
do Artigos J darldô-a por eS~l;ipto) é seg'üindo o metliodo dos ProjectOSj
referindo-se ao Artigo, Ou Aitig'os, que perteridel~ àlterál': ,

62, As emendas são suppr~ súes; addítal}lentos ou cori'eêçôes; pre.;.
feremaiL as á2...5.éestasás3.as :ásmaisã.mplas tel;áõ o primeiro
lugar na. sua. é1asse;. ,

, 63. As' alterações, e emendas para tererri 1ugar devem SeI' apbiàdas
por cinco Mémbrôs: se o forem, se entragaráõ ap 2.0 Sflcrc'tâdo para
as fazer copiar no Livro dos l1iegtstôs, e imprimü' no Diario; é em
sêparado- ,pára sé ..ôfstriDuh". . ,. . .

64. fi. 3.a diséus ão liao se admittem ás Eineridás, qué j4 tiverem
sido l<~jeitg,das fias duas ánteriores, é as novas depois de apo'il:láa pOl'
ôez Membros entraráõ el1l discussão tonJundam' nte cóm o Art. sem
dependenda de im'pl"essã<)': ,

65. O Projecto, que for rejeitado i n5.o enh~ará e\ll pl'dposi~50 nej
ftresnio a:nrio) e sé ná Sessão do' anno seguinte tiver a: mesma sorte,
não' póde' apparecer n'rals na mésma Lég·islat(jr~.

66. Os Pareceres de Cómmi~ú!;ões dépois de lillos, fica:dL0 reserva4
:

dos para entrar e'lii distussio cortfofme a stia distribui'çuo.. 3



qu.alquer matel'ia. em discussão, nenhun: D outra se~

findar a decisáo <,la primeira, csce )to nos ca,sp

,67, A 'indíca~5o' de qtialqucr ,ubjecto, que' nã,o cM mateéia para
Pl'0,jeeto de Lei) pre~isa ser apoi d,a por cinc<\ lVIemlnos, e esülnd()
:as ig-nada, a reCGlJcra o 2',0 Secr~tano) para entrar em di cussão) na
forma. ú,'gular, '

60, Se a indicar.ão fOI' de tal importancia) que o Senado julg'ue
'conveniente hir a h~ln1a. Commissão) hirá á'quella que tenha relação
'Com o obi'ecto) ou·a Illana e_peciaL ,

G~l _' e:;te caso J lido o l'arecer da Commissílo J votará aCamara
'S'em diSCUS:-iiío J se a indiL(;~~:5.o he_ ~)~j eeto ,d~ deliberação) e u€cidin~
<1.()- 'e pela.aílinnativu elltm,n\. em distribuit.;ii.o.

'T I T U L O IX.

Da I)·iscussáe.

70. -Os ProJe'etosdevem pflssa~ l}ol' trez ilise·nssões.
'71. .Núo call1eçanl a }." discussão de qua1quel' Projecto sem qü .

ienhrio rieco'l'l'iuo Lrez dhlS deDois da sal:.\. distdbllieã.o.
72~ ~ primeira dí. cus ;ta lêrá o 8~(Tetario Q ~jjul0 do PI'ojeeto ~

'C n0l11e <lo Author" iudicall.do a maleriu) que será <li cutida in globo
scm s'e entrar no exame de cada Art,ig'o
. 73, Finda' a d'iscussuo, o 'pl'ó~~idente consultará {) .Senado se o

IJrojecto pn~sa a 2,a clLcl1ssão., decidindo--se que sIm, só a poderá
obtel' dcp'oj~' t!e 8 dias; s~ a Cal,nara' decidir pela negativa, fica re-
jeitado, ' . - .

. 74,- Na 2,a -disc'ussão a Sessão '8'~ con verterá em Commissr'o Ge"
1'< 1 , "~ Cl~dã Senadol: faltará. as ,vezes', que quizel'. O Ora 01' pó'de
fU:ler ,l}Jc.nçri.o de qmllqtler o~ltI:O ;A.rt,., que tenba relação com a.queI
le que a estí'ntl' discutindo" A ,discussúo he então de ul-tigo por ar
'figo, e finda a de .c'ada hum',' se pl'ocedará á \'ot, :rio' se o artigO'
.~a 'sa :c,OI~!) o~ s~m as, emendas. . ,
(,' 75,. I"ifHla a discnss,ão ~!e todos 0'8 adigo-s" o Presidente pergun

't.ará 'e o berrailo acha O~'~-aI,til!:os'snfficiEmteruente discutido's, d~ci-'

d)udo-se flue sim, o, PI·esi{.!e'I~;te pl'oporá s~ pc ssa a 3,11 disCllSá'O ~
~Jcidindo-se ,qne sim, o Pl'esideQte resolYf:.rá 'quand·o ella deve te!:
lugar', 1'11:1.0 sendo nunca. .~ntes de S dias. .

I 7,', P...lr·a a, 3," t1iseussao scní. o ,Projecto l'eduúdu a forma t'e.:.'
~u lal', e ço:rl'jg'idç com as emeo{Jas, qne ti verem' sido approvadas"

':ri, 'Na Terceira ,discutisão se dis<':lltirá o projecto em gCl'f\I, to-'
<laudo-se OOli artigos com as ;alt0ra(.~ões, e cmel das) que ti ....erem ~ido

é'lj) provadas, . '
, 78, T~l'lT)in~da .a ,3,' dis!.lllSsão, o P,'csirlente porá a votos se a

Camal'u appl'ova o Projecto com as alteL"at;ões, e emendas, e decidin
do o Senado que sil.n, está o 2ro~ed() appro\'~do,

79, Sendo o Projecto approHHlo sení remettido pelo Presidente
á Commis ão da Le!~i::;1a.cão para ,o redigi,',

8i, Redi~~ido o D ~el'~to, poder'~ na leitura suprimir-se ou ,sub-'
stit, ,il'-se hum ou outro termo da dic(:~LO, mas nunca artigo, ou
P' rte d' elle, nem se u(lmittirá ao Senador faliar 'mais de h ma ve~,

Hl. pprovada a redacção., ou não passélndo na ,B,a dh:·cnssão
o Secrctul-jo, porá 00 fim do Reghito dos Prujectos qn,al foi o res'ul~
tado,

82. ,EntL'anoo
1'<' aOlOitida sem
.s,cg~lÍntcs

1.0 Para ~offerecel'~ huma ,Çll?encln. ~
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2.° Para propor adiamento 1ix'O~, ou- il'ld';terminado.
3.° Pura. reclll.mal' a Ol'uern.
83. O Author do Projecto' temJ á "prefel'encia, fJuerendo, para

o debate.
84. Na' mesma' 'Sessão, e' sobi'e' o 'mesmo obje'cto, a njnguem se

permittirá fa.Ha'1~ inais, 'de duas VRzes, ex;cepto ao A uthor, que porle
bt falia)" mais hUOla vez no fim' do -debate. 'Tamberi1' podcl'á 'qual
queL' Senadol' faliar mais huma vez:

,: 1.0 PUl'a'exYJ'lical' hum facto. '
I, '2.0 Para Tepal'aL" al;gurn'a,: ex'pressão que, escapando -no calor' da
discussão, pü~, a ter ~ffendido alguem. .

85: Durante' qUDlquer dis'cussão, se lHLin Senador propozer addia
mentq. 01I rec1arul' a'questã.o principal, e for apo'iado, esta propos
ta incH!ente será submettida à'votação' da Carnára) sem o que não
continuado a: discussão. "'. ., . '
. 80. Não se adtni~tem discursos por escripto, mas seÍ'á permitti

t10 tomal' algumas nôtas pàTa soccorrer ii memoria.
87..rrõela P:·oposi'ç5.o em qualqueL' .estado, 'em que se ache a sua

discus ão, poderá ser remettida a huma Commissão, ~e a Gamara
Í\ssim o resolver depois de ser reeJ.11eiido por hum Senador, e apoia-
ao por 8. ' . r '

8~. Os 'PareceJ'es' das Comm'ssões, e Indicações passtlPáú por 2.
ôiscu sues, mediando entre a: sua leitUl'a' e -a l.a, discuss.ão pelo me
nos 3 dias, e da mesma sorte' enti'e a' segunda.

89. Só nos ca os de urgencia, invasão, ou rebelião, poderáõ ser
alteradas estas formalidades: '

. 90. No 'caso Jde urgéncia"poder-se-ba unir no mesm'ü dia a l.t\-e
2,' discussão. ' ~

," 91. Nos casos de invasão~ l'ébeliã,o "ou: motim, póderá,õ as tres
discussões s-er feitas' no 'mesmo dia, precedendo serripré a. approva-
dio da maioria do f;eoado. I J , r
" , 92. -J:Tenhuma discussão slohl'e" q~lalquer' o jeétó, que seJa, se ju1
~a.rá ultim~d.:l, sem. que o Pl'esid~nte co,n~~lte a.. C~m~I·.a d' ~sta ma~
MIra. = O Senado Julga a matena ,suffiCH:!ntemente dlscutIda? OS
81'S. CJ.u~ forem da opinião, que sim, cjueirão le antar-se.

, "
rr I T U L O. X.

Da J otação;

93. A ,"otação será publicá, ou' se~rcta';
94. A ,"otaçâo sobre as IJl'opo tas, Indicações, ~meúdas, e tn~

fOI-mações, seL'á publica, le'vantando-se os' Sena:,~ol'es que approvaJ'em ~

e.fi ólnclo asse,nt'H:ps. os oe opi~Hio contl'al'ia. _ . , ~

95. "A votação sohl:e 'eleiçúés dê Pessoas 'será secreta, e por es.
crutinio..

96. Na votacão por escl'utinió o Presidente lerá os votos recebi
dos de hum e~l'etllriO; e passará os bilhetes a ouO'o.' Os outrOi
dons Secl·~tados tomadõ nota. - '
'" ,97. .J: eilll\llll Seni;1.rlol·, podel·é.Í, votai; nas matel'ias' de' seu parti.!.
çnlal' lntel'esse,' 011 naqueIlns, eÚ1 cuja discllssâo e teve c llsente.

98. N 'nhum S~nadol; podel'~: ~xcusar~se de votar nas' materÍus
t!'uti:ldas, e tando dí:últl'O da, Casá.-

••••• <A' ',. .... r •• 'J.
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T I T U L O xl.

Das Comm~ssões.

9!l. As Com missões ,ser~o, 'Geraes, Permanentes; .é ~speciaes~'
lOO, A Corumissão .Ger<,ll he formada de todéi. aCamara, que

1Se oc'Cnpal' da discussão livre de qualquer (nateria ~ podendo eu..
tão cada Senadol' fallar as vezes ,que. for, lilistel'. Por 'via de l;e...
g,'a tem lugar na segnnda di,!5cllssáo dos Projectos de Lei, ma~

póde dar-se em mat~rias importantes, t},uando àssilil pareça li
Camu,'a, '

'101. As Commissões permanentes durão ,todo a Sessão annüal j

c nã1> te"âo rIlenOS de 3, nem mais de 7 Membro!5.
102. As. COffiffilssões Especiaes serão nOlDe~das pata hum de..

terminado objecto, findo o qual cessa a Commissão. O seu nume.
l'O he val'iavel.

i03. A Composição dos discursos reit~s em nome ao Senado
eerá . cmca,·,'cgada. a huma Commissâo de 3 Nlembros; e, apreseil.
tnda, ~, C~mê.l'l·a par~ ~ua 3:ppro\'ação.·

104. O Presidente, e Secretario de cada Commissão serão no
meados pelos Membl'os da Cominissão com aS mesmas forinàlidà
des seguidas ,no Senad'O ,pal'a nomeação d~.s Commissões,

105, As Co~nmissões Perlnanentes, ou Especiaes quando se oe..
cuvarelll de objectos pertencentes a Particulal'es, oli quando to..
mal'em clépoimentôs, e informações t ter:".) as suas Sessõés conl
as portas abert~s aclmitündo como Espectadores, e para àllegaretn
seu din:lto as Pilrtes interessadas pró e contra coin 08 seus reg..
pectivos Advogados. ,
, ,106..,As· Commissões, quer~.ndo obter informaç.âes· vociles ~ oli

po;r: escl'ipto se rliri,git'áõ ao Presidente do Senado pai'à dar Q,

pl'ovidéneia ilecessaria,
_ 107. He livre a qualquer Membro da Commissao dar séu '\'0_
to sei arada;

iÓ8, O Parecér das COllimissoes será lido pelo Relator, que
fica sendo consi~eI'ado corno Autuor. . .

109. Quaique); Senador', á exepção do Presidenté, V) e 2.°
Secl'efariós, e os Mini<;tt1os d' Estado pôde ser nomeá\do para dif'"
fm'entes Commissões permane!ltes, mas o Senador; que tiver sido
nomeado para duas, poderá recusai' huma tel'ceira.

tr I 'r U L O XII.

, f Das Deputações.

I tO. Havel'~ Depútacões Ordinariás, Êxti'àordibat'tas, e da
Expediente. j • ,

. llLAs qrdinal'ias serão. de .7 Memhro~, para levar Leis 1

l'eSp-1stas &c. {L Presença de Si.1a l\1agestade Inlperial.
112. As Extr'aol'dinal"ias de 14 POl; (acconteciinéntos nota,ieís

de geral sp.tisfação, oU pi·azet·, ,
113. As do Expediente de ";3, paj;it cotnmüiliraçâd con1 àS Ca...

lnaras ~ i'éé'ebÍmento de SeriadOI"eS, e Minitl'os•
• 1I4. 'fodas estas Deputaçoes séi"ão nomeaôás á. sorte com ex·

c1usáo da l\1esa, da Commissâo' de Policia, e dos Secretarios
~' ~sta~o.



T I T U L O XIII.

Dfils Petições,

, '"

Da SeC1'elaria.

T I T U !,J O XV.

Das CQmmunicações do Senado.

129, Haverá hum Official .Maior, e os m, mque forem i.pec~s-,
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118. O Senado communica-se com o ImperadOl" POI' meiu de
Deputa~~õe , 011 por meio de OffiC'ios do 1.0 Secretario do Senado
dirigi:ios ao Ministl'o do, Imperio,

119. O Senado commnoiea-se com a Camara dos Deputados
pO,r meio ne Deputações, 00 POI' Officios do 1.0 Secretario dirigi
nos ao],o SeCl'etal"Ío da Camal'a dos Deputarlos.

l~O. Julgando o Senado que pela l'euniáo de duas Commissões,
huma do ~enado, e outra da Camal'a dos Deputaà6s, póde -resul
tar alguma medida util, que pelo methodo ordioario de diicu&são
e.ncontl'uria demasiado retal'da~ento, e talvez embaraço, deverá
convídul' aCamara oos Deputados para nomear a Commissão , e
convh' na sua reunião,

] 2t. Convindo a Camara dos Deputados, será aquella Com..;
missão I'ecebida na porta em que se apear, pelo Porteiro MóI' ~

e dons Continuo6, que a condu:;&il'áõ até a pI'imeÍl'a Salla, na
qual est'l1'ão dons Senadores da 00o:'missão conferentes para. o .
receber, e inti'oduzit' na Sana da Vonfel'encia,

L!:3. Vel'ificando-se a Deputação da" Camara dos Deputádos, de
que tl'ata o Art. 61 Cap, 1V, Tit. 4 da Constituição, sCl'á igual
nlente rccehida na porta em que se apear pelo Porteil'o Mór, e
dou Contínu<;> , que a -accompanhará.õ até ,a porta do SalIão das
Se 'sões, aonde estará. a Deputação do Expe.diente para recebei',
e introduzir, >

12~t A Deputa,(;ão da Carnal'a dos Dcputad:-Js tomará assento
nas primcÍl'as Cadeil'as dos Senadol'es do lado direito de- Presidente.

124. Ia sahida da Deputação da Camal'a dos Deputados fal'á
o Pl·esidente do Sellado obsel'var as mesmas formalidades, que
hOlwe no seo recebimento.

125, O "enac!o communica-se com os Ministros de Estado por
escl'ipto, ou de viva voz,

126, A Commnnicação por escripto sel'Ú dit'igida l)elo, ou pà
l'a o 1.0 Secretario do Senado.

127. A Comrnunicação de vivà voz será comparecendo os 'Mi_ 
nistl'os d' Estado nu Senado, em razão do seo Emprego.

128. Os i\1inistl'os d'E tado serúo recebidos com ai> formalida
des dos Artigos 12~'" e 123.

. ] 15. Nenbumã Petição será. receb.ida sem 'assigoatura, e data.
, 116. As Petições serão entl'egues á' Commissão de Petições, e

esta as distribuil'á M Comrpissões, a que pel'tencem, conforme a
natureza do negocio~ " .

117, No caso da 'Commissáo de P~tições' júlgar' que a materia
não be da competencia do Senado, dará o seo Parecer j e o ap
presentará .á Cumal'a,

T I T U L O XlV.
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sados para o expediente; hum Porteiro; dons Continuos, e hum
COrl'e:o.

WO, O Official Maior, ou outró da Secretal'ia. na f?\ta d' aquel
le, a quem for encarreguda a redacção da Acta, assistil'á a to
das as Sessões publicas, tendo assento em cadeira raza, e escre
vendo em huma Mesa collocada. no pavimento do Sallão.

131, Com elle assistirá hum dos Officiaes ela Secr.etaria, (lU e
se julgai' babil, e amuos tomcu'áõ notas do que se passai' na Ses
são, pal'a confel'il'erri· depois, e do I'esultado fOl'mar a Acta.

132. O Porteiro he eucnrregado do arranjo, e aceio da Se
ct'etaria, guarda, e arrumação dos LivI'os. &c,

133, Os Continuos sel'vil'áõ na Secretaria ,- nas COUlmissões, e
expediente até á pOI'ta (Ia Sana das Ses~ões, Tel'âo a seu cuida
do o aceio, e l)l'ontiticação da SecI'etal'ia, e Cu as elas Commis
sões. No impedimento do Porteit'o servil'á o seu lugar aquelle
que for mais habiJ.

134, O COlTeio he empr~gado no ~xpediente exterior do Paço
do Senado,

T I T U L O XVI.

Paço do Senado.

] 35. Todas as despezas do Senado, e Repartições annexas se
rão feitas pelo ThesoUl'o Publico por folttas lJ1ensaes pI'ocessadas
na Secretaria do Senado, debaixo da inspecção do 1.0 Secretal'io.

136, Igualmente se formará a folba de huma quantia estima:da
para supl'imento d;;ls desp(;zas do Paço, e Secretaria do Senado,
ficando o Officia) Muior obl'igado . a legalisar no Tbesouro as des
pezas de cada mez.

13]. Appl'ovadas pela Camal'a as sohreditas folhas, sel'ão re
mettidas no l\1inistl'o e Secretario de Estado dos Negocios do
IIllIWI'io, pal'u lhe dar a competente direc«;ão.

]38. A CommissHo de Policia· mandarà fazer Inventario de
tudo qmlllto existe no Paço para seI' depositttdo no AI·chivo. No
fim ela Sessão se faní. outl'O do que se julg'ar neeessario.

] 39. rrel'á a seu cuidado; Lo A segurança, e aedo do Edi
fieio. 2.. A ordem nas Galel"ias, e Coneelol'es. 3." A exactidão
dos Port~iros, e 'tontinuos no desempenho das suas obrigações ~

como t'esidencia, ~élbertt1ra, e fechamento ele portas &c.
140, Serdentro do Edificio do Senndo houvel' quen'l perpetre

algum delieto, ou quem pel'turbe as discussões, depois da pr-im€ira
ac1vel'tencia, a Commis ão de Policia mandará pô" em eustoelia o
indieado, e fazendo ns averiguações necessal'ias d~.lI·á parte á Ca
mara, . ou pal'a ser solto ou ptU'O ser entt'egue ao Jldz competente
com pal,ticipa'fíl.o po facto, e Officio do I." Secretario,

Fil. Ih.vcrá hum POI'teir'o (lo Paço do benado, hum Ajudante
(lo .~ortei,'o, hum Guarda da POl~ta, hum Guarda das Ga.lerias, e
c1uis Continuos <la 5alla, sujeitos inteiramente á Commissão de
Poli ci'! ,

142, Os O:fficiaes (la Secretaria. e qnaesquer (1utros Emprega
dos poderáõ ser 11 pen, os par deliuel'ac:ão do Senado, tomada em
virtude de Proposta da Mesa, ou da j C~mmissão ele Policia.

Ná :.. linpl'eri"sa' nn'pel'i~l e Nacional.



PROJECTOS DE LEI ADDIA.DOSJ>

Sobre isençâo de direitos, por entrada em todas as Alfan'degas,
de Livros, e de outros objectos. Addiou-se em 19 de Junho.

Sobre a liberdade dos J uros. No 1.0 de Julho addiou-se até á
Sessão do anno seguinte.

Emendas da Camara dos Deputados ao Prqjecto de Lei sobre os
Con~elhos Geraes de Provincia. Addiadas em 26 de Agosto até ulterior
deliberação. .

Idem, ao Projecto de Lei sobre a naturalisação dos Estrangeiros.
Addiadas em 28 de Agosto até ulterior deliberação.

Projecto de Lei sobre a dotação de S. M. o Imperador, e Impe
rial Familia. Addiou·se em 2 de Setembro até á Sessão do anno pro
ximo futuro.

Idem, sobre remuneração de Serviços Militares em tempo de paz.
Na Sessão de 25 de Agosto addiou-se a discussá@ até se imprimir ou
tro Projecto do Si'. Ba7'rozo sobre a mesma matería, para então se
determinar a forma do competente debate. (Está impresso.)

l\!laterias em discussão.

Projecto de Lei sobre a navegação, e construcção. Entra em 3.&
discussão, P9r haver-se terminado a 2." em 2 de Julho.

Idem, sobre a Marinhag'em. Findou a 2." discussão em 5 de Agosto.
Ha de entrar em 3.a

Projecto de Lei sobre a mineração. Terminou a 2.a discussão em
11 de Agosto. Ha de entrar em S.a

Idem, sobre o Monte Pio Militar. Para entrar na 2.a discussão
acha-se depen dente das Commissões de Guerra, e de Fazenda ás quaes
foi remettido em 19 de Junho com hum Additamento, e 3 outros Projectos.

Idem, sobre a Organização do Exercito. Ha de continuar a 2." dis
Cussão do Artig'o 6.°, que pela hora ficou addiada em Sessão de 25
de A~·osto.

Idem, .sobre a Ereccão de ViIlas, e Creacão de Juizes Letrado.
Teve leitura em IS de julho. Ha de entrar e~ 1." discussão.

Idem, sobre Estradas, Pontes, e Canaes. Teve leitura no 1.0 de
Agosto. Ha de e;1trar em l.a discussão. (Estão impressas Emendas do
Sr. risconde de Barbacena a este Projecto.)

Idem, sobre as Eleições das Municipalidades', e exercicio de sl!las
funcções. Teve leitura em 31 de Ag·osto. Ha d" entrar em 2.a discus
são por ser Le.i reg·ulalOentar.

Idem, sobre a Responsabilidade dos Ministros, e Conselheiros de
Estado. Ha de continuar o debate no 3.° qnesito da Indicação do Sr.
BarrOlw, onde ficou addiada em Sessão de 5 de Setembro. .

Idem, para fixar as forças' de Mar e. Terra. Recebido da Camara
dos Deputados, e mandado imprimir em 2 de Setembro. Ha de entrar
em discussão.

Idem, sohre o Estabelecimento de' dous Cllrsos J Ul'idicos. Recebido
da Camara dos Deputados, e mandado imprimir em 4 de Setembro.
Ha de en trar em discussão.

Regimento Interno do Senado. Ha de continuar a 3.a discussão no
Artig'o 105, que pela hora ficou addiado em 25 de Ag·osto.

ra Impren a Imperial e Nacional.



Pareceres de Conl.rl'liss()es, e I ndicaçõeN nã()
'resolvidas a final.

Parecer da Commissão de Constituição e Diplomacia sobre a
Convencão de 29 de Agosto de 1825. Teve La discussão em 18 de
Agosto 'e resolveo-se' que passasse á ultima.

Parecer da Commissão do Regimento Commum sobre Officio da
Carnara dos Deputados relativo á reunião da Assembléa Geral. Em
17 de Agosto addiou-se para quando se tratar do Regimento Commum.

. Parecer da Commi. são de Constituição, e Diplomacia sobre o Tra
tado com a Franra. Em 26 de Agosto pas ou para a ultima discu são.

Parecer da Commissão de Legislação sobre o Requerimento da
Camara e Povos da Villa de Baependy, em que pedim a Creação
de hum Juiz de Fóra. Em 26 de Agosto venceo-se que passasse á ul
tima discu são.

Parecer da Commissão de Sauae Publica, propondo que se offi
cie ao Governo sobre ensecamento de terras. Teve leitura em ~6 "de
Agosto.

. Parecer da Commissão de Saude Publica sobre Requerimento de
Vendedores de Molhados. Teve leitura em 26 de Agosto.

R€latorio da' Commissão mixta encarregada de organizar o Re
gimento commum a ambas as Camaras. Foi lido em 28 de Agosto,
e mandando-se unir ao Parecer addiado da mesma Commissão, teve I.a
discussão em 31, na qual se venceo que passasse á ultima.

Indicação do Sr. J7isconde de Caravettas, para não se appre
sentar Projecto algum qe Lei depois de ter a Camara recebido outro
sobre materia da mesma natureza.. Teve l.a discussão em 29 de Agos-
to, e passou a segunda. .

N. B. Existem dous Officios do Ministro dos Negocios da Guer
ra com data de 5 e 11 de 'Julho, e hum do Ministro dos N eg">cios
da Marinha em data de 7 de Julho, todos relativos ás Commissões
Mirtares da Bahia ~ e Cis-Platina, e sobre os quaes deverá a Com
missão de Legislação interpôr o seu Parec r.

Na Imprensa Imperial e Nacional.



RELACÃ.
t -f t, "

Dos ISenhores ISenadores, e de suas m 01"adias.

1827.

Provincia Cisplatina.

D . .Dama~o Antonio de Larranhaga. - Na dita Provincia,

S. Ped1'o do Rio G~'ande do Sul

Aritoaio Vieira da Soledad~.- Largo de S. Rit'á N. 7

Santa. CathaTina.

Lourenço Rodl'igues d' Andrade. - Rua de. S. Pe.dl·o da Cidade
nova N: 29.

- 8: Páulo.

Bispo Capellão Mór. - Na' sua Residencia.
Marql1ez de S. João da Palma. -l\'Iutta Cavallo!l N. 92.

. Visconde de Con'gonhas do éampo. - RUa detl'az do í-taspicio
N. 330.

Visconde de S. Leopoldo.·- Rua detl'az do Hospicio N. 249.
Rio ele Janei'1'o,

Marq118Z' de- Maricá. - Rua de S. Pedl'o N. 1:;2
Marquez de ParaI1aguá. - Rua da .Ajlfdã N. 77.
Murquez de Santo Amaro. - Ao .Pas eio Publico.
José Caetano Ferreira de Aguién'. - Rua dos Siganos No' 49.

GoiaPI,

l\'Tarquez de Jacarépaguá. - Rua 'do Ouvidor N, 90.
Francisco dos Santos Pinto - Rua da Ajuda N.. ~49.

Minas Geraes.

ML l'quez de Baependy. -' Lal'~o <la -Lapa do Desten'o.
l\1arquez do Sabará. - Campo d' Acclamação N. !,).

Conde de Valen~·a. - Campo d' Acclamação N. 67.
Visconde de Caeté. - Lal·anjeit·as.
Sebastião Luiz Tiooco da Silva, - Rua do Lavradio N. 54•
.ManoeI Ferreira da Cama l:l Bitancotn't. - Liu-aojeiras N. 11. ..
Jacinto :Furtndo de Meodonca. - Rua dos Barbooios I . 8
João Evangelista de Faria 'Lobato. - Rua detraz do Hospicio

na esquioa da P Tl'ave~sa de S. Joaquim.
~ n onio Goncalves Gomine. - Rua do Areal.
l\1ur-cos Anto~io lVlonteiro de Barros. - Rua detraz do Hos.pi~

cio N. 330
Bahia.

I\1al'qnez de Cal'aveIJas. - Rua da Pl·inceza N.
Visconde de Cay"ú. - Rua de Santa Theresa N. 1.
Fr~ ncisco Carneiro de Campos. - Rua da Princeza N. 9

Barão da Pedra Branca. - Em FJ.·anl~a., '
Vago. '
Vago, ..



Pa-rahiba.

.0' .

Alagoas.

Mnrquez de nal'bacena. - No Sul.
D. Nuno Eug'enio de Locio. - Rua larga de S. Joaquim.

R·io Grande do N01'te.

Affonso d' Albuquerque l\faranhão. - Rua Formoza N. 68

Pernambuco.

Mái"quez' <le Inbambupe. - Campo cil' Acclamação N. 18.
José Ci:,U,los MayriD~ da Silva Ferrão. - Em Pernamuuco.
Bento Banozo Pereira. - Quinta do Livramento.
José. Ignacio Borges. - Rua detraz do Hospício N. 352.
José Joaquim de Carvalho. - Ru~ dos Latoeiros N. 82.
.Va~o.

'Marqu~z de Queluz. - Largo do Roeio peqli'eno N. 10.
Estevão José Carneiro da Cunha,-Rlla dos Invalidos N. 102.

Se?'gipe.

Jósé Teixeira da Matta Bacellar. - Rua do Lavradio N.172.

Ceará.

Marquei d' Aracaty. - Rua do Conde N, 117.
João Antonio Rodrigues de Carvalho. - Rua do Conde N. 10.
-P{ldro José da Costa Barros. - Largo de S. Domingos.
Domingos da Motta' Teixeira..- No Pará.

Piauh!J.

L1I1iz José de OHveira. - Praia da Lapa N. 1.

Maranhão.

Visconde d' Alcantara, - Catumby.
Patricio José d' AIOleid~ e Silva. - Rua do Senado N. 30.

Malta Grosso.

Vago.
Pará.

José Joaquim Nabuco d' Araujo.. - Rua detraz do Hospício
N. 301.

Na. Impl'ensa Imperial e ~acioDa1.



C01n11ussões per:tnanentes do Senado mn 1827.

Commissão de Poderes

0.5 Senhores. JJfarquez de Cm'{/'lJeUus. - Cande de rulenfu. -' João
.tlntonio R()drigues de Carvalho. - .Marquez de lnhambupe. - Marquez
de Baepelldy.

Commissão de Policia

Os Senho-res. Marquez de .I1racaty. -Jl'Iarqltez de Jaca'repaguá.
Conde de Jl'ulença.

Commissão de Legi81ação Civil e C1·iminal.

Os Senhores. H'ancisea CrtrneirQ de Cam.p()s. - J1isconde de õAl
(]a'ntara. - .ltlm"juez de CaruBellas. - JJ!Iarq1Jez de lnlwmbupe. - ris..
conde de Cayrú.

Commissão de Commercio, .!l!5"icetltura, Industria, e ",t/'riea.

Os SenbO'l'es·. JJ~arq18ez de Maricd. - Y'iscrmde de CUJIi·ú ..- JJ.lanoel
Ferreira da Camara.

Commissáo de Finanças.

Os Senhores. alftfa'l'q'uez de Baeperuly. - Marqli:ez de M. rieá.
Mm'quez de S. .4rnaro. - ~fai''1ueZ de Ca'l·al)etllt~·.-,At.Ianoel Ferreira da
CU'lUura..

COm'lnissáo de JJfari1l1u.l e Guerra.

s Senhore . oAfarquez de Parana.g(lft. - (}sé 19nacio BfJT{5es.
B~l!to Bal'l'a~~ Pen:iuJ.

C mmissúo ele E fatisfica, Colomsaçuo e Catltcquese.

s ~c Tw • MU1'qr-cpz d S. João da Palma. - .4nto'llio G91lral f!,

Gomid • - fi" cOfltl de ".u:{fu!. - Y'isconde de .I.1lcalltara. - .I1ll onio
riefra tia 'leJade.

CO:Jl;nis "":0 dé I~ trueçfío Publica ~ e Negocim; EclesiaaJicoa.

Os Senhores. José Carlanfl Ferrci'l'Cl de Aguiar. - ri$comle d~
C"J/TÚ. - Franci co dQ ~ltnt() .Pinffh.

Commissáo ila Retluçéio ào Dímio.

Os Senlmf'cs. Luiz .Iosé de OlflJeira. ~ ..4ntonio G(j'nçulves Gomi..
de. - José Teixeira da .1J;latta BcrcellllT.

Commi (il) da Saude Pu7Jli~a.

Os Senhores. •4nttmio Gonçalves GomirIe. - Conse de ralença.-
Marquez de lnhambupe.

Commísmo ele Peti~õe8.

Os Senhores. SeóadiãQ Luiz Tinoc() da Silva. - Joã() E1#angeli~ta
de Faria Loáatlt. - José Teixeira da Matia BacellaT.

Commis ão de Crmstituif}ão; e Diplomacia

Os Senbores. JJ-1arquez de S• .A.maro. - Marq"ez de CaTQ'lJ~llas. -
JJ;Iarquez de lnharnfJupe. - M!lrquez de S. JOã9 da Palma. - JJ!laTguez
de Maricá. 1

Na Imprensa Imperial e NacioDaI.



SENHORi

A c 'màrà dos Sériadores nos cih'ige eln 'b~initaç~ô á>Àiígústa,Pre..
15ença /de Vessa Magestade Imperial, para ter~nos' a honra de expres~

ar os sêus setitimentos de firme lealdade, e' amor á Soa Sagrada
Pe:soa na certeza de sel;crú ignaes as senZimentos 'do Povo Brasi-,
le"ro; e ao mesmo' tempo ó::ir Seus agi'adeeime'ntos á Vossa Magesta
de II perial ~ pela Full:'i do Tbrono na Abel't.nra da Sessão corJ'en
te da Ast,en biéa Leg-islativa; em que Vos~a 1\ u::estade fmpeJ'iall\'In
nife -too o SUllmo intel'esse peJ(j bem e éspl~Bdor' 'do ImpeJ'io, e na

qual tambem Sd D!gnou de Fazer as PaI tecipações, ' e Recomen-
dações da mai91' impOi't:âncla ao Estado" " ' :. .

O enaoa tem () fIlais doloroso pezul' peJá ncce'ssidade de reno-
ai" a magoa, <Fte tão justamente penalisi1 o Ma~nanimo Coração de

Vos.sa 'lag ·tade Impel1ial; recol'clatido . o triste uécesso, pelo qual
o adoravel A.utbal' da vid;,., pOl' inescrn~'l\'eis COf!::Ielbos antecipou ã
A~~gusta lmperan'iz, E!.lpoza de " ôss:i. l\Iagc9taue Imperial; a corôa
de gloria j pelas vil,tudes' quê a 'exaltarão nesta scena mortal; dei
xando o fiel Povo', que· se extasiavá com a sua I'l'e~en~a; em cons
ternação proporcionada á veneJ'ução com <'lHe J'espeitavÁ. suas l'aJ"aõs
qualidades; não ba, e!ldo pàra. Vossa Magestade Imperial; e para à
Nação, outro conforto, depois <la l'esjgna~ão á l"l'ovidenéia, mais do

I (lue ,os Charos PeI ho·res do faustissimo Cou or,cio de VOSSl:>\ Mages::.
, tade 'êom t1.0 EJicelsa Princeza, que asse6 Ul'UO a c-stabilidadé ao Pri
meiro' Impel'io 00 ovo Mundo.

O Senado ~ippl'cé 'a ~ quanto devê, os Pessoaes. Sacl'ificios; com
que Vossa Magestade Imperial Se Tem EmpenbR'do ein eXcitar o e~

pil'ito publico para a resistencia tís mn.quinações do Gover'oo de Bue,;,
nos Ayres, O!ltentando o Seu Amor ú. Putria, e o Desígnio de pôr
termo ao flagello da gl1erJ'a~

O Senado com e,spedal desvelo hã de <!oop.el'RI' ('om a Paternal
Solicitude de Vo~ a Mngestade Imperial Ilo melhoramento do Syste
ma da Fa~euda Puhlica e AdtninistJ'ação da Justiça, tl'atando com
preferencia de tudo quanto for ~otiducente ú. orgariisar hum, Co{Hg-o
da Nação, liHe das complicações e antinomias (ht estl'anha Legisla..
ção antiga, pondo cobro aos abusos do regim~ritd anterior á Rege:.:
heraçâo do Bra·j[, que eJ'~ó aggr~~"ados .pelá cori;u! ~eht, que gTas
sava cOrri impdn'darle nas Repartições JUCliéi. rias e ... drnioisth,tinls;
tecon!'lecenuo todavia sér de arduà ernpreza, que exige deliberações
CirCU\llSpp.ctas, e graduaes refoi'mas. ,

O SelllH.lo espel'é~ conseguil' ésté ohjeetô do seu zelo; àju11a
do do R.êlatO! ia, do .i. finistro do Thes.olll'O, e das proposições doe.
mais Minis 'J'O de Estádo, que especificadio os aousos, qile he mis
ter logo de t uir, indicando os melhQJ'ameDtos, que cumpre adoptai'.

O Senado, confiando na 1I1.lmimH:la Politica de Vossa Màgestada
Imperial, religioso Observador da Constituição, espera, que pelas
novas dísp içóes Le~is!ati"âS sobre n Fazenda, 4J usti~a. e Econo
miá Pnulicu, não haja necessidade de extrélordiril1l'ias m didllS, além
dos casos mal'c.uios "elv. me ma. Constituição; e que assim terá o
GO'TeI'DO todos os mei()~ de que disponha com segurança para con
fieguir o grande fi n ela felicidade -da' Nuçio ,'. . - , ,/



, .. ' '. ij;e da ca~f}la:cencla da Senada a' Declaração Authcptic'a ,. em -qu'e
Vossa: .Magestade Imperiãl Certifica as permanentes relações de amí
.zade do Imperia com tod~s as Nações, que tem enviado seus l\'lr·
tlistl·os á Corte J-mperial; e' 'se :persll,ade qll'e igual constancia. de
boa. harmonia -continuará nas reJacões cio Governo dos Estados Uni
dos d' Arnerica, não obstante a inopinada sahida do seu Encane-
g~d-o de N egocios. , .
, O Senado s'e congratula com Vossa Magestade Imperial pela
celebração dos 'Esponsaes de Sua Augusta Filha, Rainha de Por
tugal, cOln 9 Sel'eBis-sio''') Infante" Irmão de Vossa l\1agestade Im
perial; ,e Dá6 menos pela sua pI'oxirna vinda á esta COI'te; felici
tando-se desta agradavel Gommunicação, que VO$sa Magestade lru
perh~l -Se Dignou Fazer ao Corpo Legislativo, O que ~udo contribue
á geral satisfaç,ão; por se appl'oximar a época d~ complemento do
Espontanea e Heroico' Acto de Abdicação da Corôa de P<ll'tugal;
Actó 'que mereceo o applauso de todas as Nações·; ficando por esta
maneira efficazmente garantid·a a prospel'idade d.o Imperio do Bra
sil, e do Reino de PortugaL

. O Senad-o se -compra-z de que a Causa Constituci<lnal triumphe
na Monarchia Lusitana, a despeHo das vãs tentativas de alguns
ambiciosos, e allucinados, que tem a desg.-aça de ção conhecel'em
o .inc,ommeusuravel beneficio. da Carta de Libel'al Constituição, que
Vossa Magestade Impel'i~l Houve por bem Dar á Nação Portugue
za, e que até no Parlamento ~e]nglaterra se tem Reclamado, !>res-
tando-se á Magni~ca Dadiva o tributo de admiração.. '

Havendo () Povo -do Brasil identificado ai-Gloria de Vossa Ma~

ge~tade .Imperial com a felicidade do Imperio, s6,resta-nos em no~

me do SeJlado, supplicar á Vessa Magestade Imperial Se Digne (h~

Acolher' com a benignidade propria do seu .Grande Caracter os ar"
de.ntes Vo.tos qu~ incessantem~Dte fazemos para a :ft.rmez3 da Ordem
Constitucional ~ e contentamen.to da Nação,

;

. ,



SENADO.

1827.

PROJECTO DE LEI.

A Assembléa Geral Leg'islativa) Decreta.

TITULO. 1.0.

Dos Juízes Terriloriaes.

C PITULO 1.0

Das Eleiçãe .

ARTIGO 1.0

Em cada Cidade) ou Villa haverá tantos Juizes Territoriaes, quan
tos corresponderem ao seu numero de fog'os) na razão ue tres mil para
cada hum Juiz Territorial. A que nao tiver tres mil fop;os) terá com
tudo o seu Juiz Territorial.

ARTIGO 2.

1

No dia vinte cinco d~ Março de cada anno as Camaras farão affi·
:leal' DOS lugares publicas das Cidades, e 'Villas huma lisia dos nomes
dos moradores do districto mais proprios para. servirem de Juiz, ou J ui
zes 'I erritoriaes no anno seguinte.

ARTIGO 3.

o numero dos propostos na lista será na razão de dez indi iduos
para, cada hum Juiz Territorial a saber) a lista da Cidade, ou Villa,
que s g'undo sua popul'.lção) houver de ter hum Juiz. Territorial) con
terá dez iI dividuo I e houver de ter dous Juizes Territoriaes) conterá
vinte indivi uos) e assim por diante.

ARTIGO 4-.

Os propostos para Juizes Territoriaes) devem' sei' Cidadãos Brasi
leiros natos; de Religião CathoJica Apostolica Romana, maiores de
trinta annOi de idade) com tres de re idencia no di tricto) estarem no
gozo dos Direitos Ci í , e Politicos; e possuirem bens de raiz; e com
preferencia os Bacharei formados, se nel1e concorrerem os requisitos
mencionados,

ARTIGO 5.

Todo o Cidadão tem direito de oppor contra as pessoas escritas nas
listas, a falta de q aIqueI' dos reqnisitos mencionados no rt. anteceden
te, assim perante o Ouvidor da Comarca) como perante o Presidente
da Provincia.

ARTIGO 6.

As Listas duraráõ affixadas por trinta dias, e findos elles- serão en·
viadas ao Ouvidor da Çomarca, para as remetter ao Presidente da
Provincia com as Pppo ições) que lhe h,ouvel'em sido dirig'idas, e todas
as pr€lvas, que tiver obtido, assim. a favor como contra os propostos
na lista, interpondo o sel1 parecer.



Artigo 9~

[ 2 ]

Artigo 7,

'O Presidente, em Conselho, escolhel'á de cada hum~ das 1ista~ tan
:tos -nomes, em numero triplicado, quantos forem precisos pa~a Juizes
·da 'Cidade, ou VilJa respectiva; e mettendo-os em huma urna tJl'al'á por
'sorte, ° numero correspondente a cada huma; e enviará ás CamarCli:!
respectivas as nomeações pal'a os· que a sorte tiver designa.da ;' participan
-do ao Ouvidor quaes fOl'ão .os nomead?s; e de tudo:. dará parte á ::;e
,.cretaria d"Estado dos NogoclOs da J ustlça.

Artigo 8.

As 'Camaras avisará5 aos nemeados, T<emettendo··lhes por copia Il

nomeação do Presidente no prazo de tres dias do seu recebimento, com
'a pena de duzentos mil }'éis para as despezas do Conselho, e h'es an
nos de suspencão dos Direitos Politioos. E na mesma pena incorrerá o
:nomeado, que s'em comprovado impedimento., deixar de tomar posse no dia
assig'nado no Artigo' ] 2.

A d
... .,

o -nomea o nao aproveitara 'escusa
'grave, e prolongada, ou Emprego Civil J

.cujo ,exercicio seja incompativel exercer

algllma, á excepção de d08nCIIi
ou Militar anterior á propo t~,
conjunctameut-e naquelle aIlIlO,

• \ Artigo Ia.

Ao Presidente da Provincia sómente compete temar co.nhecimento,.
'e decidir com seu Conselho, sobre a escusa, que parecendo-lhe Jeg'iti~

Ima J procederá a nomear outro d' entre os propostos ~ na forma do Art..7....

Artigo II.

Na Provincia do Rio de .Janeiro, o' úU~'idor da Comarca enviará.
'u listas di rectamente á. Secretaria d' Estado dos N egocios da Justiça;
por onde baixará. a nomeação feita d' entre os propostos; se impetrar~

-as escusas; e sa fará as nomeações em lupar dos esçusos.

Artigo 12.

09 Juizes Territoriaes tomaráõ posse 'na 'Camara, a portas abertas,
·nCJ dia sete Janeiro J prestando nas mãos do Presidente o Juramento,
de observar â Constituição., 'e as Leis.

Artigo 13.

Serviráõ -por hum anno, e pelo mais tempo que: intermediar a rQs",
s-e de seus Successor.es,

Artigo 14.

1\s pessoas que servirem de Juizes Territoriaes em num annÕ J

não poderáõ 'ser r-eeleitas para () mesmo 'cargo, senão passa'd0s tres annOS'
:uteis.

-Artigo ' 15.

~as eapítaes: das' Províncias J e mais Cidades J e Vitlas popltloSa!
-de maIs de 4- J Ulzes Territoria'es, haverá hum J ou dois J uilles Letrado5<
nomeado~ peJo Im~er~dor, para,' julgar os processos criminaes preparad'o
:pelo~ J Ulzes TerrltOrIlleS da Cidade, QU Villa r-espectiva; e sub,stituic a~
O undo.r.es da-s Comarcas.
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CAPlTULO II.

Das Substduiçó€s
, ,

Artigo If).

,(rys Juiz-es Territoria"Cs, no easo de impedimento, morte,- ou suspen
dto, se substituiráõ mutuamente, pela maneira seguinte: Se a Cid9-de s

~u VilIa tivel' hum só Juiz Territorial, será substituído pelo transacto;
e se ti"er dois, hum substitui,rá o outrQ; e no impedirr.ento de ambos,
serviráõ os do anno passado; e se tiver tres ou mais, o primeiro substi
tuirá' áo' seg'undo. este ao terceiro, e 8fólsim por diante; e o ultimo ao
primeiro. A pl'io.l'id~de dt>s nomes e ct'Ítos na participação ás Camaras ,
desig'ual!á a ord~m numerica,. .

TITULO II.
, .

Da JU1·isdicÇão.

CAPITULQ I.

Das Causas Civis, e Uriminaes.

Artigo 17.

·Õs .raizes Territoriaes exerceráõ. dentro do seu territQrio Oll di8triet~
a jurisdicção contencio~a .na!! Causas Civis, como presentem nte e~er

cem os J uizei Oedinarios, até ulterior Legislação; e nas Criminaes
organisaráõ os processos sómente, e seg~lndo a forma adiante declarada.

CAPITULO II.

Do Processo CTiminal compa1'ecendQ o indiciadQ~

Artigo 18.

()s J uiq;es Terl'itoriaes recebel'áô as decIaracõei das partes qt1ei~o

sas, e lhes aSlOig'naráõ dia, e· hora para compare~erem com as testemu:,
nha, e 'documentos, com que pr'Óvem a queixa.

Artig'o 19.

Artio-o· 20.. l!'

Se o indiciàdo for vagabundo, sem estabelecimento ou J0micilio cer
to, e suspeito de fuga, ou o crime, de que he arguido, for de natUl'eza
tal, que esta se deva recear, o, Juiz, deferindo juramento ao queixoso,
e 'á vista dos documentos, que apresentar, e da prova das tres teste
munhas, que produzir, mandará vir logo o indiciado á sua presença, e
perante elle fará. publica a queix;a, e sua prova, euvil-o-ha sobre elIa.
e decidirá se deve, ou não ser conduzido á prizão.; !issig.nandp--Ihe' dia,.
e hora, em que deve dar as suaª provas, no caso de querer contes
tar a queixa.

Achando 6 Juiz' que tem lugar a prizã'6t , mamla~ cOl!d'uzil-@ a eJla
como em elllstodia, e no dia assignadQ o fará. tor!la..r JLsua pres-ença; e
em publico novamente o ouvirá sobre a queixa, examinúá os documen
tos que apresental', e inquiriJ:á, ~s test.emunhas, que produzir em sua,
defeza; e fazendo juntar a folha corrida, na qual se mencione todos.
08' crime.s, 4e qua ~e.m &i<w a.rgllliclo Q, i~ldjciad{f esp~;ificadamente', tan-
to os já j;ulgad@s, como· Os -q~~ t~ aÍJ À~ suh j.ui1i e; ~iJArá .~~ P~fl"')
cede, ou n,ão a queixa.
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Artigo 21.

Se o indiciado for bem conceituado, tiver estabelecimento J e doml.
:cilio certo, e não for suspeito de fug'a;' ou o crime, de que he argui.
do não for de natureza tal, que ella se deva recear; apl'esentaaa a quei.
xa na forma do Artigo 18 J o. Juiz mandará intimar ao indiciado, que
compa"reça no mesmo dia, e hora assignada á parte queixosa, declaran·
do··lhe o motivo do chamamento.

A1'ti.."o 22.
::)

No dia apraza{lo J o Juiz a portas abertas na presença do indiciado,
mandará lei' a queixa, i11tcrrog'ará as testemunhas do queixoso, e .fará pu
hlicos todos os documentos que apresentar J ~rn prova da sua intel},ção.

Artigo 23.

Ouvi~'á depOIS o indiciado, com as testemunhas, e documentos J qaê
'oiferecer em sua ,defesa; e fazendo juntar a folha corrida na forma do
Artigo ~O, pronunciará s.e procede, ou não ~ queixa.

Artigo 24-.

Se a queixa parecer não procedente, mandará 801tar o indiciado J no
caso de estar prezo; a .pa.rte porém .poderá appellar deste deferimento,
para .0. Relação do distrido J e a appellação t rá amhos os effeitos.

Arügo 25.

'$e a queixa parecer pl~úoedente, será pronunciado a livramento COIU

:prizã.o, ou sem ell~, conforme a natureza do 'crime" e circunstancias
do indiciado.

Artigl? 26.

A pronuncia de prizão terá lugar nos crimes a que a Lei impozer
maior pena que a de seis mezes de prizão J .ou degredo para f6ra
da -Comarca.

o pronun'ciado em cl'ime, pelo qual d~va livrar-se prezo, não será.
conduzido á. prizã9,; nem neIla conservado, se prestai' fian a idonea, ou
'depositar qUAntia sufficiente á reparação do damno, satisfação da pena,
·e despezas judiciaes.

Artigo 28.

o pronunciado ·em crime de menor pena que a dedal'ada no Artig'o
26, poderá livrar-se solto, independente de fiança, ou deposito, confor
,me a~ ·suas circuns.tancias.

Artigo ~9.

Passados dez dias da pronuncia', estando o pronunciado presente,
'prezo, ou caucionado, o Juiz assignará ás partes dez; dias, para corroborar
8uas 'provas. Neste termo cada humo. das partes poderá aju tal' os docu
mentos que"lhe paFece'r,.e ,pro.d'uzir maia testemunhas, até o numero de dez.

Artigo 30.

. Os documentos serão reciprocamente publicos ás partes, e. as teste
\nunhti deporáõ a portas abertas,; e nesse aoto poderáõ ser acaúadas,
,e ·contraditadas.
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Adig'o.. 31.

.Se aI \'Um~ das p~rlM J óu a111bas pedirem diJaç~o p~l'a fb~a, lhe se~ ~
rá concedh' nu forma de Lei existente, e finda a dilação ~ dil'áõ a final
de Direito.

Artigo 32,

Dos' d fel,imentos do iI uiz; fI. excepção do da pronunda f,Ô .haverá
o recul'S d~ ao' 'favo por Buto no pj'ocesso, do ("tua1 cOl1hecer{t o Ou-
'. " bb '

'\,ldo1' da Comarca,. quando lhe subirem os autos, pal'à os julgar a final ..

. ~rtigo 33.

A~ljim pre ar, do o pl'OCCS,~O) será devolvido o Reu conhecimento ao
Ouvidor ua COI.narea, ao qual compete o julgar,nento. e imposição da pena.

A qualqu r das pa.rte , e a amlJas juntamente, fic-a pcrmittido em"
ho.rgl! • ,ou ppelJar da Sentença do Ouvidor, No ca 'o de embargos, se~

râo' est~s apl'es-entados no prazo de dez dias da. publicação da Sentença.
No caso de appellarem, serão os a 1 os remettidos para a H.ela~ão do
districto no prazo, e pela fórma da Lei e estilo existente.

Artigo 35. r '

Artiõo 36.

Artigo. 39.

. Ne"nhuma· pentenç'l pr ferida em processo cri,minaI na primeira i11S

taneia será ,ex,ecutad , seI ser con fil'm~da peJa R~lação do Dist,ricto ~

Ainda que as partes não reccorrão da S~ntença; -o Juiz ap,rellará por
parte da J usfça.

A .Sentença que áb!'l hel' o ~ccl1sado condemnar4 em consequencia
o lJ,ecusa< r á. atisfaç;;'o 10s p\·f'juíZ(lS~. Se a accll~ação for p'romovida.
pela .Justiça. será. ir denmi r do pe O cofre das despezas da.J ústiçu.

. .
Arti"'0 37.

Se o acclI!lador for acharlo doloso, ass'm ~erá. decla.rado na Sélite1 a i
~ fi ará reservada contra elle ar.ção crimil ai para lhe ser inipos u a pena
de calumnia, isto he, a mesm~ do cTime que foi objecto da ue I. 3a~;i :
e a ele inlàmia. IS'ual pena terá o aceusador que pl'evaricar na ae iação.

CAPITULO III.

Não comparecendo o indiciadó.

.Artigo 38.

Se o indiciado se. occultar ou por qualquer outro motivo lião ~e lhe
Jloder fazer a intimação ordenada nos Artigos 19, e 21, ou tendo sido
intimado não comparecer, será convocado por Editaes de trinta dias,
affixados no seu domicilio, em que se d'1clare o crime, de que he a1'4

'

fl'Uido.

Se, ~ssim convocado, não comparecer no pl'8.~O do' Edital para ouvir
~ responder á queixa, prQceder~se·ha aos termOfi indicadoll para fi pl'OnU~4,.

cia .á., $ua. reve,lia.. . _ ., .~
~.
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CAFITULO IV.

Sé contínuu'l' .na tevelià, ou 88 ausenta1' do Juis() , .antes lia Seftt-énçá jbuf.l.
• 1

Artig'o 40,

Artig'o 41.

o p.ronunciado á prlzao> que, estando solto J não acúdir a defcn.
d'er-se no pl'azo de dez dias da pronuncia, será convocado por Editaes
de tri·nta dias, affixados no seu domicilio, em ,que se declare o crime,
de que he al'g'uido, e a pena decretada no Artigo 43 l\e caso de falta de
comparecimento.

Se o pronunéiado estiver ausente do lerritorio do Brasil, 'ou em
oal'te J d' onde be impossivel vir no prazo a&&ignado J ou houv ,r Olltl:O
impedimento.; seus parentes, e amigos pod rú'õ apresentar ~ua escusa.

Artig'o 42.

Achando o Juiz legitima a escusa J concederá tempo razoavel, se
gundo a natureza da escusa J e distancia do 'lugar.

Artig'o 48.
O pronunciado que não comparecei' I o prazo do Edital, não tendo

havido esc.usa" ou sendo esta desattendidn; ou se au§cntal' do Juizo de·
pois de .cou.cedida a ~an.ça: ou deposito J e antes da ultima sentença difi
nitiva; perderá a fiança, ou' 'deposito> não sert. mais ouvido senão prezo,
e seus bens serão sequestrados J e postos em a:dministra9ão. . ,

Artig'o 44.

,A Administração será.
acharem presentes, e não
segundo a natureza dos
cu idadosamen te.

conferida aos paren~e9, mais p,roxi~os, que ie
os havendo, o' J UlZ nomeara pessoas aptas,

bens, e capazes de 08' administrar uem e

Artigo 45.

Se o Ausente compareeer dentro de hum 3.nno, ser-Ihe-hãD restitui~

dos os bens J e com elle proscgllirá a accuiação seus' termos.

Artigo 46.

Não co' parecendo dentro de hum anno J serão seus herdeiros, é
Successorcs chamados J por· Editaes de trinta dias, para tomarem con

. ta dos bens do Ausente J e com elles progredir a acção, pelo que
toca á reparação do dono sómente.

Á rti <)'0 47.o

Se findos' os tl'inta dias' J não COI parecer Fferd~iro ou Successor,
os CI 01' S do Ausente, e tod~ oútra pessoa, que se juJ1J'lle corn a'cçHo,
e direito aos bens sequestt;ados ~ bem como' a acção i>ebl'e' a repal'açao
do damnõ causado, pros eg'uirá seus termos' com' os- Administllac1eres, o
hum Curador in factum.

Artfg'o' 48.

Lo~o que cómparecer He'l'deiro, ou Succéssol' habilitado. -este to·
mará conta da Administração' dos 1>en

l
8 do Ausente, . e seus pr-oventos;

bem. CÓ010 da defesa. doe quaesquer acções pendentes. Na' falta de H-er-
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deiro~> ou Successor habilitado, . .os rendimentos dos bens sequestrados
serão arrecadados pela Nação.
(. ' • . Artigo -49.

\1,

Se o Ausent~ comparecer antes de dez annos" a accusacão serruirá
teus termos CJtn .0 Promoto' da J~s.tiça). não haveJldo part~, outl não
querendo esta accusal-o: E sendo absolvido, ou julgado innocente, ser
lhe·h'io ntl'{~g'ues o:; bens; mai3. não os ,rendimentos durante a ausencia.

Artigo 50.
L.

Em quaIq.ueI: .Ol1tl:O ·tempo. que appareça, depois de dez anuos, prose
guirá a aCCl1 ação criminal, com o Promotor da. Justiça, e sendo absol
vido, ou julgado innocente, s6. I11e .serão restituidos os bens, mas núo
Oi rendimentos havidós > até a data ua ultima Sentença difinitiva,

.I - • ~ -, ,.

Artigo 51.

A fazenda da pessoa, que delin.quir, tanto a adqurida antes, como
depois do malcflcío, fica hypotecada á reparação do damno, satisfação da
pem" e despezas jlJcHciu@.s. E~te encargo a acompanha sem'pre para
(lualque' pes oa a quem passar.

1

TITULO III.
. .

Das Fianças, e Depositos.

Artigo 53.

Artigo 52..

o Juiz da pronuncia he e competente para conceder a fiança, Ol1

deposito em todos os· cl'Írne ; a e. cepção dos seguinte~, Lesa~Mages

tade, Morte, IllGendio VI !untario, ~J'opinação de veneo.o, ainda que
morte se não siga, Resi tencia .! J 5tiça; Arromba.mellto de Cad&a r
Moeda. fal a, Tirada de prezos .conduzido , ou postos debaL o àe guarda
de authoridade civil, ou militar, Assu' ua, Pl'ejurio, Falsidade de letra,
eu ~sig'n'al puhlico, ou· radicular, uebJ'a dolosa; o ctime de Salteador,
Roubo violento feito em ca'a no povoado, ou campo, Furt.o d' Escravos;
ou animaes; Reccp u(j'"o de escravos f gido5; Compra e receptação de
furtos feitos por escI' vos; nos quaes crimes somente poderá conceder
a fiança, ou depo ito o Ouvidor da Comarca, d pois de finda a devassl2.,
á vista da culpa, .se della não resultar pro.va para quP. o }Jl'onun...ciado fle~
va o[rer pella corporal.

I

A quantia da fiança ou deposito será graduada em relação á fortuna
do pronunciado, costume e habito de perpetrar similhantes crimes, e maLs
circunstallcias, de que· se achar r..evestido.

. Artigo 54.

Artigo 55.

o fia:dOi será omieiliario no· districto do Juiz
prietario de bens de raiz livrei, ,e desembargados,
quan tia afian çada. .

da Culpa, e ahi pro
e de duplo valor da

A fianca sel'á feita por escritur~ publicá, assignada pelo fiador, e
testemunhas' d' abonadio; a sortllna depositada será em dinheiro de eon
tado, entregue no d~posito p~,blico> e na f!llta Q~i!te J na IJ'\~O de rrh~~ tt

. '$oul'e:itt) ..-da Ct\.mara,
"
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Artigo. 56.

o Accusador particular J e o Prornotor da Ju tiça serão omidos no
tel'mo de tres dias uteis, depois do da intimação; as im sobre a qUa
lidade do crime e sua prova J como sobre a sommu depositada J ou alian·
cada) e idoneidade dg fiado!' J e testemunhas de abonacão.. .

Artigo 57,

A escritura -da fiança, e conhecimento do deposito, antes de se
juntar aos autos) ser:1o reg'istados nos ompetenL s livros, postas as
ycrbas necessanas J sem oJque não produoziráõ efl'eito aigum util.

Artig'o 58.

Julgando subsistente a fiança ou deposito J a prisão será SU/lpensa J

ou relaxada no caso de se ter. já. effectuado.

Artigo 59.

Artigo 60.

0_ pr nunci"ô.o deverá, no prazo de hum anno contado do dia;
em que ror julg'ada subsistente a: fiança, ou deposito J apresentar a sen.
tença de abstllvição. Este prazo não será prorogado, exçepto Lendo-se
impetrado di ação por fóra;. em cujo caso, com audien ia da parte,
l)oderá ser I rOl'ogado por tanto tempo s6mente, quanto foi o concedido
espaço de dilaçãc

Se dentl'o do tempo facultado, o pronunciado não apresentar a sen·
tença de absolvição, o Juiz haveL'á a fiança, ou d posito por perdido,
fa-Ia-ha arrecadar, e decretará. a Slla prizão; sem a qual não POdCl1Ít
mais ser ouvido) salvo com nova fiança, ou deposito 1 prestadps na conro!'·
midade dos Artig'os precedentes.

Artigo 61.

A quantia da fiança, ou deposito perdidos) fica e.pplícada ás depe.
zas da justiça.

Artigo 62.
"

Accresce ás obrigações do Promotor, e Solicitador da Justiça, o
requel'er, e promover a execução dos Artigos 59, 60; e 61.

Artig'o 63,

Servirá de 'Escrivão do reg'isto das fianças, e depositos, o Escri
"ão lla Carolua , que tel'á dous livros, hum para o reg'isto das fianças;
e outro para o registo dos depositos, numerados, e rubricados pelo
Ouvdor da Comarca.

Artig'o 64.

o Escrivão do registo das fianças, e depositos hav~rá meio por cen
to das somm2.s dos depositos perdidos, e das fianças que effeetivamcnte
entrarei em Cofre: E bem assim cem réis por cada verha, que pozer
nas esc.ritu 'as das fianças, e cónheeimelltos dos deposito~, e lhe compe
le tambem requerer, e promovel' a execução dos Artigos 59, 60, e 61.. ,.

Artigo 65.

'.
Sendo. o pronunciado ab~ohiào, será levantada ~. fianca.. ~u dep<>sít9;
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. Artigo 66.

S o pronunéiado for eonderimado, a sentençã se -exec\ltál'á" ( f6t,!t
das pen s corporaes ,se tiverem sido julgadas) na sD1Uma.J afiança 'a: O}l

depositada, e não bastando est!1 nos mais bens ,do Rfo. ,

TITULO IV.

Do Dil'eito de .J.1.cClt&a1·,

Artigo 67,

Todo o Cidadão, a quem não he exprésSárriénté probibidó; tem
direito de denunciar, e accusar os transgressores da Lei.

Artigo 6S,

Não havendo accoBador particuiar, àCéusar~ b Pr'omotor da J usti<;a ~
e o processo seguirá em todos os seus termos a mesma formalidade CÓ""
mo se fos e tratado com actusador particular.

TITULO V.

Das Devassas.

Artigo ô9.

Nos crimes j que a Lei tem desighaclo casos dê devtlssas J O Juiz
procederá a ella, dentro de vinte quatro hOrolil da noticia do facto, e
a concluirá no prazo de trinta dias. A prova r.0rém resultante da!:' teste
munhas inquiridas em devassa principiada depois do t J'llIO dado pal'a o
seu encerramento, fará culpa aa indiciado, O Ouvidor da COl1larca, no
julg'amento final dos outros J fará effectiva ao Juiz, que. deixou çle in'"
CjuiriL' as testemunhas nos prazos da lei, a multa de cincoenta a cem
mil réis, egundo ° g'l'áo de imputação, sobre o que proveráõ "igual
inente o!'; Juizes da Appellação.

TITULO 6.

Da 1'evogação das detet'minações oppastas ás do presente Decreto.

Artigo 70,

Da publicaçao do presente Decl'eto em diante; flcáo sttpl'lmída51 aS
prisões sobre homenag'e1l1; a Cartas de seg"uro, e os Alvarás de fiança; '"
e cassada aos Ml'lg'i_ tI'ados; Relações, e Tribunaes a faculdade, que ex"
el'citão de as conceder.

Artigo '71.

As Cartas de seguro, e Alvarás de flança, que houverem pàcsado
pela Çhancellal'ia. até a data. da publicação deste Decreto, aproveitaní.õ
aos impetrantes, pelo tempo sómente por que tiverem sido concedidos ~

sem que pO!lsa ser prorogado.
Artigo 72.

Ficãa extinctas as denl.ln'das em segredo; abolidos os' processos cha..
mados summarios, e toda outra fórma de proces~o criminal, seja qual
for o crime sobre que eIle se fundava, e as Leis, usos, ou estiloi que:?
a authorisavão. ,.
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. Artigo 73.

Ficáo tambem extinctos os lugares de J ui:res Ordinarios,. e de Fó.
ra J e de Juiz J e Escrivão das Fianças da Corte; e finalmente todas
as mais Leis J usos e estilos J que se oppozerem {LS determinações do
presente Deereto..

Paço do Senado em 10 de Maio do 1827. - Visconde dft Alcanta1'a.

Na' Imprelist\ ID1pe~la! e ~acional;
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I,

"0 SENJ\DO.·

, '1827.

~ARECEn..

ACommissão de Legisla,ão, em cumprimento da Resoluç.ão do Se
nado em Sessão çle 8 do corrente lllez, procedeo a reduzir a Artigos
os- objectos, apontados -na Inui ação do Sr. Barrozo ém os numeros 4. u

#

5: J 6.· J é 7.° J para serem addicionados á 2.& Sessão do P..r~jecto de
Dei sobre. a Responsabilidade 'do§ Ministros e Secretarios de Estado J e
doS' Conselheiros de Estado; e he d'e, °pare~et que os dous primeiros
krtigos, que " se' 'offerecem' redig'i'tlos se devem coUocar °immediatamente
depois do Art. 25 da dita' .2.!. Sessão com os numeIas- 26, 27 ~ e os ou
tros Artig'os subsequentes devem ter lug'ar depois do Art. 26, que ficará
sendo ArL 28 da me ma 2.- Sessão ~ como abaixo se declara.

,Depois do Art. '25 da 2.a Sessão do Projecto segueose.
ArL. 26. P~l'a determinar-se o gráo medio das penas, deveráõ o

30°, e 4.u Secretarios escrever os votos pronunciados pelos Senadores,
e achando-se lo'ela apuràção J que se nao verifica a maioria dos dous
terços em alguma das penas votadas J entender-se-ha que tem lugar a
minima das ditas pei as lotadas, na qual essencialmente vem a concor
dar a maiúria dos (Ious terços.

Art. 27. A Sentença deve ser lavrada no processb pelo 1.0 Secreta
tio" assignada pelo Pres'dente; e pelo 1.0 e 2: Secretario J e copiada
exactamente na Acta da ~essão.

Depois do Art. 26 da mesma 2.& Sessão, o qual passà para () Art.
28 segue-se .
~t. 29: Apresentados os Embu,l'gos e~ fórma arL1tulada ~ ou como
mesm6 conVier aos defensores do Reo, e hdos com os respectivos Docu"
mentos (havendo-os) serã.o po, tos sobre a Meza por espaço de 3 dias
para serem exactamelite examinados, e revistos pela Camara.

Art. 30. Passados os 3 dias proporá o Presidente á Camarél. se re..
cebe e julõa logo pl'Ovados os Embargos para ser o Réo absolvido da
pena 1 e declarauo innocente.

Art. 31. Não se vencendo a total absolvição do Réo} \proporá o
Presidente á Camara se recebe e julg'a provados os Embarg-os para ser
em parte modificada a Sentença, e~condemnaçãoJ e qual deva ser a
mesma modifieacfí.o. ~

Art. 32. Não ~e vencendo qualquer das dnas hypotheses propo tas,
consultar- e-ha o Senado se recebe ao menos os Embarg'éS' para dar lll~

gar á prova, e 'encendo-se que sim J assignar-se-ha termo razoado pa
ra a mesma prova.

Art. 33. Apresentada a prova proporá o Presidente e ella he bas
tante e concludente j e vencendo-se que sim, consultat'á aCamara so·
bre a reforma da Sentença, e absolvição do Réo J ou ao menos sobre
a modificação Ja mesma Sentença, e sua 'pena. ~

Art. 34. Quando aCamara d~ 'Iog'o os Embarg'os~ limine
ou quando depois de dar lug'ar' á' próva não julgar esta snfficiente. en
tcnder-se-ha lua fica confirmada a primeira Selltenca.

Art. 35. Em todo os caSos acima Jartcal'-se-ha > no processo
tença definitiva,mente pl'Oferida pelo Senado sobre os Embargos J

(,c.rá. lavrada, e assig'nada conforme o Art., 27.



Ad. 36. Se a Senle'nça for absolutoria ~ ella produzirá immediaLa.
m'ent~ a soltura do Réo J estando prezo J e todos os mais elfeitos ~a
sua reintegração, devendo ser pontualmente cumprida, mas sendo)~s l·il
'remettida. ao Governo para a fazer ·ex.ecutar. ,Paço do Senado 16 de
·Maio de 1827. -- Marqu'ez de Inhambupe. - Visconde de Alcantara - Ma~.

'f1ue~ de CaraV'eUas. - P"isconde ~e Cayrrú. - Fmncisco Canteiro de Campos.

,4rtigos additivos..
.'

l.o Os E.mbargos .s-erão pertnittidos assim ao Recusado, ~@mo ao
accusador, e terão ig'u-al seg'uiment.o.·-

2.° Os Embargos offerecidos 'pelo accusado serão continuados com
vista ao accusador, e vice versà. .

3,° A de<:;isão dos Embargos ,precederá debate eatre o accusador e
accusado. - Salv,a ·a .redacção.. - Jl"isconde de Alcflnta'ra.

N a Imprensa Imperial e Nacional.



SENADO.

182'70

Projectó que em Sessão de 17 de~ Maio de ]827.foi determinado, que
e1ltrasse em discu!jsão J para se acrescent(J1' ao Regimento inte1~O

do Senado no lugar mais conveniente.,-

Dos Tachigrafos,

Artigo"1. 0

Terá o Senado ql1àtro Tachigrafos baheis, e outros quatro me
nores, que serão distribuidos pela Commissâo da Redacção do Diario
conforme melhor convier.

Artigo 2.

Os Tachig-rafo51 existentes serão examinados no princípios de cada
Sessão annualmente para se gloa<!uar a capacidade de cada humo

Artigo 30

Os Aspirantes serão rigorosamente examinados pela Commissão,
que jnfOlomará 8'0 Senado sobre a idoneidade absoluta, ou relativa
dos candidatos, mandando á Mesa os trabalhos obtidos pelo exame.

Artigo 4.

Os Tachigrafos decifrul'áõ .tanto nas Sessões ordinarias J - como
nas extraordinarias, as· falas dos Senadores em papel avulso, que
entregaráõ aos respccti VOi oradores para as co.rrigir em 24 horas.

Artigo 5.

Receberáõ as falas correctas dos oradores, e unindo-a5 á Sessão
respectiva na Olodem de cada fala, as entregaráõ em cadernó· á
Commissáo para esta as transmitir ao Itedüctor do Diario.

Artigo 6.

o Tachigrafo que por molestia, ou outro legitimo impedimenw

'to, não poder comparecer na Sessão, dará pnl'te á Commissâo em
tempo, que pOlíisa providencial' a sua substituição, ~e participai' ao
Senado.

Artigú 7,

Haverá hum Redactor para redigir os discursos do&' Senndores,
conforme· as notas decifradas dos. Tachigrafoi , e corrigidas pelos
ol'adores, em -todas as Sessõei ordina.1as·" e extl'aol'dinarias. . y



Apresentará á Commh;são n\l "Rl'incipio de cada Semana a i: cla
ção dos Diarios entre.gues ~ Typog afia na semana precedente Otn
<l suas datas.

FIe ma dá~ "Suá
-da Impressão.

• A,rtigo,9. (
')," t.,'" '...

lilu1ft=,ação 'rever,.·~
s JP -#~., ~ ,

Artigo 1-0.

~orrig r 'as prova I vindas

o

A Co~miss'ão fiea 'auctori ada para dirigh' os trabalhos neces·
sarjos ao bom andamento. dos Diarios., dando arte, e propondo ao
SeDa~o quanto jul~ar ~conv'eniente.- Paço dó Sênado 19 de Maio de
1827. - José Teixeira da Matlo. Bacellar. - Antonio Gonçalves Gom·ide. ~
Luiz José. de Oli:vei7'a. ,..

Na ÍmprUb.ía'llll--periãl e -N: ciunaI.



SENADO.

1827.

Emendas appro'Oadas na 2.a discussão dos .A:rts. additivas
"O Regimento in f e7'no a respeito dos

Tachigrap, 'Is e Redactor.

Em 31 de Maio

Artigo 4.

Approvou-se que os papeis que contivessem 8S FalIas dos Sena.
dores fossem numerados; e que o maior prazo concedido aos Tachi
gl'aphos para decitração das FaUas fosse o de tres dias.

Em 1.o de Junho.

Artigo 7.

H Proponho que neste Art. se inclua a doutrina dos §§. 1., ~.;

e 3. do Art. 1. do Parecer da mesma Commissão do Diario, dado em
17 de Maio do anno. proximo passado, que aCamara or'denou se oh..
iiervasse interinamente: salvo porém o que em contrario se tenha j~

decidido neita discussão. - Ba1'r~o.

Na Imprensa Imperial e Naci'onal'. p



SEN ADO.

1827.

Emertdas app1'ovadas na 2." discussão do P1'oJecto de Lei authoril3ando o
Govel'no a conceder> como parte de remunel'ação de

serviços huma pensão pecunim'ia ás fl'iuvas J

e O/iãs dos O.fJiciaes Militares.

Em 3 de Agosto.

r
Art. 1.°

Art. l.0 refundido neste:

{~ O Governo fica authorisado para' fazer abonar ~s Viuvas e Orfãs
dos Officiaes d,o Exercito> que tiverem falecido> e ainda nao gozarem
de algum beneficio do Governo, assím como d' aqueHes que houverem
de falecer, ametade do soldo que caberia a seus finados Maridos> e Pais,
se fossem reformados segunuo a Lei de 16 de Dezembro de 1790> ex
ceptuado o caso de melhoramento de soldo por ter mais de 35 annos. 
José 19nacío Borges.

Proponho que no beneficio da Lei sejão incluídos os filhos varões
menores de 18 annos. Salva a redacção. - Em'rozo.

Art. 2.

fC Acrescente-se - na falta de viuvas, e filhos. - J. I. B.

Art. 4.

" Em lugal' de ~ culpavelmente separadas~ se diga por sua má
conducta sepm·adas. - M. de Caravellas. .

cc No Art. 4. depois da palavra --- divorciadas -- se acrescente
por Sentença condemnatoria', a que eUas deTem causa. - Carvalho.

" Proponho l.0 que se tire a palavra - esmola, e empl'ego. 2.° Que
as Viuvas> Filhas> ou Mãis, que receberem por qualquer Titulo dOi
mencionados alg'um rendimento do Estado> se este não chegar á quan
tia do meio soldo, que vencer seu marido> receba tanto quanto faltar
para preencher a dita quantia. - Ca't'val1w.

Em 4 de .Ag'osto.

Art. 6.

Suprimido o periodo depois da palavra - disposições - em diante,
e substituidas por estas - da Lei> que 1'egular a 1'em'U-neràçáo 'de se1'vi~

ços. - J. I. B.
Art. 7.

uprimido. - J. 1. B.

a Imprensa Imperial e Nacional. o~
'i



SEN AI\. DO.

1827. '
J

A Câmara rlos Deputados envia aó Senado ti seu Projeetd de.
Lei 501,,'0 os Uffidaes e .l~tflp!·egildo da sua Seeretaria com as ,Emen
das jllntl S ) e p ,o"a flue com cOas tem lugar" pedir-se ao Imperador
a ::5uncl;áo ImperiaL ' -

Emendas approva(las pela Gamara, dos deputados ao ProJecto do
Senüdo pll1'a Regulull!ento do Ojjiciaes

da S1,l,a ::Jeàela'ria,

" ' ué l\ 'tnatpri. dó ArUgo 1.0 uhida com a do 4. forme bum ].-
da maneira IS g inte,

Artigo 1.0,

Cada hum. das Secreta "ias das Camal'as aa' Assembléá Le!.!:is
Iativél do [mj.ll~l·io do Bra il; tedl pal'a O :eu expeciieritc hum Offi
eial Maior> enc'lI'1"ef.!:<ulo eh dia'ecçáo do trabalhos do me IDO expe
di nte cc m o 01'{ eo' f\( • nuu\ de hum conto e selsl'entos mil réiS';
e aquelles üffieiaes de Secrtltaria, que rada burna (las Camanls ap..
pI"OVar, \'eoceudo c'lela hum delle.s, oito centos mil rtis annualmente.

Que se sup1Jrimà a douta'ina (tos Árfgos 2,0 e 8,0

Que a materia d
go dest"L onlJu.

, ,

Artigo 5. unindo-se ú do 8. forme o 2.~ Artio

Al,tJ' 0'0' o
l=l ~'o

Ha'~erá em cadrt liuma ci SI mesnias Secretada tlltm POI"teh·o.
que sea'vlt"á nrnhelÍl de. Gllai'ôa Lhl'OS, com o ordenado l!ol111al dá
seiSCf'ot(L' m11 r is, ficando a carg-ó delJe s'lb 'tituir o Porteira dã
Cáruanl. respectiva os .:oeus impedimentos.

'e o A t.igo 1. (10 Pl;ojecto forme o 3.d artigo, desta fOl;ma,

AI"tigd 3.0

{j POl'tei,"O cie c3i!<l nluDa
nnnual tle seiscentos mil réis.

(ias Camni'us véricerá b ordenada

5."
ue a matel'ia (los Artigos 6', 9. e ll.i 86 reuna, formando (J

Artigo 4,. desta forma. 4



Artigo 4.°

Cada huma (las Camal'as tomará para seo sel'viço interno, e
externo os Continuos e Correios, qne jn!g"lw necessario , tendo de
ordenado quatl'o ceutos mil téis annuae;, cada hum uo Continuos,
e carla bum dos Cot"l'eios os mesmos ,'encimentos ~ que tem os da
Sêcl'etarias de Estado. .

6.-

Que se . Artigo 10.supprlma o

7.a

Que se suppl'ima o artigo 12.

8.&'

Que se aâdicione hum artig'o que será. o AI,tigo 5. ôesta forma.

Artigo 5.°

o Provimento de todos os Officiaes mencionados nos Artigos
antecedentes he privativo I de cada huma da Cam<tl'üs sobr'e propos
ta de seus .Sec/'etal'ios. Paço da Camal'Ll. dos Deputados em 20 de
Junho de mil oitocentos e vinte sete, -' Pedro de .1}1'a1~iO Lima) Presi
d~nte. - Jusé' Antonio da Silva Maia, 1.0 Sec/'dario. - José Ricardo da
Costa Aguia7' de Andmda; 2,° 8ecretal'io.

Ma Imprensa lmperiaÍ e Nacionál



SEN ~J\.DO.

Na Imprensa. Imperial e NacionaL G~
'\1



SE N Â DO.
i 8 2 7.

As dUElS Com missões dus Camaras dos Sénadõres, e Deputado~, enéalTegada~
í::Ie organi~ar o Regimento interno commum, tendo-se reunido no Paço da Camal'll,
-do Deputados, e feito varias conferencias, ponderando, e discutindo a materia,
oftcrecem á consideração du Assel1'lbléa Geral o sen Projécto para entrar em dis
. 155<10 na Camam do Senadores, por ter sido delJa a iniciativa. Paço da Ca-

mara dos Deputados 26 de J linho de 1827. - Luiz Paulo de :Araujo Bastos.-
Jllanoel A11tonio Galvão. -, Lucio Soares Teit:r;~irfL de Gouvéa, vencido em
quanto o artigo 4. - José J;,ino Coutinho. - Manoe! Caelano d' Almeida e Al.
lJllquerque. - .Marquez de Paranaguá. ~ )J{arquez de .". Amaro, ,encido quan
lU ao artigo 4~. - Niarquez de Baependí, vencido quanto ao artigo 4.8. - j1lar·
cuez de Caravellas, vencido quanto ao artigo 48. - Jesé Ignacio Borges) ven
cido quanto ao artigo 48,

Pr'ojecto do Regimétltó Intei'no da Assembl~a Geral,

C A P I T U L O. I.

Di 'P0si~ões Geraes.

'ÁI't. 1. 1ie\lnê\n~se aI:! dilas Camaras dos Senadoré ~ e bepntado!\ em Ase
mblé~ Geral nos caso", de que trnta a Constituição no Artigo 15. ~. 1, e :3,

~ nos Artil70 18, 19 e Gl.
2. A "Reunião er:í feita na SaUa do Senado.
3. Serao de crrnnue galla para a As embléa Geral os dia!'! de reunião. das

'Cum~ras nos casos 30 Artigo ]5 ela Con tituiçiio ~. 1, é 3, e dos Artigos 18, e 19.
4. O Presidente elo SenaLlo preside á Assernbléll Geral, e serviráõ da Se·

cretarios os mesmo d-o Se"lado.
o 5. Nas SessÕe., em que conrorme a Constitnição artigô 15; ~. 1; e arlioJ'o

18, e 19 for pre ente O Ilnperador, O Principe Imperial, o Regente, ou a R~.:.
gencia t a l\íesa do Presidente) e Secretarias se coHocará no estrado do Throno
á direita delle! ~m todos 011 mais casos se canserVarll no seu lugar or~iinario.

6. As Pe-soas de~;ignada no urtigo prec;ec\ente, e nos casos n' elle declara.
dos, serao recebidas por Deputações da Assemblea Geral, a saber: .

j. O I!nperador por buma Deputação de 36 Membros ú entrada elo Paço.
2. O Príncipe Imperial, e a Regencia presidida pela Imperatriz, por buma

Deplltnçao qe 2..1, Membros á entrad.a do Paço.
3. O Regente; ou fi Rcgenciu por huma Deputação de 18 Membros no

topo da Escada.
4. O Secretario de Es~ado enl non'1e do Imperador, Regente, ou Regencia)

por huma Deputação de 12 J'1ell1uros á .po -ta do Sallão.
7. O Racebim nto das Pes oas da Famili:.t Imperial. rá.á entrada do Paço

por humn Deputação ele 6 Mem~ros, que deve acornpanhal-a3 até a rrribuna
mais pro. -ima ao 'fhrono ~ ~ Ú d' rei ta delle.

. CLe~:mclo o Imperador á porta do Salão, o Presitlente, e Secretarios se
'lOirúõ al1i ú Deplltução para O accompahl13rem até o 'l~11I"ono l e na sua entra
ôa todos 0<; Membros dá Assembléu. est:uão de pé, e se conservarãó assim, em
quanto o Jrnperador o ei'itivel',

9. ' entrada do Principe lmperia1.l ou da. Regencia _ presidida pela Impe..
ratriz dentro. do Salão ~ o Presidente, e Secretarias sahiráõ á recebeI-os fóra do
<,-trado do Thrbno: todos oS :Membros da As etubléa se levantaráó, e tomarúõ
ali erlto loft'o que o. Principe ou a Regencia o tomar.

10. N n occasião em que o. Regente j ou a Regencia sem a qualificação do
Artigo precedente, entrar no S lão da Ássernbléll, todos os M:emb1'os délla se
levalltaníõ.

i I. P 10 que tC'C7. ao Ministro de .Estado nas e~pecies do Artigo 6. ~. 4.,
GIi remuI'os da Àssembléa 5e levantaráõ, quando elle tiver chegado áo meio do
Salão.

12. As olem.nidades presclliptas nos A~tigds 6. até o precedente pàra o re-
cebimento se ll;uardal'úõ i~nalmente na despedid~. . - -

J3. A orneação das Deputações desigrtadas nos Artigos 6, e 7, pertence
BO Presidente, e sempre e formaráõ de hum terço de Senadores, 'e deus terç08
Ue Deputados. .

J4. A excepçuo da Familia Imperial; e do Corpo Diplomatico, todos n;t

espeQtadore.s e ~al:~lõ de, pé, emquanJo o Imperador, o Pl'iuc.ipe Imperial, (}.Regen~oc

te) ou Q Regencla estiverem presentes,



]5. A'
Imperador,
anticipação,

Reunião da Ãssemhléa Cel'àl nãs S- s.~ões, (L que tem de llssiilir- q

o Principe Irríperial, Re~ente, ou Regencia I preGeclerá anticipada
e mutua intelligencia entre as Camaras.

CAP ITU LO n.
-Sessão PreparáCària.

C A P I 1.' U L O .III.

16. ,A Sessão Preparatoría das Camaras do Poder Legislati v() .!'lerá todos d!l
annos no dia 27 de A bril, e logo' que em cada hl1mu houver o numero de Mem..

. ·bros exio'ido no Al'llo'o 23 da Constituição, Il\utuamente se participaráõ.
o .. <> C· (!.. Mb d17. EXI t\ndo em ambas as ,amaras o recendo numero ele em ros, . eve-

·ráõ dirigir ao Imperador, Regente, ou Regencia suas Deputuciões á pedir desig
naçil.o d'õ dia, e hora para \ a Missa do Espirito Santo na Capella Imperial, assim
come da hora pal'a a 8esjí.o Imperial da Abertura.

1. Quando em ambltS, ou em alguma nas Cam aras, não bouver o numero
de l\lembro3 precisos para principiarem as S€ssóes no (iilL marc.ldo pela Consti
tniç':1o Artigo 18, se dará parte ao Imperador pela Secretaria de Estado do
Imperio.

Sessues Solemnes.

19. No dia ela A bel'tura da lhsembléa Geral se reuniráõ 01 Membros delIa
no Paço cio Senado com anticipaçilo á bom dada.

20. Praticaua" as solcmnidade. prescriptas, ouviráõ a Fana do Throno, á
qual nada . e responderá: e lngo qne se houver recolhido a Deputação da despe-
dida, se leval1té\rá a Sess,ío, e della se lavrará Acta. I

21. O Escripto Original .ela lnesmu Falla se gnardari"t no Ârchivo do Sena
do, e huma copi:l se mandará qllanto ~ntes á Camara dos Deputados.

~2. Cada huma das Camarns dirigiriuJ ao Throno o voto de gl'aças motiva
do na sua Faliu.

23: As Commissáes encarregadas pela Camara de redigir, e appresentul' este
•'Voto , conferenciaráõ entre si.

24. A Sessão de Encerramento na Âs"embléa Geral !será celebrada com á!il
,mesmas formalidades marcadas pn 'U a da Abertura.

25. Quando o Imperador Houver de Prestar aJuramento colo .Ârtio:ro 103 dil
.Constitnição, depois que a Assem bl' a Geral tiver tomario as~ento, -o P'residente,
e o 1.0 Secretario se dirigiráõ ao Imperador,' "ubindo até o degráo immediaro.,
,onde estará cellocada buma -Mesa com o Livro dos Santos Evangelhos.

26. O Presidente á direita do Imperador Lhe apre. encará o m~srno Livro doi
Santos Evangelhos, no qual o Imperador Porá a Mão direita, emquanto em· voz
alta Pro~ut~ci<ir aJuramento, cuja forínnla Lhe será lida pelo l.. Secretario,
que estam a Sll~ esquerda.

27. Desde que o Presidehte, e o ] .. S~crelario tiver chegac1'ó ao clegráo im
mediato para em suas Mãos jurar o Imperador, Elle, e tooa a As erubléu. esfl1.

·rá de pé até se concluir este acto.
28. As mesmas formalidades se observarâõ no juramento 00 Principe Impe

rial, como Successor da Corôa ,. 011 como Regente, e bem assil1l no da Impera
triz, quando Presidente da Regencia, ou no dos Prlncipes sendo Regentes.

29. No Juramento da' Regp.l1cia, ou Regente, o Presidente se conserva. em
sua l\'Iesa, e ahi o delere, guardadas as d~ mais forrna1idade~. .

30. Do.1 uramento se lavnllA hllm termo em duplicado, . as i",ntloo pelas
·Pes~oa 'que jurarem, e pelo Presidente, e Secretarias. Hum nuthotrrafo serú de
positado no Arcbivo do Senado, e outro remettido ao Imperador,"'Regente, ou
Regencia para 5er depositado no Archivo Publico.

31. O 'rermo do Juramento deverá expr€ssadamente conter o anno, mez,
dia, hora, e lugar da Reulliiio da Ássembléa Geral, o numero dos Senadores,
e Depntados pre.entes, e o nome do Presidt:lúe, que dirigio '0' acto.

32. Além destas declarações communs, deverá mais, conter, no caso do
juramento do Imperador, u. declaração de Seu Nome, e idade; cios Nomes de
Seus AIlJ$'nstos Pais; do dia, mez, e Rn~lb ~ em qu~ fôra Reconhecido Succes
!'lOI' do 'l'hrono, ou em que fUru e"colhitlo, conforme a Constituição Arti o 15
~. 7., tleclarações que deveráõ igualmente ter lugar no Juramento do PI~ncipe
Imperial por cumprimento da Con"titniçiio Artigo 106, e ,127.

33. No caso do Juramento do Regente se declarará mais' Seu Nome, na.·
turalidade, e idade, o Nome de Seus Pais, e o gráo de parentesco, em que

6 achar com o Imperador, ou com o Principe Imperial. . ,
54. rJo caso do Juramento da Regencia sé declal'ul'áõ os hómes de cada

hum dos Membros, -seus Empregos, DíillJidltdei; -e {) dia, inez) e 'anno) em ql14l
forao nomeadofi pela ÂSliempléa Gel'ltl. I .



35. O Reconhecimento clo Pl·jncip.: Imperial, por pi'eceito da ConstítuiçãQ
Artigo 15 §. 3, se fará na fórma da Lei de 26 de Agosto de 1826.

C A P I '1' U L O IV.

Da maneirct de se commúnicarem às Câmara.~.

36. As CamAras communicão-Bé pol" mei<9 de Reus primeiros Seêretllrios,
(; sómente pOl' Deputações no caso do rtiao 61 da Constituição.
M-,;; 37. Antes que h\.llna Camara envie á outra a sua Deputação, pedirá decla~

ração do dia, e hora para o seu reconhecimento, e proporá pela mesma Depu~

taçiio o dia mais proximo possivel para a reunião; que serll approvado, não haven
do inconveniente,

.':lI:). Â D pl1taçiío de huma Camara será recebida na outra á porta do seu
Paço pelo Porteiro Mór, e dou r; Continuas, e á porla do Salão por huma De
plltaçiío de (j Mel",bros, á sua enlrada no Salão tódos os Membl'Os .e levanta
I'áõ; tC'I",J assento na Meza entre o Presidente, e o 1: Secretario, e o Orador
della falará nssentado.

CAPITULO V.

Commissões ilt[ixtas,

S9. íh.verá Commlssóes Mixtm, todas as vezcs que as Camaras aecordarem em
sUa. nomeaç:~o, ali s~ia para. preparaçiio de algum negocio que pertenç.a á Assem ..
bléll Geral, e de que RÚ em sua reuniélo se trate, ou seja para algum objecto
em que sé trabalhe em cadé~ buma das Camaras. 'l'aes Com missões serão de nume·
1'0 igual ele Senadores, c Deputados,

40. Os Membro. d ;;tas COl1lmissões se inteligenciaráõ reciprocamente sobre o
lugar I e hora das' I'elmiõcs.

41. Na primeira reunião nomearáõ hum nelator, que será da Camarll, em
que a Propcsta teve principio, e hum PresiJente para mantcr a ordem na dis..
{;US ão, e votaçãu, que ser;l Sf'gUl do o Regimento do Senado, sól/lente com a
diffc rcnça dc que ada M>rnbro poderá falll.r as vezes quc qui ..er.

42. O Result:1Clo dos trnbalhos ser: pelo Relator apresentado Í\ sua Camara,
para s~r a da iniciativa., e esta Camara o participará á uutra,

43. Qualquel' das Cuml:ll:as poderá convidar a olltra para se furmar huma
CommilOsão :LVIi ·ta, q lundo hú,n seu Projecto tiver sofrido emenda nel1a; mas e:i
te c:mvite só poder<i seI' fcito pela Cam;tra, em que o mesmo Projecto tcye nas
~imellto.

CAPITULO 'VI.

Sessões Onlinarins

44-. Para II. reunmo da Camaras no ca'!lo do Artigo 61 dI. COn\õtl:uiç5"o ~
fat.· e inJiiSpellsavcl não 5(' o- con \'"Íte de hu ma, C.lmo o cJn.;entilllelll0 d<l outra •
Call1ara, I I'en·dendo JisClls. no,

45. tt u!liuu u(; dUl\s 'amaras no dia, II hora que se tiver de.'ign~do, o
l.9 'ecrctul'io fudl ~l clnllllalln do Senador', e Deputadu., (' :leh· ndo-se preip.!l
les os pruci'iu selJ'lllld.l n i\rtilTo 23 da Constittliçiío) o PresiJenle abri!'<\, It Se-·
siio, c declarar;l"'o .1'11 ohj l:~), do qual sé trat~lrá i:n:lleJint· mente, sem que se
atl'1liltú ou(,'( á cliscns,iio.

·16. J esta di. CUS:iào cada Membro da Assembléa não poderá fullar mais que
duas VCl!:eJ'i sobre ri. matC'rin.

47. Para re(2;l!1ar a ordem do trabalho, regímen, e poli~ia da Ca~a, servir:l
o Regimento do .enar!o,

4. Terminuda a eliscnss.io) se procederá 1, go tt votaçuo promiscna, e o que
~e dcci IiI' pela maioria absoluta dos Me~l1bros pra entes será a decisão da As em·
bl;a liera.l.

IJ0. A votaçi\o scní nominal pOl' - sim, e I1l0.

50. S m hl1ma Sessão rlltO Se t~rminal' 11 eli cu!:'siío, fi~ará adiaàa para
'" dia que for design:ldo pelo Presidente, 0\1 pela ::s mbléa Geral.

51. Do que se pa:-. ar) sempre ql)e ~e reünij' n A sembléa Geral, se lavrará
Acta, 'll1e se appro\':lr:i no mesmo dia, ou na seguinte rcuni,jo 110 caso do A I'~

ti~1) precedente. Puço da ClIlllftlfl elos Deplltados 26 de J unu/J ue 182í. - LlÚz
Paulo de Arau.jo Bn.rlo. - jllrrlwe! Antonio Gnlvi/n. -' Lucia Soares Te:ixeil'lt
de Gour.en. - .José Lino Conlinho. - JI:lanoel Caetano dl.Almeida e Alb1ffjue?·...
que. - 1I1arquez de Pa1"Gllaglllr. - .José /gnllcío Borges, venciuo 'lllanto ao
Artig'o 48. - lJiarque:s de Baepend,v, vencido quanto ao Arti~o 4, . - llJ(1j'que~

lle Cm'a ellas, venciLio quanto ao Arti[ro 48. - 1..11myue;,; de S, Ama7'q, vencido
quanto !lO Artiio 48. ~



SEN ADO.

1827·

Em,endds approvadas na 2.a discussão do Projecto do RegimentO
Interno da .Assembléa Geral.

~ni 6 de ~gosto.

Art. 27.

Desde que o Presidente, e 1.0 Secretario se levantarem; e se
dirigit'em ao Tht'ono, e emqu:anto o Imperador prestar o Juramen-·
to, toda a Assembléa estará de pé até se concluir este Acto.

Art. 37.

Mndou-se a .palavra - reconhecimento - para - recebimento.-

~m 17 de Agosto.

ATt$. substituitivos ao 48.

Art. 48.

Terminada a discussão, o Presidente levantará a Sessão das
Camal'as reunidas: Proeeder-se-ha á votação em cada buma das Ca
maras' na forma Ol·dinaria.

Art. 49.

A Cnmara recusante votará primeiro, e communicará immedia..
tamenLe á outra Camara o resultadQ da sua votação.

Art. 50.

86rnente terá lugar a votação na outra Camara , no caso de in..
sistil' a Carnara recusante na rejeição das emendas.

Art. 51.

A Camara que pela sua votação fizer com que o Projecto seja
afinal inteÍl'am nte adoptndo com, ou sem emendas, o reduzirá a
Decreto, e o dirigh'á ao Imperador na forma do Artigo 62. da eons
tituicáo.

O Artigo 49, do Pl'ojecto fica suprimido, e o Al't. 50. passa a
ser o Artigo 52. - Mm'quez de Santo Amaro. - !l'larqucz de Baependy
José Ignacio Borges. - JJlarquez de Cm'avellas.

Na Imprensa Imperial e Nacional.



SENADO.
1827.

Resolução.

III, e Ex. SI'. - A Camara dos Deputados via a informação jncIú':
sa do Contadol~ da terceira Repartição do Thesoul'o, e a Representa..:
cão a que se refere, da Junta da Fazenda do Rio Grande doNorte~

tudo relativo ás pro~idencias, que a mesma Junta julgou dever dar so
bre o Provimento dos Officiaes do respectivo Juizo dos Feitos da Co.
rOa; a qual Representação fÔra commettida ao Conhecimento da mesma
Camara por Officio expedido pela Repartição dos N egocios da Fazenda
em 18 de Julho do an no proximo passado: E entendendo, que este
procedimento da. Junta he digno da app,'ovação da Assembléa Geral
Lcg'islativa, Ordenou-me, que eu assim o participasse a V. ~x., para
que esta Resolução seja presente, e se tome em consideração na Ca
mara dos 81'S. Senadores. Deos Guarde a V. Ex. Paço da Camara dOi
Deputados em 30 de Junho de 1827. - José Antonio ~da Silva Maia.
Sr. Visconde de Congonhas do Campo.

Na Imprensa Imperial e Nacionalo
'>



SENADO.

1827.

Art. 1.:
Os Agentes Diplo~aticos, 0\1 Commerciaes Brasileiros facilitará5 na:

Europa a emigração voluntaria d' Estrangeiros para o Brasil.

Art 2.

Estes serão dé duas Classes: 1.& d' Estrangeiros, que quizerem
estabelecer-se sobre ii em terras que lhes dará o Estado: 2. k dós
prestarem serviços a encomendeiros, que _os pedirem ao Governo.

. '
VII'

que

Art: 7~

Os que vierem para est8.belecimentos proprios, serão 0\1 capitalistas;
ou lavradores, ou criadores de gado, ou officiaes fabrís; e tanto huns,
como outros serão bem apurados por provanças que haveráõ os nossos'
Ag'entes) de bons costumes, robustez, actividade, e industria.

Art. 4.

110strar-se-Ihes-ha, logo que chegarem; o registo, e mappas das ter
rai devolutas naquella Provincia, a que aportarem: e o Estrangeiro es.
colherá as que quizer: expedindo-se logo as o~ens pela Direcção, ou
Com missão a Authoridade encarregada da inspecção das Divisões do Dis·
tri.::to para ser nellas ernpo~sado, depois de ter jurado por termo sujei.
:çãó ás Leis do lmperio, e fidelidaàe a Sua Mag'estade o Imperador.

Art. 5.

Cada Divisão de terras para se repartir em Datas será de duas lé
goas quadradas: e cada Data d' hum quarto de leg'oa quadrado. Todas as
Datas serão numeradas.

Art. 6.

As duas Datas centraes serão reservadas para Arrayal, Templo, e
logradouro publico.

o Rio N egm, nas Provinciàs de Matto Gnsso e Goiaz) e nos Ter
reno adjacentes entre esta Provincia, e as de S. Paulo e Minas Ge
tnes <;a la Data será de meia leg'oa quadrada para o Colono Estrangeiro,
<Jue quizer dar á creação de g'ados.

Art. 8.

tO il;e conc~derá. a cada Colono Estrang'eiro mais do que huma só
e ata. SCl'{t isen ta de todas as pensões por tempo de oito an nos;

melos o quaes pagar~ o Colono por carla braça o dizimo e foro, que
arbitral' seg'undo o niereeimento do terreno.

Alt.9.

Se porém o Colo11o largar antes dos oitos annas as terras da sua
Data, pagará os dizimos e foros vencidos; mas poderá. vender as bem
feitorias J como propriedade sua. E o comprador participará á Commissão~

ou Direcção o novo contracto para se fazerem os assentamentos llecessa- 'J

rios) e por elles constar o Direito á .cobra.nça .dd foro. ~



Art. 10.

Se o Colono quizer além da Data concedida, outras, aforar-se
lhe-hão pelo valor, .que tiver a qualidade do terren'o; mas nãu poderá.
vendeI-as antes de serem àgricuHadas.

Art. 11.

Passados quinze annOi, todas as terras assim concedidas pagará5 em
caso de venda ou escambo dous e meio por cento.

Art. 12.

Todas as maquinas que o Colono Estrangeiro trouxer destinadas á
lavoura offieios ou artes, e de que declarar que vem a fazer uso, serão
livres de Direitos nas Alfandegas.

Art 13.

Será permittido a todo o Estrangeiro o livre exercICIO de sua reli
gião', salvas as clausulai estabelecidas pela Constituição do Imperio.

Art. 14.

Nenhum Colono Estrangeiro será. obrigado a servir no Exercito, ou
na Armada; mas poderáõ ser admittidos, como volontarios, pago o En
'Comendeiro, .lle o tiverem, do que lhes tiver -adiantado.

Art. 15.

. A cada Estrangeiro, que á sua custa emigrar para o Brasil, e qui-:.
zer estabelecer-se em agTicultura, ou fabricas, se darão com as mesRlas
condições geraes tantas Datas de terras quanto& contos da réis empre
gar no trabalho a que se destinar.

Art. 16.

Se qualquer Cidadão Brasileiro estabelecer á sua custa huma, ou
mais Divisões, mandando vir da Europa Colonos com os requi 'itus exi
g'idos _pOI' esta ~i, sUllrindo·os, e entreg'ando-os já estabelecidos na fór
lUa prescripta, será Benemerito , e merecerá a Augusta Consideração de
Sua Magestade o Imperador para ser recompensado.

Art. 17.

Haverá na Corte buma Direcção central, e nas Provincias haveráõ
Commissões, encalTegadas huma e outras de. direcção das Colonias de
Estrangeiros; sobre que terão Regimento proprio.

Art. 18.

Os llerviços dos Cidadãos que composerem tanto' a direccâo Central,
orno as Commissões, serão reputados como ervlços feitos' ao Estaco,

e remunerados segundo o se.u merecimento. Paço do Senado em 30
de Junho de 1827. - ~,fntonio V"ieira da Soledade. - Mm'quer; de S.
João da Palma. - Antonio Gonçalvei Gonride.

Na Impren~a ~aciollal .e ImperjaL



Artigo 6.

S~NADO~

]827.

Assembléa Gctal Leg'is]~tiva do Imperio Decreta:

Artigo Lu

Rejeitando o Senado as emendas, ou áddiçãcs olferecidas pela Ca
mara dos Deputados a bum Projecto de Lei p.o'r, elJe appl'Ovado, ou
vire versa, e pl1opondo qualquer lios Membros da Camará l'eCLl ante 3:
reunião das duas Camaras, permiltida pelo Artigo 61 da Constituieâo
Politica do Imperio, ee di cutirtí e o Projecto he vantajoso, e se de
ve requerer-se á outra Camara a sua reunião.

Artigo ~.

Vencendo-se que sim, terá lugar' a peputação decretada no meSRlO
Artig'o 61, e o seu orador expondo succintilmente á Camara deliberante
o o~jecto da leunião, reg lererá que se desti~le dia para ella, quando
não convenha em retirar suas emendas, ou adctições; e sem esperar pe
la resolução regL'ellsará a Deputação pal'a sua respectiva Camara.

Artigo 3.

Continuando a ta,mara deliherante sua Sessão, porá !leo P,'esidente
em discus ão a materia da Deputação, e com sco resultado terá a me 
ma Camara a fàculdade j ou de retirar suas emendas, ou addições, Bpro
vando o Projecto sem elias para pedir a Sancção Imperial; ou de ignal'
o dia para a reunião requerida, e por qualquer modo que delibere, o
communicará á Camara recusante.

Artigo 4.

Neste segundo caso, e no dia aprazado, reunidas as duas Camaras" ()
Presidente do Senado, ,declarando aberta a Sessão, porá em discussão as
emendas, ou addições rejeitadas j ~oncedendo palavra aos Senad res, e
Deputado para fallarem huma vez somente pela Ordem em que a pedirem..

Artigo õ.

RstR. discussão finalisál"á na mesma Sessão em que principiar á 1.0
ra do Re~~;imenLo do Senado; mas requ rendo qualquer dos nlembros
da Assembléa Geral a continuação do debate para ,maior esc1arec' mento
dos objectos em questão, fica o Presidente autborisado para prorogal-o
por mais huma até duas horas, findas as quaes, fexará a Sessão, dan
do a reunião por acabada.

Na Ses ão immediata servirá para Ordem do dia da Camara recu ..
fmute a materia das emendas, ou addições, e segundo as razões pon.
deradas na discussão geral, e as que de novo se reproduzirem, poderá
a mesma Camal'a, ou admittir as emendas, ou addições taes quaes, e ap
pro ar o Projecto para ser levado a Sa,ncçáo Imperial; ou rejeilül-as~ ço: \.
ma já o havia feito. ' ,



Artigo 7.~

Ore ultado desta Sessão será participado á Camara deliberante, a qual
neste ultimo caso J discutindo novamente a materia de suas emendas J ou
addições, terá a liberdade, ou de as retirar, como lhe he pel'mittitlo
fazeI-o ainda antes <.Ia reunião pelo Art. 3. desta Lei J Oll de sustenta~-a;'

e nesta hypothese, decahin<.lo o Projecto, poderá sua materia ser opoltu'~
namente insLarada na fôrma dos Regimentos intemos.

...Artigo 8.

Esta Reunião terá lugar huma vez s6mente l'l. cerca de cada PI'O.

jedo, sejão huma, ou muitas as emendas J .ou addições o/ferecidas.
~aço do Senado 30 de Junho de 18Z7. -lklarquez ele InlLambupe.

/

Na Imprensa Imperial e Na.pwnal~



Minas, devendo ser subordinado á sua di1lerente
do pruprietario, e ao bem geral; fica sujeito ál

S E N ~t\. DO.
I 8 2 7.

As Commillsões reunida!> de Commercio; Agricultura, Induf'lria e Al't~, e a
de Finanças tem a honra de apresentar ao Senado o Projecto de ReO'irnento Eco
notuico, e Pulicial para as Minas, de cujo trabalho forão encarregad~s pelo mei
1l1U Senado. Paço uo Senado em· [) de -iJ lllho de 1827. - J.l!lllrquez de Garavet
las. - J.lfarquez de lItJm'icá. - Vis.C<Jndc de Gayrú. - Manocl Fen'eira dq Ga
mara. - .lU~lrqlJ/.ez de S: AmaTo.. - J,llm''luez de Bllepend!J.

Re~·;melll.() Eeonomico e Policial pal'a as .lJlillas.

CAPITULO. l.0

Disposições geraes.

ARTIGO 1.0

A Lei cO'ns~dera l"linll.s as l\'Jussas de substancias Minerues e Fosseis, encer
1~1.l1as no interior da terra, ou fdzencio parte da sua superficie; e se dividem ·em
lVIil~~g' de Vieiro, l\'IilH.ls -em .çamadas, ou Estl'01.dos, :Minas em Montão" e Mi
nas de Aluv.iüo.

ARTJGO 2.

As, ;Minas das t·res prirneir~s qualidades poderáõ ser extrahidas em qualquer
parte elo I tllperio'; as da quarta qualidade, isto he, as de Aluvião, só PQdel'úó s~r

Lraballlauas nus praias b,mhadas pela maré, ou a ellas muito vizinhas; e na dis
tan.ciu de trinta legl:l~ts da Costa, sendo em ulveos de Rios ou Ribeiros ,. e
em terren,m; ,econhe~iélos por ir~prod Ll;C'li vos.

ARTIGO 8.

.O .trabn1110., ou lavr·u cilas
f]u01Jidade, au flUtiur benefieia
disposições ~I}~rintes.

].a .1\!5 lVll1las I-aHaclas a talho aberto, ou u luz do dia, sendo em l'ocbll
lirme e terreno consi:tente, podarúõ ser tl'llLJalhncl.ls até cem palmos de profun
didade, e at6 cinL:oelltu pulmoll., quando a roc1101, ou o terreno nao forem con
1>iSlente~.

2. Estes trabulhos, tendo chegado a lmma, ou outra profundidade, não po
d rilCl Fel' continnados, se Iliio por meio de poços, ou galarias.

:3. Fica probibid/\ a pratica actual dos Desbarl'anques, que cobrem e entu.
lh;ío o. ten'enos adjacentes; assim como a de Repuxadas, qne além de destrui
1l'1I1 o. lerrelluS illtel'iures;., ti agoa leva .com 11 lena o ouro, que se pertende
cXilratlír. \

4. As '·fina. de Viciro: l'm ~amndn!\ ou Estrados, em lVlontiio, e outros
IlWI'. quer ja7.igos de l\1ineraes, ou Fosfieis, st'rão lavr:.das por meio de poços,

.\)u galarias, IjUl:IlI(.lO PO) outro 'lIlodo se niio possão lrabalhar sem imminente perigo.

.A RTIGO 4..

Se da ,'izinhança l\e. JUl:IS :Minu diffel'entes, e de differentes donos, resultar
pelo t rabn lho prej n izo a 11 um delles, o dano. sent reparado por aq nelle que o
causou; e da me.1I1::1 l,lrte se desse lrabalho \"ler ao outro vantagem conhecida.
esta scní illdcllInisBlla PUI' nqllel\e qlle tiver es~e proveito. E tanlo este, corno o
d,mo S(il;t jldgado, pl'ecl'dellClu arbitnul1ellt0 de exp 'I'iente, que serão de pre.
C-r (lciJ. 0:5 EIlgelllteiro5 ue MiOl~S, Oll Mc;;trcs Mineiros, havenuo-o.

ARTIGO 5.

hstc:; Enn'('lIllC'íro::;, ou 'Mestres l\'Iílleiros ·yi.itaniõ 35 Minas Ul trabalho { a
cón.ellHlrúõ pt;~'a .ljlle cHte se '[hçu em le~~Ta,' ~ com SeO"lII';.Illça, e indicnl'á{i
ao propl'it'lnrio) 011 a seus propostos o perigo !"f'Oloto uu irllHlinçnte, .que an1ea- 'l>
ça 11 contilll.l:I;'ilu UO tl'llb,!lh~. Nr'ste. cu. u dur-io pl'll'te o on L cl~ 1ina., \~



ARTIGO 8.

ARTIGO 12.

ARTIGO 13.

havendo) ou &0 Pre~idente da PI'ovincin., que mandará logo su~pender os traba.
Ibos até qlle se providencêe sobre Il. remoção do perigo. E 110 caso de ser' este
remoto, indicl1.r{lõ os meios de o prevenir, os 'luaes devem pôr em prll.tica o
pruprietario, seus Iropúsws, e dil'e.ctor.es da Mina; se porém insil;tirem no mes
mo methodo ue trabalho, responderáõ por tcdo o dano, que se seguit-, e fica.
r{\i> sujeitos, á .pena du Lei se Si! segu il'em mortes de trahalhadores, ainda sendo
escrn~os seus.

ARTIGO 6.

Para CORstar das vIsitas, pareceres) e conselhos llGS Engenheiros, ou l\festre
l\1.ineiros, nas suas visitas Íls Minas) haverá em cada huma Livro rubricado pelo
Juiz territorial, no qual se lançaráô o dia, mez e anno das visitas, dos pare.
ceres e conselhos) fazendo-se de tudo Termo, qne será assignado pelos Enge.
l1he' s, ou Mestres Mip.eirus, e pelo proprietario, filU ,director .dos trabalhos dll
Mina. Este Livro furá fé em Juizo') sendo necessll.rio.

ARTIGO 7.

Em caso de accidentes em llUma l\1'ina, por queda ue terra, ou pedra, inun
d;ll~ao, fago, asphixia, quebt'u, ou ,le,;:trnUljo de Iachina~ e Utefl."ilios,
emanações pestiferas, ou outra qltalql1et' COI\Sd. ue que pr lvenha ferimento, morte
natur,al, 'eu apareate, o que <tudo faça tlu vidosa a seguranr;a de5 trabalhos. e
das trabalhadores; 0S Feitores., Directores, 0U Extmctores da Mina ticiio obri
gados II. dar immediata01cnle conta ao Jair. territorial, o qnal, com o EUlTenhei·
1'0 de Minas, ou experientes na lVlinerução, irá sem demorót ao lugar) examina·
rá as causas do successo, fará de tudo Processo verbal, e o remeterá /lO Conse
lho de Minas, e não o havendo, ao Presidente da Provincia) para á vistfl do
Processo dar as providencias ,necessarias, fõlZel' cessar o perlgo, e para prevenir
i~uaes ,acontec.imentos.

Quando hum proprietarí'o de Mina abandonar em tado, 0\1 em parte o sell
trabalho) dar~ parte para que a dita Mina seja visitada pelo Engenheiro de Mi
TIas, ou Mestres Mineiros) os qtJaeg em Processo verbal deveráõ declarar as cau
sas, que motivarão aquelle abandono.

E:5(e Processo será remettido ao Conselho de Minas) havendo-o, ou ao Pre.
!lidante du ProviG.cia., par.a o· transmittir ao Goyerno.

AR'fIGO 9..

De toda e q~alquer l\1:ina que se lavl'ar, se levantaráô trei> Plano!\, dos qllaes
hum l!erá remettido ao Conselho' de Minas, e na sua, falta) 11.0 Presidente da
Pro~'incia, o segundo ao Engenheiro de l\linus) havendo-o e o terceiro ficará em
poder do proprietario da Mina.

ARTIGO 1O~

No caso de se levantarem dllvioas, e questões sobre limites das l\'Iina!, se·
rá a contenda summariamente decidida por Juizo d' Arbitros, perante o Juiz 00
territorio, á vista do Plano da Mina, e dos SOCCOl'l'OS da Geometria subterranea,
para o qHe será ollvidQ " Engenheiro de Minas, e julgutldo por Sentença o mes
mo Juiz a sobredita contenda.

ARTIGO 11.

Desta Sentença poderáõ ae; partes appellal' para a Relação ela Província, quan
do não tenhíío concordado antes de estarem pela me:inla Sentença, item mais ai·
gum rccul'!;o.

I

Ninguem p()l\erá em terreno alheio filzer escavações, usar dt' sondas, ou de
outro qualquer meio para o fim dll descobl'Ír Minas, sem cOluel1timento do pro
prietal'io do terreno.

Quando l1. utilidade publica exíg-ir extracção de algum Fossil, do ql1nl ve
nha grande i nteresse e vantuuem á Nação, se poderáõ fazer aquclias sucavações
e sondas, pur pessoas legiti';amente authorisadas, observadas e glll\l"C\adas as dis·
pOlliçô,s da' Lei de 9 de Setembro de lS~6 liobre a uropri dade do Cidadão,



ARTIGO 16.

qualidade da Mina.
necessarios para pôr em execuç..=ío os traba-

ARTIGO 14.

erificada a convenicncia da extracção do Fossil, pelas sucavações, ou sondas,
r[t preferido para essa extracção o proprietario do terreno; e não querendo, ou

não tendo elle faculdades paro. o fazer, será indemnisado por huma vez sómente,
ou por hum interesse proporcionado ao lucro da extracção, <'lual elle preferir.

CAPITULO II.

Da habilitação das pessoas que pertenderem minerar.

ARTIGO 15.

A pessoa, que emprehender trabalho de Mineração, se habililará perante o
Consel'oo de Minas, havlmdo-o, ou perante o Presidente da Provincia, com os
requisit,os seguintes.

1. Mostrará. que he proprietario do terreno; e não o sendo, que tem facul
dade da Authoridade competente, se o terreno for publico, e sendo de particu
lar, que tem consentimento do proprietario respectivo.

2. Que tem combustivel, e agoas proprias, ou permittidas por seus donos,
oe consentimento dos donos dos terrenos, por onde estas agoas forem conduzidas.

3. Se estaa agoas, e terrenos por onde houverem de passar, forem do publi
co, apresentará licença do Presidente da Provincia, 0\1 da A uthoridade encar
regada de a conceder.

4. Devera declal:ar a natureza e
5. Mostrárá que tem os fundos

lho!!, que exige a lavra da Mina.
6. E tambem, que tem por si, ou seus propostos, os conhecimentos prati

coa deste genero de trabalho.

Verificado!! os requisito!:, de que trata o Artigo antecedente, o Con!!elho de
Minas, e na sua falta, o Presidente da Provincia, ouvido o Con. elho do Go
verno, declarará por seu despacho habilitada a pessoa, que pertender minerar.

ARTIGO 17.

N os termos do Artigo antecedente nem o Conselho de Minas, nem o Pre
!idente da Provincia poderá indeferir aquella habilitação

ARTIGO 18.

Se do deferimento daquclla habilitação se seguir inconveniente manisfesto e
provado, eontra a segurança geral, ou individual, o Conselho de Minas, ou o
Presidente da Provincia, assim o declarará por seu despacho, e dará parte ao
Governo, que fará expedir as providencias convenientes para remdVer o Bobredito
inconveniente. - Paço do Sena.do em 9 de Julho de 1837. - Marquez de Cara
'VelLa$. - J.l1arqllc .. de Baependy. - Mm'quez de S. Amm'o. - Marquez de Ma
ricá.""7" Visconde de Ca!p'ú. - 1Jfanoel FefTcira da Camara.

Na Impremll IOlperial e Nnc>Íonal. '\~
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ACommíssão cne rregada de conferir com a da
CUIIlBra dos DeputadoR, p ra de mutuo acordo 01'

gaoisllr o Regimc:nto COmltlllll1 das duas Camaras,
dos coadores é Depu tados, tenelo concluido a sua
1100l'Osa I refa, aI 'esenta ao B nad'o, como resulta
do dos seus trab IlloSi, o menciol'lado Regimento
Commum.

A Corumissão entende ser do seu dever, fazer
constar ao Sellado, antes da leitnra do Reo'imento,
que tendo' ido approvados em totalidadé os ~eus Ar
tigos scm maior tlivergcncia entre 0$' lembras da
'(;ommis ao lVli' ta, n'-o accoolecco o mesmo :íc rca
do modo pratico do Artigo 61 tia Constituiçtio,
no que respeita ii votação que 1m de haver, de
pois da discus,50 de fi bas as Cam aras reunida9.
Por guanto ainda que fosse, vencido por maioridade,
que a votação se fize se no S I}ado per' capita, flln
didas as duas Gal1laras em bum só CoI'! o, aparta
nio·se deste parecer o, Senadores Marguez de S.
Amaro, Marqu z de Baependy, lVIarquez de Cara
rellas e José Ignacio Borges; repntando-o depois
dn mais seria e circun Flecta reflexão' Lo contrario
80 principias fundaOlentaes da Con titniçiio: 2,0 mal
fundado no referido Art. 61 ainda me °mo entendi
do litteralmente: 3,0 i llsustentavel: porque não se
demo Ira que o Art, estabeleça a extr.lordinaria e '
cepção que delle qnerem derivar contra as reOTas
de Hermeneutica os mais l' 1embros, inculcando-a
como indi pensavel para a óbservancia da mesma
Con titui ão.

O Parecer da Commiss"'o Mixta he cuntrario
aos principioo fundamentaes da COIl, tituição ,: Por
que, admittida essa imaginada fusão, ja não exis
tem c\UlIS Camara distinctas, ja não existe conse
quentementtl a Ap; embléa Geral; exi, te hum novo
Corpo moral de humo. natureza diver a, que lhe
podem dar o nome que quizerern, mas não o de
Asembléa Geral, tal C0mo a qualifica a Constitui
~o; p0is aAs,embl~aGeral, sernndo o Art.14
Compõe-se de duas Gamaras, Gamara de Deputa
dos, e Gamara de nado1'es ou Senado - c des
truidos pela fm..ío os seus elementos essen ,iRe , ou
mesmo confunclidos com a perda da individualida
de de qualquer das Camaras , deixa desde ja ele
ser esse Corpo, que a Constituição denomina As-
tembléa Geral. I

Cumpre n:lo confundir :tS nos as Instituições Po
liticas com as de N ar.õefl llstranhas, ail\d,l q unndo
destas tenhamo adoptado alguma di, po iÇltO, por
palecer conveniente e n;o er contl'Hdictc;>ri,L aO syste
ma, ou forma d Governo que :;bruçunJm;. A nossa
Con lituição nuo adoptou rrinciIJio illlTular da
Con tituiçiio da N oruerra na formação das duas Ca
mnras, Reguio com' s conveniente ll1 dificações a
or"a,lisaçáo aeralmente r c bida em to 'as a N a
ções bem con tituid ô lia compo, ição do Corpo Le
~slativo, a oruega 'o Poder Legislatim he for
Inadb ue Membros eleitos pelo Povo indi linclamen
te para comporem hum só Corpo; este Corpo, que
se denomina Dieta., be que depoiR de legalmente
in,tnlaào, e ° olhe, para melhor ordem e economia
do. seus trabulh s, hUIll quarto do nUl.oero dos, eus
Membros para f0rrnar a primeira C I ara, e fiC<lO os
outros tres quartos formand0 a se~unda Camara. Es
los Camal'lIB não silo e~ encialmente distincttls hu
ma da outra, não' tem attribuiçõe pec~11ial'es,
aniio ser a de principiare n os Pl'Oj ctos na secru'A
da Cam~rn, ~~ S:"S, 1.'J~mbt s, nji;~ tem ha.bHitaçõe3'

dirferentes = as snas reunJOes formão huma verdadeiw
l'tl fm!~o sem em nada alterar os principios da SU'3.
Con tituição,; pois por esta reUl ião ellas tomão' ao
seu v~rdatleiro ser, dei °ando a separação, em que
accidentalmente estavão. Não são assim ai nos, as
Camaras: dIas são distinctas entre si de de a sua
origem; cada humo. exige qualidades diffel'entes nos
seus Membros, cada huma len.1 a Slla eleição parti
cular e diversa, cada huma tem attribuiç6e proprias
e dilfe~ent~~. Vê-se tudo isto t;'Os A,ns. 45, ~6,
95, 4.;1, ,:)6, 37, 38, e 47. Cada huma deve m
di pensuvelmente concorrer com o seu voto particuw
1 r para a formação da Lei. Tae 50 as di.t,;osi
ções dos Ans. 13, 14, e 52, b ~1 como as dai
Arts. 55 at~ 62 que tratão do processo das Leis.
Â. Camara!? da Ofuega não tem h m veto abso
luto, huma sobre a outra, como possuem as nos as;
o V9to daqu lias he meramente suspensi o; pois que
sendo r~jeitado segunda vez hum Projecto, cleve
havei' inÍ'Í:Lllivelmente reuniãQ, e decide-se pela Dieta,
fundidas as Camaras. Pelo que toda a interpretação
do Art. 61, que I ot' ~nalogiu das reuniões das Ca
maras ela, Noruega se dirigir a confundir, amalga
mar, e identificar as nossas Camaras, que são POl"

sua natureZ"a diversas, separadas e indestructiveis,
vem a anniquilar e a destruir pela:> sua basas o
systemu da nossa Constituição. Fundados em tão sOw
lido principio9, os Membros, que se apartarão
do Parecer do Comlllissão Mixta, penetr. úos mui
vivam nLe do rigoso o dever de defenderem e SHSw
tentarem a Lei Fundamental do mperio, e aso
inulicnuveis atlribui ões da Camal'a de que tem a
bonra de serlílm 1 :lembro , j \lIgarão em sua coo cien
cia não poderem a semir á 'otaç'~o promiscu'a; a
qual, attenta a e pecial circun tancia do numero duw
pio dos Membro da Cam ru tios Deputado que
infallivelmente anniquila a Camara dos Senadores,
e inutilisa a reacção do eu veto, e tabelecido pe
la Con tituição, como elemento ncce sario pum a
perfeição das Leis, faria passar qualquer Lei, ~em

a concorr ncia da approvação do Senado, po' ho.
rllO Ó votação, com manife.ta invasão dos direit s,
que lhe conferia A. Constituiç<\o no Art. 52.

Entend m tambem er mal fundado no Art. 61,
o Pare el' da Commi" ~o lixta: porque bem exa
minado o Art., das slJas pJlllvras e do eu con
texto, nad mais e póde colber cio que a permi w
são de huma n edida sugerida pela prudencia, para
cada hUllla as Camarlt não arriscar lluma resolu
Çélo delinitiva contra hum Projecto alias vantajo o,
.em conhecimento do motivos, ou razões em qna
e fundiío a. emendas, que olfer ce a outra Lama

I'a: pois n'"o fallando o Art. em votação, claro
está que tem completado o ob;eclO da na di pow
sição com o que pre creve a~rca da t1i~cussão; e
cIei.'oll de fu\lar da votaÇilo, por haver ja a reOTa
impreterivel, como parte elementar da Constituiç&o,
de ser feita em cada buma das Camar s.

fI ti ma prova, de fI ue o A rt. nada mais teve
em "ista, do que oifeFecer ás Camnras hum meio
ele se inteirarem das razões das emendas, e de re
solverem sobre o eu merecimento com toda a cir
.cunspeçiío e' madureza he sem duvida alguma 1.0
o ReI' o convite da renniúo das duas Camara COIl
cedido unicamente tl CarI1~ra recusante; porque só
mente esta preci a de illucidação: 2'0 o não ser o
.mesmo convite obrigatorio) mas tão sómente per
pü~siVQ, COn:lO se ll,H\llif.e t~ uo verlJo - poderá,; -:

• J --
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porque algumas emendas se o'ffereceráô, 'cíijo~ fun o .

,damentos sejão bem con1H~<:idos, e não 'precisem de
illustrnçao.

.confirma, e sustenta vigorosamente a asserção
de se limitar o Artigo unicamente á discussão, o
argurnento deduzido I({a. confrontaçiio do mesmo Ar
t-iuo com o Artigo 7õ da -Const.ituição da Noruega,
é'onde elle dimaliou. No citado Artigo da Cons
~ituiç~o da Noruega não se trata de emenda5 par
~ieulal'mente; v.ersa a sua disposlção sabre aqueI
las Projectos 5 que tendo sido novamente propostos·
Jlela segunda Cu.mára, farão segunda ve7; rejeitados'
pela primeira sem embargo das emendas ou outras
l'87í~es que o acompanhárão. A reunião neste caso
não he permissiva, he positivamente ordenada, e
verifica-se infallivelrhente. O Projecto decide-se pelos
dois terç~oll dos votos das dUcts Camarus reunidas.

Isto postõ, he evidente que os Redadores da
110ssa C€l06ti tuiq.ao não amoltldrão 0 A rt. 61, inteira
mente ao da Constitni ao çla N ol'Uega, mas delle
§jÓ ádoptarão a reunião das C!tmilras para i1IllstrarE'1I1
~ materia por meio da discu 's~io, por ser a pra
ticada entre duas Camaras reuniclas preferivel á
qué em a\lTlInS Governoi! tem lugar entre Mem1)l'os
de hUItlR Commíssão mixhl. Restri~ginio a reunião
~as Camaras unicamente ás em ndas, e despre~árão

tudo o mê',is, como inc!iher-nte com os principias
fl1nd~melllaés da nossa Con tituição. Poi' isso deixá
'J'~p a rejeição dos Projectas n,a marcha ordin~ria

geralmente seguida por todas as Constituições regu
J.ares, 'I' que' o Poder Legislativo se acba repnr·
.tido entre duas Camaras e o Imperante. Não adopta
rão a votação; porque não, sendo no Governo da
N 01' lega contrarlU ás banes da sua Constituição a
fusão ou identificação das Camaras, como já se
;demonstrou, era ella incompativel C0111 01 principlos
fundatnentaes datlOssa. Ora, se fusse da mente clàS
Redactores da COllstitLliç,ilG que se pracédesse irnme;
c:liatumente, depois de di~cutida a materia, á- vo.l
-taçto prom(scua no t;tm, uo, Gomo se pel'tende,
'não deixariáo de adopta-la, com o correctivo. de se
,veri fie r nes! e CB'lO o venciménto pelos dois terços,
:na fóhna de ermil n li no l'l.rticro 76 db. Noruega,
que elies tlnhao pl'~sente; póis desta maneira seria
lIDenor o risco de ser a Cama '8 dos Senadores' ab
~orvida pela dupla maioridade 'da dos Deputados,
P~r tenlo a falt da cleclãí'8 ão da votação e dá
maneira com que ella devia ser feita, convetlce ue
mui. retlectidamente d ixát'ão' O" Redactore, de tl'a
"tiar delia, para 'lHe fosse feita por Calrlltl'as pelo
-modo ordinarío; porqL1e eth a~9umpt05 de Leis ou
Bes luções, senou p,iomiscua, ainda mesmo Gom o
~orreGtiv dos dois Lerço~ para o vencimento, eta
sempre incompativel com a Iiossa Constituição, e l:\
.lanç.al/ia por terra.
, Esta lntel'pretn ão detluzida do conte1<to do
lht. 61, e ela corlfrontaQâo delle com a 'sua' foh
te, offerece a quem hãu 01' prevenido hum sentido
·()bvib, nlllul'iil e conforme com o systerna da C0ns
1:ituição e seus pl'incipios cardeaes. A que se fir
ma na fusão elas CamaÍ'as he inseparavel dos ab UI'

,.dos da anniquilação das mesmas Camaras, da As·.
sembléa GemI, qUê em hênhúrn momento se pôde
~.()rtsiderar existindo sem tambem existirem, e s-e
'conservarem independebtes as duas Cámaras de De.
-pntados e de SenadlHes; e não pôde deixar' dê dai:
'lH\'m . golpe mOl:ta1 á Constituição, que temQ!! àbl;aça
do, e qlle por nos!;o juramento deven'los defendet·
"e' sustenlar, He 'SLO, quanto basta, para, observadas
-as regl'as. da boa Hermen~utica, não ser atlmittiâa.

Posto que no m sn10 Art. 61 se adIem estas
"pressões. - -e conforme o 'h:sultado' dá tlí:scussão ,
~ ,$'gqf.r~ ~ - q«~ /61'. 'tl~ltv'r1'4o_ ~ ~éU"s 'ie ,;Ü\~

p:'dê coltlgir que a votação seja promiscua, e no
Senado: Porque as pulavl'as - o re 'ui tado da. dis.
cussão - apenas denotão o effeito qne ella produ.
zio nos animos dos 1Ylembros das duas Comarus
presentes, á vista das raz'j s expendidas por hnlba
e ou tra parte, as q nues, segundo forem prepondcran_
tes a faval' ou, lllonlra a emenda., preuispoem avo.
tação - e das palavras. - Se Sf:g uirá o que :1'01'
delibemdo - não se collige mais do qne aqni\11l'
mesmo que geralmente se observa em qualquer reso.
lução das Camul'u sobre negocios, em que ambas
tenhão concordado, ou huma dellL s discrepado por
votações separadas. ')ner dizer o Artigo - se am,
bas as Camarns, lendo em consider~ção os arguo
mentos prod~zi los na di'>cussífo" concordarem por
SURS respectivas votações em que se conserve on se
5uprimQ a emenda, ficará u Projecto approvad()
pOI' ambas,- e st! procederá na forma dos .lh~s. G2
e 6J. Se porém ellus per:iistirem em discrepancia,
cllhirá, e ficará SCI11 effeito o i rojeclO, e far-se-hão
as participações ordenudllS nos' Art. 59 e 60,

A' vista de tuJo quanto se !la ponderado he
da maior evidencia, q le querendo-se conceber nes·
te Art. 61 huma excepção do processo ordinari()
da formação dUB beis ou Resoluções, era indispen.
suvel " vista a byputbese de se apa rtar o Artigo das
regras geraes que formão as bases de huma Cons·
tituição, firmada na divisão do Poder Legislalivo,
que elJe fosse concebido com a maior c1al'é~a PUi

sivel, era forçoso f~l!lar mui positi,vamente de sn 1'0'

taçúo promiscllà. Mas se da vota -o nada diz O
Artigo, nem se quer nas expressõ s - St' seguirá
o 7ue for deliberado - accrescentou o advOI'b'io
ahz ~ com referencia no lugar da discussão, oU
Camara do Senado ~ como e póde, talvez pela pre,
vennã da pratica de se "olar logg que se cerra
hunia discll. siLo" imaginar flrbilru:'iamente huma ex·
cepç,ão, que se não acha expre sa no Â rtigo, nem
delle se deduz', litteral ou dOLltrinalmente entendido,
e que certamente lmplica c lU a divi~ão estn.bele,
cida do Podêr IJegislativo? Haverá por venturà in·
compatlbiJidatle el11 fuzer cada humn das Cllfi1aT3l
a votação na sua propria Salla n mesmo dia, sà
hOl ver tempo, ou em outro qualquet·? Não !le pro
cetle..rt na votaçií.o com maior serellidade, circuns'
pecção -e maclUl'eza, sendo precedida de algum es·
payo de temi o depois da discussão, que não dei,
xará de moderaI' o enthusillsmo, ou Galor elrces iVOI
que algumus "zes insensivelm nte Ele apodera doI
nossos u.nltllos nu força do debate? Desteg qnBsitos
não csperão resposta cabal os Membl'(l)s decitlenl61
do PUl-écer da Commissâ:o Mixta.

EHes poriãG aqui termo a esta expoflição, se
menos eSél'upulosos de apresentar !luf1l1l coht- exaota,
·não se julgcussem obrigados a COmmemOl'ar as ra,
zões, q lIe preponderÍl rão na maioria dos Illuslres
Membros da Cornmissão Mixta. Não abuslll'áõ da
paciencia do Senado, respondendo ao argumento
ol1erecido em apoio da fusão das Cúmaraa derivadu
dos a!lsentos pr<llmiscuos, de qUe .gosão os Membro.
de t\mbas· as Gamaras nOR SUllS reuniões, lendo
some.nte hum Presidente. PaJLõell bastantes e pon·
derosas se poderião l~l'oduiir pura ·convencer que
8QI1\e.nté motivos de uruanidade, COttl que o Sena·
do devl-a receber em a l3ua proprll1 Casa os Depu'
tados, e a cc\nsiderá!)ao devida ao August.o caraclllr
de Repl'eBéfltan leS dt, Nação; fizer.to corn que a
Conr.tittlição, órganisadá él11 melhores tempos, h'um
Paiz, 'a~nde felizmente n~m se quer ve Ligios lia
de feudalísmo, mui. discretamente os col1templassé
dé hurna maneím, decorosiR, e de que na Europa
apenas ha éxerr'ple no (l'ovet'ho dos Paizes Baixosi
,~ ~pe~il~ ~~ !~~lJ,ÜG~ IUO n.i~'tleín ~Ui !Inl:\gnlá ~s ~



jlIrlét\didll. fusão; n~às ~ofiter\tão-se oê lVIernbrór.
dccidentes de toc!.\r leverntmte neste argulllcllLO, (>

dcixlÍo de mo tI' r a. i ncól~ l'enéia de dois Pt e"iueI1"
tCd n' uma \'eunião; porque ninguem ignora qUê

&0\ ou dlis fortnàlidades polidas e dns c:tiqnl!lns
bOOrosRS de mel'a civili [ade, e que maiOI Ctlll
(tdem ambas i.ls Cnmtlr:ls aos .iin' stros de Estudo
JIlD!i9 púd~_res~lt(ü' a tr~n9foi'nl.a.çlío que se perten"
de; pn~sul'no pOIS ~ r fe '11' e a expeuder outros ar"
~úmento5, que posto ttue d quilate diverso, não
II reconhecem de maior' força.

Hum dos que se inculca mais vigoro!!o Pál'ã,
lUilclllnr a fusão das Camarás, e que mai~ tert'l fas ..
di\lido aos que úãb lhe applici!o o sClllp~llo dti
Irtali~, he sem (luvldn aquelle, que re~pelta ·esso.
fu!5o como buma can ira ruais judicios mente le'-

h[ada pelá COllstituição para con erv ç-o do equi
tibrio dos Poderes Politicos, c como huma garantià
dó Thronó e dus 1ibcrdades N aei nae. ; liglll'ando
y que sem a fusão das Camnrall o Ilnperante,
~lIe deve possuir os preciso meios purll cOI1tllr os
jIldcre na sull. ul'bita em exel'cicio hal'll\onico, se
rii de lituiclo de toda a influencia !'lobte o Sena
do: pois neie s~tltlO os Membro desta Camara no
meados livremente pelo Imperante, não podendo EI
le lamuem augtll~ntar o séu nurt1ero, nem dis olve
11,!l6 n í'ual1o ali â amalgaçãó das duas amaras
n'unlll só Assembléa podena pela influencia da Ca
mara electiva neutl':llisar a acção do Senado, todas
15 vezes qlle elJe ~e tornasse hostil ao 'I brono ou
í 'lição. Prescindem os Membros decideflles dos
Ilavios, com que se tem procurado adornar este ar
!umento, não tratarão da probabilidade dos perig05
vavissimos, a que o Senado póde ex.por a Nação,
tlm tambem ventilanto se o Senauo tcm barreirR!\
rufficicntes para não sal1ir da orbita das suas legiti
1l:lS attribnições, pois tuno isto he escusado para
1/ avaliar bem fi. força do remedio, que se inculca
1l1l10 heroico, e dirigindo a attenção singularmente
pra e te objecto, não podem deixar de exprimir
Imaior admiração de que no primeiro aspecto nã-o
!lreconhece~se logo, qlle elle niio só he inefficnz,
mal tambem que da sua applicaçiio virião damnos
grnvissimos.

Considere-se por hypothe e o Senador hosti1 e
prevul'icacior; mas not -se sempre qtle o Árt. ,61
trillll unicamente oe ei'~e(ldas, e que as reuniões das
~1I111nls jamais tem lugar, quando o Projecto he
totalmente \'eprovado por hli ma d,ellas, Nestes ter
mOI, eiitabeleçáo-I;e as h, potheses que qllizerem', el
lU' mO:;lrurá- I go a inellicacio. d@ remedia. Por
quanto, e n. amara. dos enu,lores he ho ,til, e
propõe Projectos oa' I1tliYos, e a "amara dos Deputa
du! mio se t '111 de"lisado dos, cus d veres, l'epro
má imrnediatulIlcnte o Proje to, de~ta maneira
tem acautelado o n::tl; porém e não o achando
totalmente múo, o expu'rga, transformando-o por
sua emenda. PIl hUIl1 Projecto vantnjo o, e re
IIIClle no Senado; e te que por esta maneira não
~de pór em . e i.lção os seus intentos damnosos,
repl'ova as em ndll , • 11~0 req ue!' a rE'U nião; pois
0.\1'(, 6J d ixa a Cnmara r cllsnnte, que he a que
pode requcrer :l. I'l'uniiio, :t liberdade ue a pedir ou
deixaI' d {Jerli!', Ei--a'lui ois ne ta hypothese s e
Gi'dnde rf'me<iio seI poder produzir em~ito algum,
upponha-sl, agora, que o PI'Hjecto, alias muito ntil,

e até necessllri(), teve rigem na Call1ara dos De
putados: Sllnado, a q lem niio convém hum simi
lhanle Projectu, pois se . upp-e em prevaricação, em
la tle pui' emenda alguma., o !'liIprova' ,totalmente,
113m não hav " reunião, e deste rl\odo tarnbem n5:<:>
lem lugar o remedio indicndo. O mesmo 'resultado
eIncoJ ll'Urí\ estabelecendo-se as l,llerUl'H\S hypotheses;

-qlJ:indo ó Senado se aéha ~omb\nado com o Mi..
ni, te!'io. Por conseqnencia o ul'CTumenLO he sómente
~p}JÚl'htoso, poís está b m claramente demonstrado,
(pIe o remedio que oflel'ec o, he vão e ineHica~

pal'u ucautelat ~ mal, que t~ li "eru nte se figu ..
rOl!. Elle podel'lu ter força somente, se a ~'euni 'o
fi ,c po itívamel1te ordena a nbs casos, em que
lJumn dns Call1lU'U!I rcprovásse o Projecto por outrll
approvado: mas n:'o sendo e ta a h pothe e do 1'1;..

61 nem ~endo isso po sivel com a Constituição
que ternos, vê- e bem que nado p tle produzir a
fu 'ãe> das Calharas q uallllo o Senmlo tem em a
sua mão o meio efficacis!!imo de a evita', ja re"
pr v~l1d~ o Projectos qU1! vierem da Camam d05
Deputados, ja não lhe l'cquerendo a reunião nO
caso que esta emel1de os que lhe enviou.

"bs que con:reqll ncias terriveis não resu1tariáo
des!ia onhaàa fu ão ! ! ! IIullla vez aclmilti -la com o
numero duplo da Camara dos Deputado!!, nenhuma
Lei passari1l. se não por sua oru de, se anniq llli
ria nbsolutamenlé a CalDara dos [Seu dare, e sbbl'~

ella ]1ocl ria a Camara dos Depntado .{'reer a
mais deshledida .tyranllia, ja pondo clTlelltlas. de 'II ce~"

lllU'iLls só a filn de seI' 1'equcl'ida a reunião, pallÍl.
!lustental-a' com a sua força numérica, jlt recusando
as uteis, ou me, mo nece "aria nviacl s pelo Senado',
que serião il1falli elmente suppl'imidas pela vautag-eJí.
da votação feita em fusão; de sorte que as Leiro
não se farião pela aprovação de ambas Camaras, l'e
sultarião só da vontade dos Deputados, e serião anaa
jadas da maneira que elies bem quize sem. Eis-aqui
por tanto o l:emedio, que se inculca como garantia
do Throno e das liberdades da ação, n' um ca
so oe absolutamente nuno porque póde ser illudi
·da a sua applicação, e no oCa o de ser applicado,
pótle degenerar em tyrannia.

Finalmente outro argumento, derivado dos inven
civeis obslaeulos que experimenlnrião sem a fusão
das Camaras alguns Actos da attribuiçãg da As em
'bléa Geral, como nemeaçõe da Regencia, da novo.
Dinastia &c., bem como a onal approvaçã0 de alguma..
Leis vantajosas e mesmo urgente\;. não pareceo tam
bem de grande pezo. Porque as nomeações da Re
gencia, da nova Dina tia e oulras quaesquer, não
.podem sofrer embaraços na. sna e, ecuçfio, visto que
deve haver Lei anterior,' que determrnará a .formllla
ou solemnidades, com que devem ser feitas, e então
as eamaras não legislão, obscrvão sómcnle o que
ja determinárão por Lei., como praticarno no l'eco"
nhecimento do Principe Herdeiro do '1'hl'Ono. Qllan~

to ao inc<..nvenientes de não passarem mnitas Leis
por Emen.das, obre que a Carnal'as tem discordado;
e lem isto al"uma força, então deve-se exigir ao

reunião, e fu'ão das Camaras ~ não só quando al
guma deBas rejeitar RS emendas, mas tamuem qnan
rio reprovar totalmente qllalqHel' Projecto, que se
julgue vantajoso 011 urgente; pois nesle ca~J Sl"

verifica o me mo, e talvez maior inconveniente, e
cumpre consequentemente lançar melo da me ma me
did 13ara o remover. Pelo q lIe todas as razões de!!
ta natllFeza, com que se procura ustentar a VOla

ção promi cua, enlrão na ordem 00 soph!!!ma
guod nimis~p1'ouat, nihil p,'obat. - Sac .IS mesmis
silnlls razões, que oiferecem os que e oppõe ao es
tabelecimento de dua Camaraq. ão he aqui o
logar proprio de di_clltir, e mo tr. r q anto.he erro
nea e, ta doutrina, besta ter a nossa 'onstituit;ão
estabelecido duas Camaras para serem sustentada.
Os inconvenientes e embar3ços npontados, nascem de
ser li maquina mais complicada; apezal' delle!! as
Na 'ões bt'111 cOllF.titl,lidas, fallando gel'alment~, as
mesll1a~ Republft;~i1J t m -coiUlngráJ& -o· Ilté.ipiv '1. 8s

dÚflS amlll"lS 1 :. ?l\ma 1.1'isLe expenencia US telll.

~(,



'Convenci~o do quanto !láu ephemel'os 'O! Governos
Representativos, que as não tem. No mundo moral,
'como no phisico, a harmonia, o equilibrio e a per~

feição nascem da acção e reacção. A N açlto não
ambiciona ter muitas Leis, o que deseja he que
~llas tenhão o cunho da perfeição, quanto for. com
Falivel C0\.11 as obras do homem. Os embaraços, que
os Projectos de Lei encontrão, procedem ordinaria
.mente de não terem essa perfeição; porque nãe lie
~dllli!!sivel a hypothese de buma rE1jeiç<''ío ca.prichosa
em homens animados. do desejo do bem Public0.
Se elles forem urgentes, e as suas disposições cor
)'esponderem ao sen objecto, não póde haver receio
do seu bom exito: 'Todas as Nações, que se regem
por ·Gcverno Replesentativo cem duas Camaras, co'"
roo as nossas, estão sujeitas aos mesmos embaraços,
e bem poucas, e pode.se dizer nenhuma, exceptuan
do hoje Portugal, offerecem nas suas Constituicões

.IDeios de 05 remover: estes sio estabelecidos por
arranjamentos ajustadós entre as Camàras, como

.. loaleria dos seus Regimentos. A nossa Constituição

. limitou-se unicamente á discussão entre as duas Ca·
- :maras, preferindo-a po~' melhor, como se notou
ja, á das Com missões , mas procedeo como as mai,
Constituições: deixou a resolucão aos termos ordina
Ties, por parecel: bastante o cl~bate entre as mesmas

.CaIUaras , para que estas concordassem em COl1sel'~

~a Impnmlll\ Imperial e N aciol1~I.

VAI'em; OlI suppl'lmll' fi as e'mend s. E se e3tn m~
dida, que se n50 tem ainda po. to erlil pratica
porque se entende não produzirá a conciliação e~
quer sómente a fusiio, a qual implica com a Con;,
tituição l que émbaraça ha para se tomarem OUlr~

mais elncazes? Algumas, e especialmente as de se
retirarem as emendas precedendo Commissões, que
esclarecessem a materia, farão em vão propostas.
porque a maioria dos Membros da Comrnissão Mix:
ta insi.~tio, não se sabe com que fundamento, cm
ser constitucional a Art. 61 contra a expressa di~

posição do Art. 178, contra o entender geral de
todas as Nações que se regem constitucionalmente,
ai nda as mais livres, entre as quaes se póde Ira.
'ler para exemplo, e se indicou o dos Estado~

Unidos da America uo Norte, que anles de virem
ao final arranjamento tem até em cada huma das suas
Call1aras varias discussões e votações, Ó que he bem
patente no Mannal do Direito Parlamentur colligi.
do por Jefferson.

N ~stes termos pensão os Membros que se apartá.
rão do Parecer da Commissao Mixta ter jllstifica.
do a sua dicidencia.

Paço da Camara dos Senarlores 10 de Julho
de 1827.

Marquez de Caravellas. - 'Marquez tie S, A..mu·
,/'C'). -,J.lifm·qucz de Boepf:ndg.-José Ignacio Borgel.



SEN ADO~

1827.

A Âss,embléa Geral tegislati~a: Decreta'),
TITULO 1,0

,
,Dos abu$ó~ dá Liberdade de exprzmzr os pensamentos por escrlto, ou po'r pllb

lavra, e suas pentts.

Àrt. 1. Tódos tem direitd de éorrimunicar b5 êetis pensamentos por ellcrito;'
0\1 por palavra, e rateI-os imprimir, e circular á vontade sem depertdencia de
êehsu a; corn tanto que respondão pelos abusos, que commetterem no exercício
deste direito.

Art. ~. Abl1são do drrelto de Ico~rtlunÍcar t>s sêus pensamentos por éscrito,
os que 'por impresso, de qualquer natureza que seja, os emittirem.

1. Ataques directos contra o Systema Monarchico Representativo; abraçado
e jurado pela N açiio, e seu Cbefe.

Os Responsaveis incorrem na pena de prizao de tres a nove annos, e na'
pecuniaria de hum a tres contos de réisl - I

2. Provocações directas, ou para a rebeIlião corttra as Leis; é contrá as Au·
thoridades Constituidas '; ou para a resistencia, com força, e vioHmcia ás injus.
tiças verdadejras ou ficticias, aos abusos verdadeiros; ou suppostos da Administra...
ção, e das Âl1thoridades.

Os Respol1saveis incorréll1 há peria de prizilb de dois a seis annos, ç na
pecunial:ia de oitocentos a dois contos e quatl\ocentos mil réisl

3. Blasfemi:.ts contra Deosl j

Os Responsaveis inconem nas mesmas pénàs do paragrafo àritecédente.
4. Calumnias, injurias, e zomba.:ia cOntra a Religi,io do Imperio, assim peto

que pertence aos seus Dogmas, como ao seu culto. Evidente olfensa da MoraI
Publ' a.

,-JS Respons~vels incorrem pelo quê pel:t.ence aos, DO$mas; nas mesmas p~n~s
do paragrafo dOI., e pelo que pertence ,ào Culto, e a lVioral, na pena de pnzl10
de seis mezes a hum anno, e na pecuniaria de cincoenta mil a cento e cincoellta.
milréi.

5. Inj urias aas dilferentes cultos~EJstl'angeiros estabelecidos no paiz com permis
s[o, e garantiá da Constituiçao.

Os Ro pon aveis incCln'em na pena de prizão de seis nietes a hum anno, e
na pecuniflria de cindoenta mil réis a cente> e cincoenta mil réis.

GI 111jurllls dontra a Pessôa do Imperador; Sua Augusta Espoza, e Princi..
pe Herdeiro.

Os Responsáveis Íticol"l'em na pena de prizão de hum à trés anrios, e na
pecllniaria de trezentos mil a novecentos mil réis.

As Injurias feitas a todos, ati cada hum dos Agentes do Poder~Executivo,
lião se entendem directa j nem indirectamente, feitas ao :mperador.

7. Injurias contra as Pe5sôas da Família Imperial.
Os Res!Jdl1Saveis incorrem na pGlna de prizão de seis li dezoito nieies, e na

pecllt1iaI'ia de cento e cincoenta mil, a quatrocentos e cincoenta mil réis.
8. Inj urias contra a Assembléa Geral Legislativa, contra cada huma das Ca

mal-as, au contra a maioria absoluta (;los seus (es ectlvos Membros.
O.. Respol1saveis incorrem na pena de prizfio de hum a tres annos, e na pecu'"

nlaria de trezentoiS mil a novecentos milréis.
9. I njUl'i as , que tenh,ão POl' fim imptitações1 contrá qualquer pessÔã, de

ncção, oU acçõ~s, que a Lei classifica em crimes, e a que commina penas;
sendo da natureza daquellas, de que em Juizo he admittida a denuncia, e
sendo a pessôa alfrontada nomit1almellte expres a. ,

Os Respélnsáveis são obrigados a provar plenamente taes imputações; e ria faIta
dc ta prova, além de serem declarados, por Sentença, caltirruliadores, incorrem na
prlla de priz.~io de hum a tres anuos, e na pecuniaria de duzentos mil, a seis"
centos mil réis.

10. Injurias, que tenhão por fim ímputações de acç,i'o 1 011 acçóes, que sUp'''
posto sejãq das que a Lei classifica em crimes, e a que commina penas, não são
toe1avia dn.quellus, de que e~n Juiza se admitte denímaia: e imputações de toda1,
e qLUllqner t1cção, ou facto da vida privada, e clo~nestica. ,>'"



Os ltespon!laveis, que nest, CB$O não são admit~jdo9 a provar as Ímputaçõe's-,
nem os motivos dellas, incon mna pena de priz.ão de tres a nove' mezes, e na
pecuniaria de cem mil, a trezentos mil I'éis.

11. Injurias, que tenhão por fim deprimír o Cidadão paI' qualquer maneira.
05 Regponsaveis incorrem nas penas q0 :numero lO.
12. Esta mesma disposição se observará a respeito das inj urias, ou i m puta·

ções contra pessôas encalTeg,adas das }i'uncções publicas, quando se dirigirem L suas
pessôas, vioa privada, e domestica, e lell,lcões pRl;lic,tlltll'es., 'I • '

Art. 3. Não são crimininosas, e por isso não dão lugar á formação de'
processos, e imposição de penas

1. Âs analises razoaveis dos principiaI> e usos Religiosos.
"'. 2. , As ~ensur~s. ,d~s p SS?~s encarregaQu; da~ ~uncções publicas ~ tendo j el!as
pol'''ob.lecto os pnnClplOS politlCOS, e operaçoes publicai dessas pessoas,. usul'paçoes'
de poder, ataques á liberdade' politica, e as garantias dos Cidadãos,. infracções
das Leis, y:ioLações, e québras da Constituição, machiJlações c0ntra o Estado,
ou\ contra a Syste'lI1a JVlonarc~ico ~epresen~ativo, e tQc\os o" delictoSl de qualquer,
naturepii contra a Nação, ou p'art.e d' ella, sua segurança 1 sua honra, e sua
felicida~le. .

I Art.~. Tambem abusão" 9s qtle publicarem gravuras seç1iciosug diffamato·
rias e immoraes., dirigi,das ,1\ alg~lm das fins ex pressados p.ds _'1 rt~gos , 'prÍLl'\e'j 1'0 e
segunda.

, Os Respollsaveis incorrem na metade das pertas" qUll em tue'! casoS lie impo
rjão ?o0s qne abusassem por escl'ip~os impressos.

Art. 5. Nos mesmos casos, em que por esta Lei lillO puniveis os abusos da
Liberdade da Imprensa, são igualmente puniveis os abusos das palavras, e dos
escriptas não impressos; com tanto porém, que se prove evideutemente, que as
p'alavl'Us forão preferidas em publicas reuniões, e que os manu5criptos sahirão do
Gabinete do Author, e se fizerão circular com seu comsentimento.

Os Respous<l.veis incorrem n~s mesmas penas ,da Anigo untecedente.
ArL 6. Todo o escripto será lido,- e interpretado, para o julgamento, con

forme as Leis da boa henneneutica ,; e jámllis será j ulgac~o merameílte por frazeI
]501a(\as" e deslocadas.

TITULO 2.

Dos R:espo·ns(t'Veí~.

, -t\l'l. L. He respol1savel por' qualquer escri,pto, ou gra,'nra nos casOs do Ti.
1lj110 antecedente: 1. o seu Author: 2,- o Editor: 3. O Impressor: 4, O Ven·
d~dor: fá. O Distribuidor. Fic~ porém sllvo ela responsabilidac\e cada hum dOI!
quatro illtimos, 'que apresentar huma obrigação c\ll responder pelos resllh\1dos Jo
impres o, ou gl'avura, assignada por aqnel\e, de quem recebeo a obra para ser
publicada, impressa, vendida ,ou Jistribl,lida; sendo reconhecida a assiO'natura
por hum Tabellifio, ou por duas testelTIunnas fidé'dignas 1 domiciliadas no paiz,
no caso de ter o assi!"nante o seu domicilio n'outra parte. .

Art. 2. Nenhum l"!jmpressor poderá -imprimir, 0\1 pubricar qualquer escripto,
sem que nelle àesigne, em dous d,ifferE.'ntes lugares, e de maneira que não possa
cortar-se, a dellominação da Typographia, lugar, c anno, em que he impresso.

Art. 3. Todo aquellf" Impres!:'ol', que imprimir, ou publicar qualquer escrip.
to, incurso em algum dos Artigos desta Lei, debaiXO de nome Je pessoa, qne
!5e não obrigára a responder, na fÓl'lna do A.rtigo primeiro deste Titulo, pagará
a malta de quatrocentos mil réis, além das penas, em que incol'l'er pela quali
dade do escl'ipto.

. , Art. 4. Na mesrna pena incorre o Impressor convencido de haver falsamente ,
designado a Typographia, e 1u~ar' da impressão do escripto, que conti'\'er algum
dos abusOfl expressados no Titulo primeiro desta ·Lei. I,

Art. 5. 'Iodos os que imprimirem, ou publicarem, ou venderem ~SCl'lptos,

OIÍ gravuras já conclernnadas em virtude de algum dos Al,tigos desta Lei, incor·
rem nas pena~ impostas aos primeiros Réos.

Art. 6. Não silo responsaveis os que imprimirem, ou de qualquer modo
fizerem circular as opiniões, e os discursos enunciados peloll Senaüores, QU De
putados no exerci cio de suas funcções.

TITULO 3.

Do Jurj;, sua Ele'ição, ~ Fot'1nação.'

Art. 1. Todos os abusos declal'udoicril1les nesta Lei, serão julgados pele
Tl'ibunul doiS J Ul'adoi. '



lerá qum Conselho de J urado!l em c:ld~ Cidade" ou Villa, ca
;ca, que será eleito, e formado da maneira seglllnte.

be No ultimo mel. de cada hum anno os Vigarios das Parocbias
Ç;S Cidades, Villas, seus Termos por agora, e os J uize de l:>az,

d:l ,OUVeI', remetterúõ ás Camaras rel;pectivas IUln1a relaçiío exacta, e ju.
Cl~o dadãos domiciliados nas suas Parochias, ou Districlos, que ti,crem
l' es requerida paru Eleitores.

4. ACamara, reunidm; todas as relações, e extremados dell!ls oS J ui.
ireito, o. lVlini tros de 'fribunaes Fiscae;;, e os encarregados de qual.

cção ue Policia, em que se não comprehendelll os Oli:iciaes ue Ordennn
'murá lista geral de todos os outros Cidadãos, e a remetterá, oao Pl'Omo
.J l11'y.

rti~o -. ,O Promotor enviará esta Lista ao Pre. idente do J ury, que he
iz de Direito; e este, no principio do armo fadl, con tal' por Editfies o

, em que ,e 1ão cltl fazer as ccdulas com os nomes dos apurados para a for
ç<io da listll dos Jurados.

A rti '0 6. No dia nprazelllo, no PtlÇO do Conselho, a portas abertas, o Juiz,
uzendo tantas cedulas, quantos forem os apurados, as recolherá logo em
IUlOtl urna, qu' se hll dI: guurdar no.A rchivo d~ Cal! ara; e o Escri-váo lavr:~rá

termo deste acto elll ~m livro destinado 11 esse etfeito, lançando em outro os,
nomes dos apmados.

, Artig{) 7. O Pre idcnte mandará nffixar nas portas das Parochias, e pu
blicar elll todos os Jor1'1aes a dita relação dos que h[o de ser Juizes de facto na-
quell nnuo. .

Arligo '. Ri'i]l1cren lo O Promotor a convocação do J ury, e transmittindo
a aCC\l5f\r;lO, e DOCllll1l'nLOR della ao Juiz para a formação do proce~su, e te
fará cnn.Lr por· Edilac ,::dR~ado 1105 lugares pubii..:os, o dia e hora em que
se !la de proceder á extração dos Jurados para tal cau, a; e mandará notificar,
para compnrec('r nesse di:t, a, ill1 o accusado, cOJrtO o autlJor, e o hou\'er.

rtigo 9. esse dia aprazado, sendo pre entes, aPre idel1le, o Promotor, as
Partes, e o ~.,crivãu, que lavrará o anto nece sario, e procederá a extracção de
dóze nomes lh urna para fuI' nar-se o Grande J ury. este acto dará ao aCCll
sado hum tra lado dã c\llra e o rol das testemunhas ha\' ndo-as, com a desi
gnnção d SIlUS mOl'adia , e oflicios.

Se o R ~o mio comparecer, á revelia d \1e egnirá o processo n ua marcha.
Artigo 10. Formada a li ta elos dõze apurados, o E criváo officiará a cada.

hum delles, nOlil1cam O-O!! pIna .comparecerem no dia, que o Pre iúente tiver assi
gRUl do, e que nnn'<1 pus. r~ de quinze d~pois da upurnçiio.
, Os que não cQmparect'rcm., em causa justificnda, pagarão a multa de vinte
mil r"is; e a dobrar naS reincidencia •

Articro 11, O Promotor, que ha de ser lelrlldo, S~l'lí nomeado á maioria re
lativa pelo Collegi() El itoral do Circulo, a que pert nce o lugar, oride se esta
belpce o J U1:Y.

Terít por cada acção, q te intentar, e em que o J ury nua achar muteria
p~l" t a uccusa~ão, o hOllonnio ele qllatro !Uil r "is; por aq lel1a., em que ti-
\ e)' lug, r l 11 'cllsação, e elle levar ao fim, o bonol'Ul'io ue doze mil réis.

A nioo 12. O me. ~o Promotor poderá ser re leito, ficando porém ao seu
ar lltri aceittu', ou nua a nomeação; e quando não aceitar l llce<ler-lhe-ha o im
mediato em votos.

Artigo 13. Os que actll:tlmenle existem continuarão R sernr, emquanto,
'u la a actlHtt lil' lTislaturR) se niio proceder a no a elei!,ões: e na Comarca!!,

oUlle os não houver, s.e procederá {L sua eleição, na torma du Artigo onze.

'I'ITULO 4.

Do J u>"!J de Accu ação.

Artigo 1. No dia as ignalado, reunido o Cemselho, o Presidente defirirá.
ao Vogaes o j uraln~nto, cuja formula abaixo se tran, creve ; . ord nará, que leão
o 1'romotol', ou Author o anto da )accmmçâo, o Réo, ou seu dvoCTado os r~
tilJ'os, ou aUegações da defeza, sem lhes admittir l'eHexõ 'e logo qnc, acaba
das as leituras, o t1\' r fi ito retiraI', inquirirá, debaixo (la juranl nto, aS. tes
temltnhas, que hou\-erem de huma e outra parte, na pr ença 00. J mados.

. Al'tigo 2. Terminado este J reparatorio, o J umdos ( que baverão tomado
as ellJcntas, que lhes parecer) e retirarão, .com o processo para ontl'a sulla, ~

pn.de ,sós, ~ob IL pre5id~[.ICi~ ~? l~ur!l. que e_Bo~çlhel'ão d' entl: sí, conf<;;rencillri'iu 100- >



e ó que for julgado p h1 maiori:à de chia!! tetça~ parhbrê' o objeo
decis<"io.

Artioó j. Voltando logo os Jnmdos ,ft primrirá sltlla, ahi, o que
c1!es ioi Pr/? i ente, em vo~ alto, e illlclliai cf ctirá - O J nry achou
achol! materht plra a uccusação - O J li 'I. l~ 'Dir.:ito mândará uprégo.
iüntii~la pelo I'orteiréi Jo Juizo, e o' É~crlVái:l l"'vhlá de tndo b termo, q
si(fl!al'~õ lOdos os J urndos.
- l\rtigo l. Quatido a decisão do J l1TY fuI: Jiegali va, b PI'esidente do Ct

lho pel' sentéla';a lal)f:nda nos Autos, jalgat'ÍI ue n nhull1 !feito a denuncia, '
~elflpallr~O' IJ d'31HlllCitWle nas cus'tas. se fOr jÍa~,ticular.

A rt'Í <T0' 5. Quanrld a decisiio fdr ctfiin\lari u, 1\ sentcnça declarará, que tt
lno'ur a o accnsaçiio; e ordenará o sequestro de todos os lmpres:;os denunciadt
(quando o àbusu· for pela 11l1'prens<l) e a detenç<i.o do Réb em cnstodia, saln
e no me;:;mo acto' presfnr liançà, que 'o Juiz de Dir ito, com approvação do Pro

meIO;', () i ;\ Llllror ~ .ill!gar idonéa, lavrando dc tnuo u I 'reeisb term .
A rI ig) G. 10l nz liatamente-, apte3 yne O P éo ou pre"o, ou aLRançado, e

HU, elIte, p'rocêder-se-b'a ú e:-:ll'ação' dasretlulas Jl~ra formar-se o JUI'Y de j ulgação,
ue ~er:l com postb de doze yogae,.

, Artigo 7. Lidos os n'oJiJe; poderá o A uthol', ou o PrOl11otór recusar !t

ámelude d0S Ekitm:, em mOlivar a r Cll'sa, até segunda vez inclusive; e o Réo
duus tel'l.:as nar'es até a terceil'll vez inclusi\'e,

e ~ il.'e:os fbrem dois .ou mais, poder:lõ Ofllbimn' as suas recusações; nitQ
comuinándo, TPCl1Sarú ca la, bum a i tu'te, e ve'zes, que lhe he licit récusar, é
da t~rna ,e exlralliriío tantos nomes 11Iais, quanto forem os recusados.

Artigo '. Concluida a rccusação se J?lOceclerá na f6 'ma do Artigo dez do
Titulo te,'niro.

F01'mtda do J UTamento.

,o" uro examinar cuidadosamente os factos, que eu houver de julgar, e ex
bibir o meu "Oto COlll toda a sinceridade da IIlilllta alllltt; não admittir accu
sação por odio, ou nlt1licia; lião ao,;()lver pOl' fmqu ·Zól., ou lucro, e declarar em
tudo, é por tudo a verdatle segamlã a minha un ·ciencia. '

'lITULO 5.

Do J'UI'!J de Julgação.

Artigo 1.0 No 'dia assignalado, relmido o Con5elhb, o Presidente, presente
6 Promotol'; ou Author, o R~o, e seus Ad\'ogado~, depois de ter deferido o
j II ramen lo aos Vogaes, pela form ti la abai:o<o descri ta, fará ao Réci as petgun
too, que julgar necessc\ri<ls.

Precedentclflellte se terão tian ,mittido ao Réo o traslado do Libello accu~oto·

rio, e d~ todo, os' documentos, que se tivercm produzido de novo; e o rol das
novas te5temunhas, se as hu Ivere1l1, de sorre que tres dias; pelo menos antes
da reunião, tcnha e1le de tudo cpnl1ecimento.

Artigu 2. Findo o inte1T()~atorio, ordenará o Presidente, primeIramente ao
1\.ut1l0r, depois ri Réu que lêão, aquel!e a ac~u açiío, ést' tlutro asna defeza,
podendo caela hum delle_ dar todo odes Ilvo!vimento á resp Clivas ailegações:
'egllitlamente inqnirin't as tesle:nunh:ls, que se ~:presentarern, deterindo-Ihes jura
ID{'nto, e ttdmittind} tanto o Allthor, .como o éo a fazer-lhes os interrqgal06os,
qüe lhe cOllviereill; e fie terminará este aclo com a sustentação de Direito por
hum:'!, e dntra parle. '

• rligo 3, Formado aR. im o pl'ocesso, o Juiz de Direito, redigindo a
hypotlJesc, que fizer u rnuterin.· da a.ccusução J as razões ex pendidas pró e cQntra,
pruporá ao J ury, com a maior chtrez!r flOssive'l, as questões de facto, que houve
relll de ser cleciàidas.

rtigo 4. Rp.tirando-se 0$ J lll'a( os pRrn outra ,Sa11a, e escolhida o seu Pre
,idente, conferenciarão sobl'e 'ad:1 llUma dflS qnestões propestas; e o que for
,1nlga lo pelu maioria de ires quartas pl;trtes dos Votantes, será a decisâ<;>, que o

residente publicará na primeil'a Salla com as formulidades ordenadas nos Arti
go Segundo, e Terceiro, do Titulo (luarto; abrangendo- e na mesma decisãó
o grÍLo de cleEcto. I

Art. 5. Se a decisão for negfltiva,' o Presidente do Conselho t:ll:ofe~'iL'á a Sen
tença de au,olviçiíb do Béo, ordenando a imme.diata soltura dl:!lIe e o levafitarne~

to do eqUt'slro, r quando tenha ticlo lugar); e condemnará o Accusador na,
'custas, se rol' pnrticu lar.

1\rt. 6. Se fôr a rleclsão affirrnativa, a sentlinça condemnará o ,Reo n'a pen~
t01'l'espondente, e nas, cnstas do pl'oceSllO,. ordenando à iuptessão dOli' línpressói
denunciados.



TITULO 6.

Formula do Juramento.

Juro pronunciar bem I ~ sinceramente nesta causa j haver~me com franqueza,
• verdade, só tendo diante de meus olhos Deos; e a Lei, e proferir o meu voto
6e<Tundo. a minha consciencia.o .

Disposições Geraes.

Art. 1. Os J uize!'J de Direito; Presidentes dos J I1r)'s ~ serão os Juizes de
Fóra das Cid'Ades, ou VilIas, onde e\1es se formarem 1t e nas Comarcas, onde não
houver Juiz Letrado, será o Corregedor Presidente '10 J ury.

Árt. 2. Todos O!'J actos expressados nesta Lei serão publicos; mas nenhuma
pessoa assistirá a elles com armas, sejiio de que natureza, forem, sob pena de
ser presa como em flagrante delicto, e processada na fórma da ]Jei.

Ârt. 3. Toda as questões incidentes que occorrerem, tanto em hum, como
n'outro J ury, será,o decididas pelos Jurados; e, se involverem materia de Direito,
erá ouvido o Juiz.

Art. 4. ·os delictos, e'm que esta Lei impõe huma pena indeterminada, fi-
xando sómente o maximo, e minimo, con iderão-se tres gráos: 1. da maior gra
vidade; o 3. o da menor l -e o 2, o medio.

Art. 5. Ao 1. gráo se applicará ,o maximo da pena; ao 3. o mini mo; e
ao 2. o medio entre este e afj ue\le.

Art. 6, Nos ca OlO de rein~idencia. !'ie multificará a' p~na pelo nlJmero dellas.
Art. 1. O producto das multas será applicaelo a prol de qualquer Estabele

cimento de Caridade do lugar, em que forem J ulO"adas.
A rt. 8. No caso de impossibilidade de pagamento das mnItas, serão com

mutadas na terça parte mais da pena de pri~ão comminada nos respectivos Artigofo

Art. 9. Das deci ões do Jury não haverá recurso; salvos os ca os 1. de
prescripção do Crime; 2. de'.ia ter sido processado. o Réo pelo mesmo crime; 3.
de falta de legalidade no processo; 4. de imposiçiío de pena maior que a decre
tada na Lei.

Art. 10. Os recursos, nos casos mencionados no Artigo precedente, serão
para as Relaçôe dos districtos, a que o Jury pertencer.

Ãrt. 11. As Relaçõe , se julgarem procedente o reCul'so, por ser verdadeira
a causa, que o motivou, declararilõ de nenhum .elfeito todo o -processado nos
dois primeiros caso do Ãrtigo novo; e no terceiro, e quarto reenviarão o pro~

ces o ao 'Juiz de Direito respectiv0, para que o faça formal' de novo, quando
não esteja le:yal, convocanllo para esse fim outro J ury; ou para que reforme a
sua Sentençao quanto ti imposlÇé:IO da pena.

Ãrt. 12. Nenhum privilegio izenta o denunciado, por algum dos crimes ex
pres ados ne ta Lei, de comparecer ante o Jury' seja qual for a sua Jerarquia.

Art. ]3. enhuma Sentença sobre tae crimc\i será valida quando for daJa
por outro qualquer Tribunal, POl; mais graduado, que seja. O Juizes, que a
derem seráõ Réos - de Lei não guardada - e re ponsave:s pelos damnos, que o
sentenciado experimentar em consequencia delIa.

Ãrt. 14. Os Impre sores ão obrigados a mandar ao Promotor Fiscal do J u
ry hum exemplar de todo e qualquer escrito, que imprimirem.

A rt. 15. O Promotor Fiscal do J ury sómcnte fad\ o Officio de Accusadol.'
Publico nos caso" do Artigo Segundo parawafo primeiro até oitavo inclusive.
Nos mais casos só a parte offendida será ad mittida a accusar.

A rt. 16. Nos casos, em q ue o Promotor Fiscal fizer as accusações, em ra
zão de seu Omeio, se a dem:ncia for julgada de nel~hum elfeito, ou o Réo for
ab.olvido, erão parra fi custas pela faz nda Publica.

An. 17. Todoo o Cidadão póde livremente representar ao Promotor Fiscal,
qualquer escripto, ou gravura, que se comprehenda' em algum dos Ãrtigos da
presente Lei, e sollicitar a sua observancia com a restricção do Artigo quinze
deste 'l'itll[O, e salvo o direito ele as ignal·.se, ou não por parte.

Achando repuO"nancia no Promotor, tem recurso franco ao Juiz de Direito,
que em tal caso furá o que cumpria ao Fiscal, participando-lhe para elle prose
gnir no mais, que lhe oompete.

Â rt. 1. os ca!lOS de abuso POI' palavra o Promotor Fiscal só procederá
hav«ndo purte, que denuncie o deliclo, e exhiba as testemunha.. .

Art. 19. Ficiio abrogadas todas as Leis, Alv~rás, Decretos, e maIS Resolu
ções em contrario. - Paço da Camaras dos Deputados em 11 de Julho de 1827.
Pedr'o de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio tia Silva JlIaia, 1. Se
cretario. - José Carlos .Per'eim de Almeida 1'OT7'CS, 2. SecretariQ. ~

'>
Na Imprensa Imperial e Nacional.



S EN AD O.

Fazer destruir os Qui·lombos, e providenciar, a que ge não formem.
Fazer auto de corpo de delicto nos casos, e pelo modo marcados na

1 8 2 7.
A ASSEMBLf:A Geral Legislativa: Decreta. '

Artigo 1.0 Em cada Dislricto, designado pelas Camara!5, haverá hum Juiz
de Paz, e hum Suplente, para servir J;\O seo -impedimento.

Artigo 2. Os Juizes de Paz serdo electivõs pelo mesmo t'empo, e maneira,
por que se elegem os Vereadores das Camaras. ,

Artiao 3. Podem ser Juizes de Paz os que podem ser Eleitores.
Artigo 4. Ninguem será isento deste Carg.o sem causa, que o impossibilite,

provada perante aCamara, que nesse caso chamará' 8 immeuiato em votos para
servir de Suplente; mas o que tlv\er servido duall vezes liuccessi vame~te poderá
~sCU8ar·se por OUlTO tanto tempo.
. Artigo 5. Ao Juiz de Paz compete: ,

~. 1.0 Conciliar as partes, que pertendem demandar, por todos os meiO!'; pa
cificos, que estiverem ao seu alcance;' mandando lavrar termo do resultad'o, que
assignará com :ó!.S Partes, e Escrivão. P;:Ha a conciliação não se admittirá Pro
fcurador, salvo por impedimento da Farte provado, t.ll que a impo sibilite de
comparece'r pessoalmente; e sendo outro seo procurador munido de poderes iUi
mitados.

'~. 2. Julgar pequenas demandas, cujo valor não exceda a 16.1)000 réis, ou
'Vindo as Partes, e á vista das provas apresentadas por eUas; reduzindo-se tudo
a termo na fÓl'ma do paragrafo antecedente.-

~. 3. Fazer separar 05 ajuntamentos, em que ha manifesto perigo de desor.
'dem; ou fazer vigial-9s, a tiro de que nelles se mantenha a ord'em; e em caso
de motim I deprecar a força armada para rebateI-o, sendo nece sario. Â ~cção

porém da tropa não terá lugar, se não por ordem e\ pre sa do Juiz de Paz, e
'depois de serem os amotinadores admoestados pelo me mo trez vezes para se re
colherem ás suas casas, e não obedecerem.

~. 4. Fazer prender o bebedo durante a bebediGe.
~. 5. Intervir nas rexns, procurando conciliar as Partes, e fazer, que 011

vadios, mendigos, bebedos pOl' vicio, meretrizes que perturbão o socego publi
co I e os turbulentos se cOl'l'ijão; obrigando-os, sendo necessario, a assignar ter
mo de bem viver com cornminação de pena; e vigiar sobre o seo procedimento
ultel,jor.

~. 6.
~. 7.

Lei.
,. 8. Sendo indicado o delinquente, fazer condl1zil-o á sua presença para

interroga1;-0 á vista dos factos existentes, e das testem.unhas, mandando escrever
0- resultado do inte1'l'0gatorio. E provado com evidencia quem seja o delinquente,
fazer prendeI-o na conformidade da Lei, remettendo-o immediatamente com o ia-
terrogatorio ao Juiz Criminal respectivo. .

~. 9. Ter huma relação dos criminosos para fazer prendel-os, quando se
acbarem no seo districto; podendo em seguimento deUes entrar liu:, districtos vi
zinhos. E tendo noticia de algum criminoso em outro Districto, avi!:ar disso ao
J l1iz de Paz, e ao Juiz Criminal respectivo.

~. 10. Fazer observar as Posturas policiaes das Cumaras, impondo as penas
deUas aos seus violadores,

~. 11. Informar ao Juiz dos Orfãos acerca Elo menor, ou desac.Ísado, a
quem falecer o pai, ou que se achar abandonado pela ausencia, ou desleix~

do mesmo. Informar i~ualmente ao mesmo Juiz acerca de direitos, que come
çarem a existir a favor de pessoas, que não exercerem plel'lamente a adminis
tração de seus bens; e acerca dos bens abandonados pela ausencia de seos do
nos, falta, ou desleixo de seus Procuradores. E emquanto o Juiz dos Orfão/l
não provide_nciar, acautelar o peri~0, que possa haver, tanto sobre as pessoas,
como sobre 05 bens.

,. 12. Vigiar so~re a conservação as matas, e florestas publicas, onde as
houver, e obstar nas particulares ao corte de madeiras reservadas por Lei.

~. 18. Participar ao Presidente da Proyinci todas as descobertas, que ou
ca~ualmente, ou em virtude de diligencias publicas ou particularell., se fizerem

"



O J.uiz de Pae. J1ão chamará pessoa alguma á sua presença sem
fim para que, excepto em .negocio .de s~gredo, fazendo essa do.

/

'l10 sec dislriclo., de quaesquer praducçee!5 uteis do remo míneral, yegetal, 011

,animal, l'em€ttendo-lbe as amostras.
~. 14. Procurar a composição de todas as clmtendas, e duvidas, que se sus

citarem entre os moradores do seo districto acerca de caminhos particulareii, atra.
vessadouros, e passagens de rios, ou ri beiras; acerca do u o das agoas empre.
gadas na agricultura, ou mineração; .d(!)s pastos, pescas, e caçadas; dos limites,
tapalTens., e cel:cado . das "fazendas ~ e campos: e acerca finalmente dos damnos
fcito~ 'por escravos, familiares, õu animaes domesticas .

.~. ,1.5. .lJ.ividir o Disulicto em quarteirõe!>, que nito ,conterá~ mais· de vinte
e cinco fOlTos; e nomear para cada bum delles hum Oflicial, que o aville de to-

o . Jdos os aconteclmeBtos, e execntl'; ·.suas oroens.
Artigo 6. Cada, J UtZ c;Lê. Pa~ terá hum EscrivãQ do seu cargo nQmearlo, e

juramentado pela .Cam ra, cujo proyimenJo geri gratuito, c não estará suj.eito á
prestaçtLO alguma. Este Escrixãà servil:á igualmente de Tabelião de Notas no seu
Districto somente, e perceberá os emolumentos devidos aos Escriviies, e Tabe~
liães. No impediment0, ou falta do Escrivão servjrá jnterinamente hum homem
jlll'amentado pelo Juiz de Paz.:

Artigo 7. O J lijz de Paz terá 08 mesmos emolumentos, que o.Juiz de
Dil'eiJo.

Artigo S.
lhe declarar o
daração.

Ai'ligo 9. O Juiz de Paz, sendo desobedecido, fará conduzir o desobediente
á sua pre~ença, mandará lavrar termo de desobediencia, e imporá a pena Qe
multa de dou8 a seis mil réi, ou de dous a seis dias de prisão, quando o .des.
Clbediente não tenha meios de satisfazer ,a multa.
, Artigo 10. O producto das multas impostas pelQ Juiz ,de Paz será ap,pHcl1do
ás .despezas das CamaraS. . . .

Artigo 11. A Alçada .do Juiz de Paz em objecto de pena não excederá á
m,ulta de trinta mil réis, á prisão de .hum mez, e á Casa de Correcção ( havendo
no lugar) ou officinas publicas, por tres mezes. ,

~rtigo 12. O termo. de bem viver, .e sentença., que impõe pena., tel:á lugar
em .cqnsequencia dJl prova de duas a trez testemunhas com audiencia da Parte.
E .nestes dous casos poderá o réo fazer perguntas ás testemunhas sobre seus de·
.poimentos,· e tanto es.tas, cell'lO as respostas serão .escriptas, e assignadas. .

, .Artigo 13. Quando o Juiz de Paz im.poze.r pena, será o réo conduzido jun
tamente com o summario perante o Juiz Criminal respectivo a fim de ser por
este immediatameme confirmada., .ou revolTada a sentença. . .

Artigo 14.. Ficão revogadas todas as ~eis, .que .estiverem em .opposição á
presente, ou que dão similhantes attribuições a 'outra aUlhoridade debaixo. ,de
gl1alquer denominação, que seja. •

Paço da Camara dos Deputados em 11 de Julho· ele 1827. - Pedro de
..Araujo Lima, Presidente. - Jos6 Antonio da Silva ]lIaia , 1.0 ~ecretario ....
JOs'f Cartos Par'eira de Almeida To.rres, 2.. Secr<itar.io. .

a 1m.prensa Imperial e racional.



ARTIGO XI.

8EN ADO,
1827.

Emendas app7'o'vadas na 2.8 discussão do Projecto de Lei soare a crea
. ção dos Juizes de Pa~ J e suas attribuições-. .

Em 30 de Julho.

ARTIGO IV.

cc Ao Eleito não a'prov.eitará escusa alguma J. salvo doença grave, e
prolong'ada J e_ Empreg'o Civil J e Militar, \ que seja impossivel exerceI'
conjunctamente, e deQaixo das mesmas penas cominadas aOi Vereado-
res. - Salva a redacção. - Visconde de Alcantara. n .

ARTIGO V.

§. 1.
I

Substituio-se li palavra - pacificos - a palavra - amigaveis.
cc Proponho que entre 8S palavras-partes, e Escrivão-se ponha 

pu seus bastantes Proc'U7'adCJ1'es - supprimindo-se o resto do~. BaTTQZo. ,J

§.4.

SUQstituio-se á palavra - prender - estas outras-p8r em custodia. -

. Em 31 de Julho.

Proponho, que se supnma o §. 5. do Artigo 5., e se àubstitua
pelo modo seguinte.

" Evitar as rixas, procurando conciliar as Partes; faz;er que não
hajâo vadios, e mendig'os, obrigando-os a viver de honesto trabalho, e
corrigir os bebedos por vicio, turbulentos, e meretrizes escandalosrls,
qne perturbão o socego publico, obrigando-os a assignar termo de bem
viver com comminação de pena, e vigiando sobre o seu procedimento
ulterior. - Mata. "

§, II.

cc Addicione-se _ remettendo immediatamente ao respectivo Ju'tZ o au
to, que a tal assurnpto pratica7'-salva a redacção.- Marquez de Inhambupe. ,.

ARTIGO VI.

(C Depois da palavra - sómente - se dirá. - para pode?' fazer , e ap
provar os testamentos dentro do seu Dist7'icto - e pe7'Cebel'd os Emolumen
tos ~c. Visconde de Alcantara.

ARTIGO IX•

. 'cc Depois da. palavra - te7'mo - se diga - ouvindo summariamente o.
Réo, e sendo çste convencido da desobediencia lhe impord ~c. Salva a
redacção. - Marquez de Inhambupe. "

t< Não será havido por desobediente, sem que tenha sido intima
do o Mandado por escripto J e o Meirinho tenha passado contra fé.
rúconde de Cayrú.

Em lugar de - Alçada - se dirá - o maXlmo das penas, que p6de '> ,0

impor o Juiz de Paz, não excederá &c.



Em 1 de Agosto;

ARTIGO XIII.

Ve.nceo.se que quando o Réo estivesse prezo acompanhasse o pro~
.cess'o, e que no caso contrario fosse notificado para seg-uil-o, e aleo'ar
na Justiça perante o Juiz Criminal respectivo; pena de .revelia. /::)

Accrescentou-se tambem no fim, do Artigo. as seguintes palavras __
sem mais recur,o.

ARTIGO XIV.

Suprima-se a 2.- parte do Artigo -, "ficando s6mente até a palavra_
. ~pl:esente.

• I

Na Imprensa Imperiel e Naciohái. ,J:J



SENADO.
182].

A Assemhléa Geral Legislativa do Imperio Decreta:
Atot. 1.0 Nenhum Officio de Justiça ou Fazenda, seja qual fôr

a sua qualidade. e denominação, setOá conferido a titulo de P.ro
priedac1e.

Art. 2.° Toc1os os Officios de Justiça. ou Fazenda serão confe
ridos por titulos •de Serventias vitalicias, ás pessoas, que para el
les tenhão a necessa,oia idoneidade, e que os sirvão pessoalmente;
salvo o accesso regular, que lhes competir por escala. nas Repar
tições, em que o houver.

Art. 3.° As pessoas, que actualmente se acharem na posse da
Propriedade, ou Serventia vitalicia de alguns Offi.cios, que pes
soalmente não possão servir; são obtoigadas a fazer a nomeação de
pessoa idonea para a Serventia dentro de trez mezes, contados
da nata da publicação desta Lei, em cada hum dos lugares, em
que forem os Officios.

Atot. 4.° Se dentro do sobredito prazo nao fizerem a nQmeay" o
perdeJ'áô o dit·eito a ella, e a farão os Magil;trados, ou Authorida
des, perante quem hão de servir os Ofticiae!il.

Arto 5.° Em qualquelo dos casos dos dois Artigos antecedentes
os Serventuario~ serão vrovidos por humo. s6 vez para seiO irem,
em f)uanto viverem os Proprietarios, ou durar o $~U legitimo impe
dimento, e elles não cometterem crime, ou erro,' que os inbabiUteo

Art. 6.° Os nomeados para as seloventias não puderáõ ser obri
gados a pagar por ellas mais do que a terça parte daquella quan
tia, em que forem, ou estiverem lotados os annuaes rendimentos
do!! Officios, sob pena, aos que tiverem a Mercê da PropriedaQe,
011 Serventia 'vitálicia, de pel'derem os Oflicios; e aos Serventuarios
de perdeloem a serventia, e pagarem buma quantia igual á lotação
de hum anno, a qual será applicad,a para as obras publicas da Ci
dade, Villa, ou Lu~al·, em que f~rem os Officios.

Art. 7.° No impedimento destes ~eloventmll·ios nomeados, serão
exercidos os Officios, interinamente, pelas pessoas, que a Lei de
signar, ou que escolhelo a Auth'oridade competente na falta dessa
design ação.

Al:t. 8.° Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, Dect·etos, e
mais Resoluç&es em contl·ario.

Paço fia Camara dos Deputados em 12 de Julbo de 1827. - Pe
dro de Araujo Lima, Ploesidente. - José Antonio da Silva Maia, La
Secretario. - José Carlos Pereim de 4lmeida. Torres 1 2." $ecretario.

Na Imprensa Imperial e Nacionat. '1.>"
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1 827.

Emenda! app1'owdas na 2.~ Discussão do P1'ojecto de Lei áC61'Ca dds
Sel'ventua,rios dos OjJicws de Justiça e Fazenda,

Em 2 de Agosto•.

AI,t. 3.°

Em 111~ar - de tres me:::.e,i;: - se <liga - sei. mezes - : e acrescen,'
tal' no fim do Art_ as palavl'us - perante as Autho1'idades com.peten~

tes declautdas no Art, segundo. - risconcle d' Alcantal'a.
Depoi ua palavl-a - mezes -'- se acrescental'á - se d' antes a não

tenhão feito. - V'Íi;conde d' Alcantam. .

.f.1.1'tigo addilivo;

O Serventual'·O, que achando-se servindo ó Officio de que tém
fierven 'a ritalic'a, se impossibirtal- de continnar a senÍl' por loon~

ça provando esta, e seu bom sei'viço pel'ante o Govel'Oo, poderá
obtel' huma tei'ca parte do renrlimento do dito Officio, a cargo d(J
que fOI" pI'ovido pelo Imperad I' parn lhe succeder; vodendo este as~

sim novamente provido ventilar a justiça do motivo ..dI gado, que
provado falso ficará livre tio onns. Salva a l'edacç1o. - v-isconde de
.Alcanlm'a, .

Resolveo-se; que o priviiegio concedido neste Art. aos sen·en
tuarios vitalícios, teria lugar somente quando elles não tivessem outro
meio de subsistencia.

Decidio-!5e tambem, que a collQcação deste Art. na Lei, ficasse
a arbítrio dos Illnstres Redactores.

Art. 5.

Deve sUPP1'irnh'-sc p lavra - dois -; e (e ois la palavra-
1)1'opl'ietal'toS - accrescen ar-se - ou Se1'ventua1'l'os vi.lalicio::;. - Viscond6
de Alcantara.

Na Imprensa Imperial e Nacional. y



Artigo II.

Artigo III.

1827.

PLANO DE EXECUÇXO.
• I ,

Para se,"vir de basê h compilação, da topograpltia cadastro, e conltecinle1~tlJs
Eslatisticos das Provincias do lmp€rio do Bmsil.

As operaçoes Topographicas são muito conhecidas para terem sómente por
fim, de levantar geometricamente em planta as Cidades, Villas, 1\ldêas, Campos,
R:ios &c. &c. de fór,ma, que t~dos estes lugares, seY~ depois da comI il<lção
feita, assentados, e marcados n huma carta, nas suas' Justas proporcõe!' tcndo
::iempre em vista; os principaes circulas do Globo; e que as dimensiíes uos va
-ias Paizes, entre elles, não sómente tenhão na carta as mesmas proporções que'
elles t~m na superficie da -terra, mas ql~e tan:bem estes diflerentes lugares sel;ío
l'espectlvamente assentados lias mesmas ut:::tancIU5, hum; dos outros, e I1q meSlllO
lugar, que elles estão realmente, julguei por tanto não ser mister fazci' buma
exposição vasta e complicada, dos ditferentes modos, com que se póde usar e
servir dos inatrumentos Geode'sicos, como da Agulha, da Planchcta Pretoriana,
do Theodolite repeti tal' , para_co~seg.uir este J,'esultauo, limitar-rne-hci, expond~ nes
te plano, as regras e obsE'l'vaçoes' Jll<llspensavels, que se devem seglllÍ' para hH'ma
lisar huma Carta Topograpbica, que possa servir de base á instituição de hum
cadastro.

Artigo L

Esta grande e vasta apelação Geodésica, s~ja pela sua natUl'eza como pelas
casualidaues que nece sariamente hão de apresentar obstaculos, e difliculdartes que
não podem ser resolvidas sem ter os principias, e pI no conhecimento das Leis
l\'Iathematicas, estabelecidas pela experiencia, deverá ser dirigida por bum ,Enge
~heiro, o qual será obrigado a presidir aos trabalhos, e dar-lhes a direcção a mais
exacta, e mais conveniente.

o Engenl1eiro que deverá ser responsavel da direcção, e do resultado dos
trabalhos, poderá escolhei" os Empregados que mais lhe convierem, e pC'rrnlttIr-se
lhe, o poder ajuntar hum ou mais Engenheiros debaixo da sua direcção para <:'
ajudar nas suas operações.

O Engenheiro director será obrigado a ter hum Livro exacto, no qual de
verá ter not' de tUGO quanl tiver ob~ rvado no pl'O\;eguimento das vastas op ra
ções Geodesicas, que deve ser obrigado a fazei', assim COl:lO de tod05 o aconte
cimentos, que apresentarem hum titulo importante para ser su13metlido á reflexão
do Governo.

Artigo IV.

Todos os Empregados subalternos, ou inferiores encarregadc>s da mediÇ<=lo, e
de levantaI: os planos, erão obriaaclos a dnr hllrna exacta relação detalhada, to
das as semanas, ao Engenheiro director, do stado no qual se llchão os trabdhos,
e para este fim deveráõ seguir o formularia de hu,m marpa, que lhe será dado no
principio da operação, cujo mappa será approvlldo pela authoridade competente.

Artigo V.

Os trabalhos geodesicos serão divididos em Secções, e por triangulação.

Artigo VI.

LaCTO em tendo acabada huma Secção, e depois
presenta~'-se-ha ' ao Engenheiro director assignada pelo
a 'tiver, feita.

Artigo VII.

de tel-a redllzida a limpo,
inferior, e subaJLerno que

Em todas as Secções, o medidor deverá notar as agoas correntes, os r+os,
rios caudalosos, a rapidez da sua corrente, a profunuidade, as agoas estagnantes,
as que não circulão, a superficie que occup50 l c. as pontes edificadas de pednl?
ou' de madeiras, os v~os ou reprezas ou diques &c, ,c particularmente os Engc~

}1ho!l que recebem o movimento da cor enteza dos m "mos rio nns I:Q.al'ge~ .?95
<ittaes ~estã o ed i.&çado ~ - J



Artigo X{.

Artigo XIII.

"Artigo VIII.'

ÀIô planices, ou campos, o~ morro , as terra!! cultivadtls c não cllltiv::lc1as
pertencentes a CCllh humo. propriedade, a especie de cultivação, 06 estab(üecimen
to~ exúentes em c.ada propriedade, os edificios publicos &c.

Artigo ix.

Às serras, outeiros, col1inas ~ valles, as suas fôrmas, as s,;as direcções, a
elevação das; serras do 11ivel do mar, a sua natureza; e a. analogia dos seos
~eelivio5.

Artigo X.

Os bosques, as matas, a natureza donas, a quulic.lac1e das madei ras, de qUê
lia maior abundancia, as matas do novo córtê, e as observações precisas sobre ao
<:lirecção dos talhos cias madeiras.

As Cidades, Villas, Aldêas; Colonia , e Povoações interiores.

Artigo XII.

As estnl.clas, ÓS éaminhos, calçàdas de pedra, estivas, caminhoi de commu
bicação interior.

As Fronteiras, e os limites do 1m} erio, como os interiores das P ovincias ,
notando essencialmente os lugares mais proprios para fortHicações, e outros ~di6.

cios militarei.
Artigo XIV.

EPltabelecel'-se-ha bum
direcção destes trabalhos,
etos de composição ..

Qscriptoi'io, o qual lIa de servil' tanto de residencia da
como pela compilação dml esboços, e. primeiros proje-

Árligo XV.

XVII.

. Depois de se terem inteiramente compilado em plunta as operações geodesi
~as de call1panl1u, de ignar'se-ha :obre a meSrfH\ cc rLa 'l'opographica hum numeM

i'o a cada hnma propriedHu , cujo num 'ro dever(l ser correspondente áquelle no·
tado no Livro do Engenheiro Dir çt r ,i\Xl. 3. , e n quul notar-se-hão tambem:

1.o A denl3mil uçüo, ou nome dos lugares levantados em planta.
'i. O nome do proprjetal'io. .
2. A quantidade; em resumo ,. do terreno que possue em legoaa quadradas.

, 4. A extenção das telTas, em legoas . quadradas; el lpreguda em tal, ou tal
outra cultivação, .
. 5. A quantidaue de' terl'enó dev~h~lo, lugal', e extençao, tanto de Proprie.,
dade Nacional, como particular.

Artigo XVI.

Estabelecida qu~ esteja a carta Topographica oe huma :Província da maneira.
enunciada nos !5obreditos artigos j deve ser assignada pelo EJólgertueiro Director" e.
hgentes subalternos para ser remettida ao Governo, unindo-lhe as observações Esta
tisticas que tiver fel to , e os Cadernos, Livros, ou papeis relativos ás d~Jferenlea.
óperações.

O Engenheiro Director terá a estricta Qbl-j-ga~ãQ de uprésenlar. nds dez ptimei.'
l'OS dias' do rnez', ao Governo pela intervenção do lVlmistro competente hulU map",
pa exnctG do estado dos trabalhos ~onteD,do:

1. O adiantamento ou demora dos trabalhos.
2. As causas que 0S tem. demorados. (
2. As descobertas Ç\ue se fi.:terão, e as .Qbservações as 1111'118 assignaladas.
4. As observações mdivlduaes sobre o prestimo, e capacidade sobre nada sub~

altern0.
5. O resumo das relações Art. 4. semanaes dos empregados inferiores.

Artigo VIU.
'(

Os instrumentos Geoclesicos, e todo o que for necessario para 3. execuQií@,
é deselopenho de tao vasta e util operação, deveráõ ser fornecjdos pelac autl10ri..
,~acle compele?te do Govemo. O Engenhe~n~ ~ncal'l'egado ~l~ dirigir e6~e5r iUlpoJ'ta~,



,
te, trabalhos, poLler[l no ,r\1eiô da~ snas occupaç~es empi'el1endel' com a m::,ior faci..
Tdud:: de procurar LlO Governo os dado os mal' certos sobre as obser 'uçoes esta
I:Slicus' que podem er ue sumrna ulilirlade, e imporlancia, principalmente á Fa-
ZClllhL 'N f\ciunal. Esta!' observaçõe~ podem S~l' ~5 ~c~uintes: ~

I." Sobre m; causas do uccreSCllnu, ou dllTIlI1Ulçao da populaçao.
2. Sobre as I'nelhores posições para estabelecimentos nos ramos de agricultura

c cOlfiOlcrcio.
3. Numero dos habitantes cada dez legoas quadradas

tanto brancos
de côr
c Escravos

como de Escravos pretos
e Escravos de côr.

4. População elas Cidades, Villas, Aldêas, Engenhos, Fazendas ou est:mcias
com as .·]licações do N: 3.

5. Os objectos do maiol' commerci-o, as causas que motivarão a decadencia de
qU~llquel' genero , e fez pro perár q mlquer o~ltro. . . ~

6. A propriedade de qualquer ramo d.e Agricultura, ou industria, ~s causas
proximas, 0\1 remotas de sua uecadencia, ou propriedade.

7. 05 meios mais convenientes para facilitar as communicações de huma Pro..;
vincia ~ outra tanto por terra, corno pelos rios:

8. Determinar os 1l1gares mais col1venientes pura o rateio das madeiras que po
dem servir {l cOllitrucção nnval.

9. A situação lTIai conveniente para estabelecer estaleiros.
10. Situação mais propria para o estabelecimento de manufacturas, e especial-

mente aqneHe51 pl'Oprios aos productos do Imperio. .
11. Os meios mais convenientes para animar, ~ melhorar, e accrescentar os

productos das Pescarias.
12. As melhores disposições (attendendo ás situações Geographi"cas) para a.

venda, ou aumini tração das terras N acionaes.
13 Obsérvações rropographicas e Estatisticas sobi'e os meios de se estabelecerem

comtnunicações, e correspondencias."
II!. Sobre a organisação dos postos militare!3, e exposição dos· lugares mais Con...

venientes.
15. Observações exactas. e descriptivas sobre o valor das terras mineraes, e so"

bre a utilidade, e gasto dll. cultura e melhoramento.
16. Detalhes exactos sobre a necessiqade de abrir novas estradas, canaes, re"

prezas, diques &c., tendo sempl'e por base a utilidade publica, e o interesse d~

Governo. - Gesm" Caclolino, Capitão do ImperLl\l Corpo de Engenheiros!
Rio de Janeiro 15 de Julho de 1 27. .

Na Impl'ens~ IQ1pel'ial e ',NacionrU~



SENADO.

1 8 2 7.

Assembléa Geral Legislativa do Imperio: Decreta.
Art. 1. Arrematal'-se- ha por huma vez sórnente, em Cont!'actól

triennal, em cada hum a das Provincias do Imperio, a metade dos
Direitos actuaes de Entrada, e Baldeacão, e dos denomi'nádos Con
sulado de sahida, das respectivas Alfan~degas, pelo maior lanço, que
os Licitantes o:fferecerem sobre o que tiver produzido a metade dos
mesmos Direitos arrecadados no triennio proximo antecedente, con
tado de Janeiro a Dezembro, e augmentado de dez pOl' cento mais.

Art. 2, Exceptuão-se os Dh'eitos impostos ao trafico da es
cravatura.

Al,t, 3. Poderá o Governo especular, e contractar com os res
pecth-os Rendeiros, as condições convenientes ao manejo dos seus
Contractos; segundo as Leis existentes • ~OUl salva das seguintes bases.

I." Que a arrecadação dos ditos Direitos continuará a sel' feita
á boca dos Cofres das Alfandegas pelos respectivos ThesooreirolS em
toda a sua importancia, como t€IU sido até agora,

2. Que os Contractadol'es receberáõ á boca dos mesmos Cofres
no fim ue cada mez, a metade do rendimento dos mencionados
Direitos; descontando-se logo a quota parte do pagamento do pre
ço do Contracto pertencente á Fazenda Publica n'esse mesmo mez;
e l'epondo os sobreditos Contractadores, o que faltar para sati fa
zer essa parte do preço, ou em dinheiro de contado, ou em Le
tras pagaveis no fim do mez subsequente, as quaes Letl'as terão a
natUL'eza de Bilhetes d' Alfandegoa.

3. Que não ~erão obrigados os Contractadores a pagar propina
alguma além do pl'eço pl'incipúl do Contracto, nem mesmo o da
Obra Pia, e meio por cento ao Corretor da Fazenda.

4. Que pel'tencerá aos Contl'actadores em commum cem os Offi
ciaes da Alfandega, o dil'eito de c6mprarem a dinheh'o de contado
as Mercadorias Estrangeiras, que em razão de se não comprehende
rem nas Pautas das mesmas Alfandegas, são despachadas pelas Fa
cturas na fórma dos Tratados com as respectivas Nações, fjuando a
mesmas forem reputadas fl'audulentas: sendo porém vendidas as di
tas .Mel'cadorias em Leilão á porta da Alfandega, e pagos os Direi
tos sobre o pl'eço da venda.

Art. 4. Ficão derogadas para este effeito sómente a J..Jei de 22
de Dezembro de lj61, Alvarcí de 28 de Junho de 1808, Alvará do
],0 de Agosto de .1752, e todas as outras Leis, Regimentos J e Or
dens em contrario.

Paço da Camam dos Deputados em 16 de Julho de 1827. - Pe
d,'o de Araujo Lima, Presidente. - José .4ntonio da Silua Maia, 1.
Secretal'io. - José Gados Pe7'ei,'a . de Almeida T01Tes, 2: Secl'etario.

Na Imprensa Imperial e Nacion:!tl. l
r



SENADO.
1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio: Decreta.

Art. L° Fica abolida a contribuição, que com titulo de Ordi..
narias percebe o Escrivão da Camara Imperial.., e do Desembargo
do Pa~o dos Conselhos do Imperio.

Art. 2.° Ficão revogadas para esse fim os paragrafos 13, 14 do
Capitulo do Regimento de 4 de Fevereiro de 1755 com todas as
mais Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, Resoluções relativZlS á
dita contribuição.

Paço da Camara dos Deputados em 16 de Julho de 1827.
Pedro de Ara1{jo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva Maia,
~." Secretario. -' José Carlos Pe'rei'ra de Almeida TO'rres, 2.° Secretario.

- T:.'l. Imp ('ma Jwper.ial e NacionaI.y"



A Assembléa Geral: Decreta.
AI,t. l.0 ToJo o Estrangeiro, residente no Imperio do :8rasii,

gflzéldi. da plena. protecção das Leis J ficando sujeito á Sancção das
mesmas Leis,

Art, 2, He )ivl'e o exercício da 5ua Religião em casas pal'ti.cu
lal'es, ou taes) que não tenhão fôrma extel'Íor de Templo.

Art. 3, Nenhum Estrangeiro sel,á perseguido, ou vexado POl"'
moth'o de Religião.

,AI't, 4. A qualquer Estrangeiro he prohibido prégal", e fazer
pI'oseEto' da sua creno(Í.
• Al't, S. Aquelle que contl'avier á disposição do Artig-o antecedente,.
incolTt!ní. nal) penas impostas aos perturbadores da ,ordem publica.

l AI.t, 6. São gal'antidos os seos direitos individuaes, como 98

(le qualquer Cidadão.
rt, 7. Nenhum Estrangeit'o poderá ser preso sem Ordem ex

pressa' por escripto de Juiz compet-ente, e sem culpa formada;
ex<:~pto no caso de flagrante delicto, e nos casos declal'ados por Lei.

Art. Da mesma sorte não poderá ser obl'igado a prestai' ser-
viço, de qualquer qualidade que seja, contra sua \'ontade; e não
pagal'á maiores imposições, que as que pagão, ou houverem de
pagai' os Uidadãos BrasiJeÍl'os.

rt. 9, As WtlS casas, livros, e papeis relativos ao seu Com
mereio licito, qualquer que seja, serão respeitados, e protegidos.

Art. 10. Exceptuão-se da regra estRbelecida no Artigo antece
dente, os casos, em que por Lei estiver determinada a entrada na
casa., e a investio'ação de taes livros, e papeis.

Art. 11. He livre a todo o Estrangeiro o exercicio da sua in·
dustria, qualquer que elJa seja.

AI,t. 12. Não t)6de pOl'ém o Estrangeiro publicar por escripto,
ou pela Impr 'nsa a sua opin,ião sobl'e os negocios de politica inter
na do Imperio.

l't. 13. À contravenção ao Artigo anteeedente será punida co
n1f) abuso cia liber<lade da Inllwen '3', com a pena correspondente
.' gn "idade da materia do Escripto, ou ImpI'esso.

Art, 14. A todo o Estrangeiro he g'~rantida a sua propriedade. '
~\l't. 15. Qualquer Estrangéi.,o p/de no IUJperio adquirir a pro..

pl'iedàde de bens muveis, ou Ílumo\'cis, POl' doação, compra e
venda) testamen U j herança, ou por ontro qualquel' modo, pelo
qual se adquire o domínio pleno, ou lJtiJ.

AI,t. 16. Da mesma SOl'te p6de di POl" livl'emente da sua pro·
JlI'ierlade por doação, venda., testamento, ou por outra qualquel" ma
neira de se h-UI' .fe l'Í I' a p,'opriedade,

\rt. 17. Fenhl1m EstJ'ungHÍI'o sení privado da sua pl'opl'iedarle,
t>ill .. el' pn-;vinmente ind 'mni ado I e pl'ecedendo' as solemnidades, que

u tei tom '$t' hele 'ido 'l cen'a da propriedade do Cidadão Bl'asileiro.
Ar". ~, -le eoncerlido o direito de Peticão, e todos os recur-

o rl 'signados pai' Lei, ao R,tl'angeil:o lesado nos seus direitos,
assim a re-;peito da uu peIiSOl:, como da sna pl'opriedade,

AI,t. I ..Pos cU'os d guerra entre o Impedo do BI'asi!, e o
Paiz. á (]I t: perlen '('1' o Rstl'ung' i ..o, poflcd e!lOte r.ontiuuul' a resi
dilo no [H'i)'~l'i , cll'lquanto o seu compol'tamento fOI' conforme á' Leis.

I't. 20. Se POI" m pela sua conouetl\ dei' motivo de desconfian'"
l:a ao Govelmo. ser,l. mandado suhir do Inlperio el \ tempo marca""
do> e poderá leVe I' com sigo os seus e!feitos.

AI,t. 21. Esta J.Jei wl'á t,'usladada lH1I'a as Lingua' Fruneeza, Ingle
za, e Alemã: para qne tenha a publicidade. que exige o seli objecto.

Paço do Senado em 17 de Julho de 1827. - J'lIarquez de S. Amm·d.

Na Imprensa Imperial, e Nacional.~;<
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SE N A'D\Ó~'- .

I 827.
, .

Regimento da Direcção Central, e Commissões Coloniae:s em additamento
á Lei de Colonisação d'e Estrangeiros.

Artigo 1.0 A Administração das ColoniaS' de Estrangeiros, será éncalT~g~da"
hll Corte a b'lma Direcção denominada Centr~l; e nas Pr,ovincias a Commiss~es

Art. 2. Aquella seríl composta de cinco Membr,os; e e tas de tres caçJ.a huma;
Art. 3. 03 \1cmbros, que comJ3ozerem a Díl'ecção Central, serão' de No

meação 1níperilü; e os das Commissões Provinciaes, serão da eseolha do Presi
dente em C,mõelho, Q'le deverá recaliír em sujeito!'! abastados, fi de boa reputa
ção, e il1tel\i~el1ted: mas esta nomeação ficará dependente da Approvação de S.
IVI. o IlllperaJur.

Art. 4. Incnmbe á Direcção Central zelar os neerocios da Colonigação de
todas as Provincias, promover a medição, e demarcação das terras Coloniáes,
sua repurtiç-o, exame, e arrecadação do producto dos foros, vendas, e Canon ,
entenJendo-se a eMe respei to com as Comrrfissõe ; ás q'uaes' incumbem o's mesmos
encal'O'OS r<:lativulllente ás sua.s Províncias.
, An. 5. Haverá na Direcção Ce'utral, e Commissões, hum Secretario, que
"encerá o ordenado de 200$)000 réis annuaes.

Art. 6. Incumbe ao 8eéretario cuidar nd Arcllivo, onde devem existir os
tomoos das terras, vacancia das datas, contractos de compra, aforamentos, pa
gamentos do CamJn, Ml1ppas dd augmen d, 0\1 dimirluição das familias, nasci
ínEll'lLOS, obitos, ca 'urnentos dos Colonos, &c. e finalmerite escreverá toda are
c~iLa ~ e despeza das Colonias.

Art. 7. Se a experiencia mostl'ar necessi lucIe de mai!! al!J'um Empregado,
NOOleal-lJ·hl1 o Governo, que fica authorisado para lhe Decretar o Ordenado'
annual obre a pr po ta do Presidente en'b Conselho,. á vista· da infol'mação da
I'especti va Cornmissiío, ou direcção Central. • .

A rt. 8. Q Cofre será confiado a hum Capitalista, e podéndo ser Membro
da Direcção Central, ou Commissão, o qual não despenderá quantia alguma, ~em

ordem assignada pelos ~ ,_ ou S lVlem.~L'Os, e subscripta pelo Secretario. .
Ar,t. 9. Às ComlTI,ssoes remeLte)"lO de 6 em 6 mezes 1 hum balanço do estado

do Cofre á Direcção Central, e outro ao Conselho Proviuc'al; assim como hum.
relatorio dos acontecimentos mais notaveis das Colonias dos seus Districtos, Mal"
pas oa respecti va Colonisação, apontando as cau a que retardão o seu andamen
to, os naeios de as remover, e as pl'Ovideocias le rri.,lativas, de que necessitão:

A rt. 10. C da lVlembro da Commissito, ou irecçáo Central em seu mez
tomaríl o encargo do recebimento dos Colonos, seu alojamento, sua distribuição,
enlreg'l daK terras, e de toda amai. dirccçii economica d' aquélla Administra
ção, E hum dia ao menu'> no mez se reunirá a Commiss~o para tratar dos seus
trabalhos. A Direccão Central se reunirá ao menos d las vezes no mez.

A rt. 11. 'raLJt~ a I Commi 'são, como a Direcção Central nomearáõ 1mb-Com,,;
missa rios residentes o mais proximo po sivel á Colonia, não só para vigiarem li.
execução das providencias, como para informarem das que se precisão. Só pes
soas zelosas, e prudentes pouerúõ ser e, colhiJas para estes encargos.

Art. 12. Hllll1 dos :Membros da Commissão, ou Direoção Central, visitar~

huma vez \lO anno paI' si, e nã:o podendo por outrem da sua escolha approva:
da pelos mais l\lelllbl'os, o Estahelecimento Colonial para examinar 8 se1-1 pro
grcss,), animar os Colonos industrias s, corrigir os tnáos, e negligentes; informan
do de tudo á Comllli~siio, ou Direcção Central, que poderá despedir os incor
rigivei" e O!i que advertido da slla preguiça não tiverem agricultado as terras.

Are. 13. A C'l nmisstío ouvirá os Colonos 1 e despachará s.úas petições em
tuuo que CÚllll)l'eilenuer em lias attri buiçõe'; no casos mais imp9rtantes os re
metterá com informação ua á Direcção Central, que eXI~edirá igualmente as Or
dens, e despachllr(l us reLjucrill1entos dos Colonos do Districto da· Corte.

AI,t. 14. A, oIDlI1issão, e Direcy,io Central nos c, SOS, em que se julgar
lIbsolutamente indispensa·..el a força !.'lara pr venç<Ío de crimes, ou para Iranter a
boa Orde,n, recorredl ás Authoridades CivÍfl e Militares que lhe prestaráô todo C1

auxilio, que for necessario.
Das terras das Colonias.

Art. 15. A tlescripção das terras devollltas, que devei'em ser doada. aos E!S
trangeirlls partj. Colonius, sua medição, e demarcação conforme c'ste Regimento,
deverú ll1er feiLa á cnsta, do Governo.. lt

'"



· Art. 16. Cada' divisão de terras ~erá numerada; asslm como o será cilêl~
data; e de toda a divisão se formará: hum quadrado sobre duas legoas, dividi
das em 64 datas de hum quarto de leIToa cada huma conforme o Plano seO'uin
te. Advertindo que não devem compreh~nder-se nesta numeração de braças o para
a formação das datas os terrenos inuteis, lagoas, pedreiras &c.

, ,
,
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DIVISÃO N. 1..
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S

Ar,@. 17. Se na divisão ficarem comprehendidos terrenos .ia concedi:los, me
elidos ~ e agricultados, ficão pertencendo como estão ao PI:oprietario. Mas se

iada qué concedidos ,. e medidos não estiverem roteados, Dcão encorporados nos
propt'ios do Estado. Todavia por equidade pennitte-se ao Proprietario por tei'rno
lavrado l:'erante a Direcção, ou Commissões o espaço de dous annos para o la.l.
warem; findos os quaes, não 'se achando agricultados, ficaráõ pertencendo á
Nayão de pleno dominio, paga ao ex-proprietal'io a quota da despeza da medi~

ção pelo Cofi'e da Colonisaçao.
, Art. 18. Se tia divisão ficarem comprehendidos terrenos já concedidos, e não

medidos, ficaráõ pertencendo á Nação, se elles estiverem incultos; mas se· não
p.stiverem lavrados, ficaráõ pertencendo 'ao Agraciado, paga a quota da despeza
ela medição.

Art. 19. Se d' e~tes terrenos assim comprehendido!l, a concedidos, huma
parte estiver agricultada, e outra não, aquella ficará para o Agraciado na fi"r~

ma do Artigo antecedente; e esfa será encorporaua nos proprios da Nação, sal
\To se a. parte não agt'icultada se tiver conservado assim inculta para fornecimen
tos de lenhas, m;ideiras &c. para utiliuade da parte lavrada; para cujo conheci
ment6 e deci ão e recommenda circunspecção, e prudencia.

Art . .20. Se na divi âo ficar c.omprehendido algum terreno com possuidor in
truso, sem titulo de concessão, será medido como devolllto, demarcado, e repar
tido pelas familias Cobniaes, nã0 se achando agricultado. Se porém tiver cultu
1'a, reservar-se-ha para o pos 'uidor aquella porção de terras q ue se julgar suru
t:iente ás SUilS forças para trabalhaI-a, da qual deverá solli itar em prazo razJavd
dado pela Direcção, ou Commissáo, o competente titulo, p':lgando ao Cufre da
Colonisaçáo a despeza correspondente da medição. .

Art. 21. Serão recolhidos ao Archivo da Direcção Centm! os MapT as topo
graficos de todaS! as Divisões Coloniaes, discripçâo dri:;; terras, .lIa ~ell\arcação,

e distribuição: assim como os Mappas da população de caJa Colonia, compre
bendendo os nomes, idade~, estados, profissões, religi:to, nat uralidaries dos C(}~

lonos, dia de sua apresentação, data da sua guia, e porque Agente nosso foi
passada na E.uropa, nascimentos " o~itos" casamento &c." de que ~e fi r11Hmí., hum
livro de reO'lsto, e cada Comrl11ssao tera em seu Archlvo os, meSIIWl:i papeIs, e
livros relati~amente á. sua Província.

Dos Colonos que vem á sua, custa.

Art. 92. Todo o EstrBn,gGiro que quizer Vil' colonisar-se no Brasil, apre
..Ilntar-iie-ha, ou fará iiaber ao ~lOSSO Agente na Europa a sua vontault, seu nome,



e de 'sua familia, tendo·a 1 es 'a"ft6,' profi~ ão·, ramo dé industria, a que !e propõe;
jdntando documentos legaes, que provem a GUa boa conducta, industria, robus
tez, e actividade. . ..

Artigo 23. Nenhum Estrangeiro será admittido áOS privilegias, .e direitos de
Coloao , que não se apresentar com huma Guia passada por alu-um úos nossos
A'Tente _na Europa, que autheritique01 a legitimidade da pessoa, ~ a verdade do
lJ\~reCilUento, salvo se no caso de impos!ibilidade, ou por 'qualquer outro mati;.
vu, jU:ltilit:ar perante a Direcção, ou COinrnissí-o os reql1isito_ exigidos pela Lei:
e e:lta provunça lhe servirá de Guia para ser admittido CalDO se com ella se ápre~

senta3se. E tantl> a justificação, como a Guia serão dadas gratuitamente.
Artigo 24. L0ci0 que o Estrangeiro chegar a qualquer porto do Imp~rio, se~

r,í cunduzido á Dir cção, ou COlUlnissão respEj ti\l"a, onde apresentará a sna Guia;
e se matricuhrá a ignando o termo da Lei, do que se lhe passará bum certifi~

c ~do, ficando a Guia no Archivo.
A I'ti~o 25. Será. tilojado o Colono, e sun fnrni1ia, n' huma Casa que para

i:-J30 haverá e.n cada Provincia, e receberá. pelo COrl'~ da Colonism.ç-o o súStento"
j)Jr tres di:.li , qllel:endo, se tiver vindo á sua cUStá, e ~e vier por é'ncommen-
da, á custa do Encommentleiro. 1

Artigo 26. A' vista do registo, e mappas, que se deverá mostrar ao novo
Colono, ex.pedirá II. Direcção, ou Oommis ao a Ordell!; neces arias á Authori'da
de, que iO;Jfleccionaf o .Di tricto da Direcção, para. ser értlpOssaà:o na 'data que
tiver escolhido, ou que depoi de cheg!\r á Divisiio, eseolher. .' ,

Artiga 27. Se algum Colono chegar enfermo, será enviado para o Hospital
da CariJada com Guia da. Direcção, ou Commissno, e por ella requerido depois
de curado.

Artigo 28. Se o Colono for artifice, e nao obstante quizer ,applicar-se á la
voura, ou creaçãe>, conceder-se-lhe-ha da me fl1a forma huma Data de terras, com
tanto. qne as lavre, ou faça cultivar. Se porém quiz6r empregar-se simplesment~

ao seu Omeio procurnrá livremente a conveniente acommodQçio, concorrendo para
iilo a Direcçao, ou Commissão.

Dos Colonos que 'Vem por encomnu:nda.

Artigo ~9. Será permittido, precedendo licença do Governo, a especuladores
tanto N acionaes, como ESlrangeiros, trazer, ou mandar vir Colonbs por sua conta,
debaixo dos ajustes que convencionarem, huma vez que não Sfl opponhão aos
requi itos exigidos pela Lei. .

Artigo 30. Para obter esta licença he necessario que o e peculador informa
no Go\'el'llo sobre o numero dos Colonos que qner mandar vir, o genero de in
dustria, em que os quer empregar, e a Provincia que 1I11i~s destina.

Artigo 31. As terras que trabalharem os Colonos vindos por ajuste com qual
qner emprehendeuor, ser-lhes-hão conceJida : e a suas famílias na fórma em que
são ooncetlidas aos outros Colonos, que vem á snu custa; e nunca a totalidade
da Divisão ao Emprehendedor. Mas se este Colonos cultivarem o terreno que
lhes fôra concedido dentro de tres annos contados do dia da posse, dar-se-ha
ao Emprebenderlor huma porçiío de terras em qnalquer Provincia qu elle esco
lher, igual á metade do terreno agricultado pelos Colonos do seu ajuste, e su
jeita Íls mesmas condições gemes, com que são concdidas IlS terras aos Colonoli
Estrangeiros.

Artigo 32.' As familias do Oolono. que assim vierem engajados por Empre
hendedores, traráõ corno 0'5 outros a sua Guia~, e na sua falta j ustificaráõ, como

s outros, o legitimo impedimento que tiverão pura não as trazer; assim como ai
mais requisitos da Lei, sem o que não serão admittidos.

Artigo 33. Adoecendo o Colono, será o Emprehendedor obrigado a trataI-o
com cari ade fazendo conta ás de pezas, para lhes serem acreditados. Impossibi-'
litando-se o Colono, dissolve-se o Contrato.

Artio-o 34. Depois de ter o Colono 110-0 a sua divida ao Encommendeiro,
póde aju~tar-se com quem quizer; e terá p~eferenciu nas terras do Estado.

Artigo 3.5. A Direcção, e Cornmissoes, niio terão ingerencia alguma na
eondições dos contratos livremente celebrados entre o Emprehenuedor e Colonos i
huma vez que eHes n'~o se ·opponhão aos reql1i itos da Lei, e á boa fé com que
o Imperio offerece aos Estrangeiros os terrenos do seu paiz. Mas exigirãõ que se
jflo expressos, e nilo duvidosos os' consl'lntimentos, e condições das partes cano<
tratantes, e vio-iarúõ sobre a sua religiosa observancia, para que fi infi'acção, ou
o mito tratamer~o n,ío desanime a emigração de. hOllHms)ivres, .e t:.abalhador~s~:
como taes reconheciJos pela Nação; q ue não' conséh e; nem- "qüe ãt>íl!w~ -çÓfn
O!\ escravos. ')'J.>



Àr'ligo 36. Todo o Empl't:Llended@l' será obrigado a aprêsentar á Direcçãd, ou
Cornmissâo respectiva, a escriptura, ou papel de) Contrato que tiver celebrado
com os COlO~lOS de sua encommenda. E a Direcção ou Commisslio fará, sendo
preciso, 'as partecipações necessarias á Alfandega à que destinarem aportar, para
se lhe darem livre~ de direitos as maquinas, que trouxerem para seu uso.

Artigo 37. Tambem serão obrigados os Encommendeiros a enviar impreteri.
velmente todos os tres mezes á Direcção, on Commissão respectiva l1l.1ma relaçãCl
~os flascimentos, obitas, e casamentos; assim' como do progresso, e qualidade
da cultura, em qne cada hum se empregai': e hum relataria dos acontecimentos
mais notaveill da Colonia. Todavia isto não dispensa a Direcção ou Commiflsã"o
.da visita annual ordenada no Art. 12 deste Regimento.

Artigo 38. Os. Emprehendedores podem ceder os contratos celebrados com
os Cohmos, em parte, ou no todo, a quem bem quizerem: vender a prestação de
serviços, a que se lhe obrigarão os mesmos Colonos: fina.lmente ceder os prometo
tidos antes de os gozar. Mas qualquer d' estes contra.tos será feito com conheci.
menta da Direcção, ou Commilõsão.
. Artigo 39. Se o contrato se rescindir entre o Encommendeiro e Colono, será
aquelle obrigado a fazer conduzir o Colono para o seu paiz, salvo se este qui.
zer ficar no Imperio.

Paço do Senado ~O de Julho de 1827.-Marquez de S. Jofio da Palma.
Visconde de Alcantm"a. - Antonio Vieim da Soledade. - Antonio Goncalves

-Oomide. .,



SENADO..
182].

A As-embléa Geral LegHativa do- Imperio: Decreta..
Art. 1.° He prohihido ás Camaras das Cidades, e Villas faze..

rem á custa. do~ bem do· Conselho as Festas, que até agora se
acha,,5.o, e deixã.o de estar a seu cargo.

Art. 2.° Ficio abolidas todas as propinas que a pretexto dessoas
Fe ta percebião os Presidente , Vereadores, e mais Ofliciaes das
reíeridô.5 Camaras.

\rt. 3." .Ficão abrogadas as Lejs, Alvarás, Provisões, e Ordens
í;m contrario. - Paço da Cama"a dos Deputados em 26 de Julho.
d 182j. - Pedro de Arazu"o Lima, Presidente. - José Antonio da
8ih'a Maia, 1.0 Secretario. - José Carlos Pereira d' Almeida Torres,
2.° ..~ecretario.

Na Impren. a. Imperial e Nacional.\/



~s E N ADO.

1827.

A Assenlbléa Geral Legislativa do Irnperio:
DeCl~eta.

Artigo 1.0 Fica extincta aJunta da Admi
nistração dos Diamantes creada na Cidade de
Cuiabá, Provincia de l\fa.tto-Grosso, elll vir
tude da Carta Regia de 13 de N o"\'enlbro dE)
1809.

Artigo 2.0 A Junta da l\dministração e Ar
recadação da Fazenda Publica da dita Provin
cià execHará todas as funcções, que aquelIa
J unta exerce, selD que por isso os seus Mem
bros tenbão augmento de Ordenado, ou grati
ficação alguma.

Paço da Calnara d.os Deputados em 28 de
Julho de 1827.- Pedro de Araujo Lima, Pre
sidente. - José Antonio da, Silva Maia, 1.° Se
cretario. - José Carlos Pereira d' .4lmeida Tor
res, 2.° Secretario. ~

Na Imprensa Ilnperial (} NaeÍonal.\
'7'"\



nas Capitaés das Pro
e Lugares populosos

827" -

A Assemblêa Gel'àl teg'islativà' do Imperio Decreta:
. Al't. 1.0 Em todQS as Cidades, Villas, e Lucrares mtlis poplllostls

haverão a~ Escolas de Primeil'âs Letras; que fOl'eln necess81'ias.
.Art. 2. Os Presidentes das Provindas, em Conselho, e com au

diencia das l'e pectivas Camara~ ~ emquàllto i1ão tiverem exercicio os
Con elhos Gel'aes; mal'carÍ\ô O" numero, e lucalic.1ades das Escolas j poden
do exting'uir a~ que existem em lugares pouco populosos, e remover os
Professores del!us para as gue se ti'earem, onde mais aproveitem.

AR 3. 0" Presidentes; em Conselho) taxal'áõ interinamente os 01'

denado8 dos Profes ol'e , regulando-os de duzentos mil réis a qlúnhen
tos mil réi anlluaes; com alten<:,iío as circunstancias da população, e
carestia dos LUo'ares, e o farão presente ,i Assembléa Geral para a
approvação.

Art. 4-. As ~ colas erfto de énsino mutuo,
vincias; e o ser50 tambem nas Cidades, Villa~,

clellas, em que for p.ossivel estabelecerem-se,
Art. 5. Para as Escolas do en!5ino mutilo se applica.r~õ os edificios.

i.]ue houverem COlll sufficiencia nos lug;ares deUas; arrulljando-se com os
utensilios necessarios á cust.a da Fa' end.a Publica, e o Professores, que
não tiverem a necessaria instrucc'"O de te ensino; irão in truir- e elú
curto prazo, e á custa dos seus ~rdenados, nas Escolas das Capitaes.

Art. 6, Os rofessores ensinal'úõ á lei', escrever) u pratica de con
tas, a Grammatica da Lingoa Nacional) e os' principios da Doutrina Re
ligosa, e Moral, prt>pol'cionados á comprehensão dos menino ; preferin
do para as Leituras a COllstituilf~o do I I .perio) e a Historia do BI'a iI.

Art. 7. Os que pertenderem sel' p 'ovidos n'a Cadeil'as, serão exa...
minados publicamenf.e perante Oi Presidentes em Conselho; e estes lIO'"

meal'áõ' Professores, os que e mostrarem de melhor instrucção. .
Arf. 8. Só serão admittidos á opp.osiç~o, e examinados os Cidadãos

Bra ileil'os, que estiverem no gozo de seu Direitos Civis, e Politicos,
sem nota na l'eg'ula ridade de sua conducla,

Art. 9. Os' Prot ssores actuaes não serã.o pt'ovidos lias Cadeil'as; que
novamente se crearern; sem exame, e approvação na fórma do Art 7.

Art. 10. Os Presidente em Conselho ficão authol'izados a conceder
buma g-ratificação annua-l, que não e.'cedá á tel'ç<i. parte do ordenado j

áquelle Profes ores, que POI' mui de doie tlll110S de exercicio não il1ter...
rompido, se tiver m di. ting;uido por slta pI'u<lencia j tlisvellos j gTande
num ~ro, e aproveitamento de discípulos,

Os Pl'ofe ore' somente perceberáõ esta gratificação ~mquanto cono.
tinuarem no mesmo bom exel'cicio.

Art. II. Havel'ão E colas de Meninas nas Cidades, e Villos mais
populosas, em que 015 Presidentes em Conselho, julgarem necessario
este e!'tabeleciOlcnto.

Art.. 1.2, As Mestras énsirtarúõ J além tIo declarado .no Art. 6. as
prendas, que Ilet'vem á economia domestica, e serão Tlt.lineadas pelos
Presidentes, rm Conselho I aguellas mulheres, que sendo Era ileil'us, e
de r cOllhecida honestidade, se mo trarçm com mais conhecimentos no
exames, feitoi na forma' do Art. 7.



Art. 13. Os Provímepi~- dos P.ofess.ol' S J e Mestras serão vitali
cios; mas os Presidentes em Conselho, a quem pertence a fiscali ação
{]as Esco-las os poderão demittir J depoi' de exactas averiguações, quando
não de empenharem os seus deveres. .

A rt. 14. Estai Escolas serão regidas pelos Est:üutos aetuaes, QO

-que se não o.ppos reI1;l <\ preseptt; .L~i; 0:0. c,astiO'Qs pql'ém serão os 'pn~ti-
<cado pelo met)'lOdo ,de ,Le lcastre. . .

. Ait. 15. Na Província,' ~~de stivel' a' Corte, pe~tence ao Ministro
\. . 'p d{]o ln perio , () ~ue nas outra~ ~e"iI}Cl tpb.e aos ,re identes. Paço a Ca-

mara ,dos. Deputadp em 30 de ~ 4]110 de 1827. - P. drq de Arat{.jo ;Li'7JUt ~
Presjdente. - José. Antonio da.

l
S~tva. Ma.ia. J 1.$' Secretario. -- José Cartos

_PereiJ;a. ,d'Al1fleida. TorTes J 2.° Secretario

.t

Na Imp~ensa Imperial 'e Nacional. , r



Al't. 6.

8 E N ADO.

1827.

Emendas app7'ovada na 2.n Disc u~são do P7'oJecto de Lei soMe
a fundação de Escolas de Primeiras LetTa$.

Em 14 de .1gosto.

Art. 3.

- "Cento e cincoenta mil réis será o Ordenado gel'al até 'trin
ta d'scipuios; de quareDta para cima mais a quarta parte; de cin
coeota para cima o dobro: e na mesma propor~ão, onde os Orde
na o ,jú são maiores ~ que cento e cincoenta mil réis. - Salva a
redacção. - Gomide."

Approvou-se no f6rma da seguinte Emenda com a declaraçãd
pOl'ém de - Religião Catholica Apostolica Romana.

"Em lugar das palavras -- Doutrina Religiosa, e Moral
as seguintes - da Dotrina e Moral Christã. - h'sconde de Congonhas
do Campo."

Àl't. 12.

Acrescente-se no Art. 12. E em iguaes circunstancias gozaráõ
da gl'atificação de que trata o Art. 10. - Costa BarrQs.

Al't. 13.

Os 'poderáõ suspender, e só por Sentença seráõ demittidos. 
1\;/. de Cm'avellas.

Em 16.

Art. additivo parà cer collocado no Projecto, aonde melhor pa
recesse aos Illustres Redactores.

As Mestras pel'cebel'áó os me!mos Ordenados, e gratificações
que tiverem os Professores. Salva a l·edacção. -M. de Caravellas.

Na Iru!ll'ensa Imperial e Nt\.cionalo ~
_ ~l,



SEN ADO..

1827.

Á. Ássembléa Geral Legislativa do Imperio:
Resolve.

Artig'o Unico: A COlnarca do Rio de ·S. Fran
cisco, que se acha provisoriamente incorporada
á Provincia de l\iinas Geraes em virtude do
Decreto de 7 de Julho de 1824; ficará provi..
sorialnente. incol'porada á Provincia da Bahia ,
até que se faça a ol'gànisação das Provincias. do
Imperio. .

Paço da Camara dos Deputados elTI o .).0 de
Agosto de 1827. -- Pedro de A t·alljo Lima,
Presidente. - José Antonio da Silva Maia, 1.°
Secretario. --- José Carlos Perei'ra d' Alnteida
Torres', 2.0 Secretario.

-Na imprensa 1111periaI e NacIonal.



S'EN ADO.
1 827.

A\Am~mbl~a. G .ai L gislati"a Decreta.
Art, L~ FicJ.o e~ctinto. os Lugares de Intendente Geral' do Ou..

1'0 d~3L::t Curte, e da Cidade da Bahia; assim como os Officios de
E5~rivã.o ," lVI~il'inho do ieu eargo.

rt. 2,u A J uri. dição de hum, . e outro Intendente será d' ora
cm di'uü" x 'rcida pelo Juiz do Contrabandos, e ~xtravios dos Di-
rei to' Tacionae" da rc pectira Cidade.

Art. ::3," Não se praticarão mais as visitas dos Navios, que es
(J\-ãO'IH'élr:-egaciu8 ao. dito~ Intendentes; excepto unicamente oca..
zo de ha"cr denuncia de extravio de ouro.

\rt. 4. 0
_ .r uri dição annexa ao Intendente Geral do Ouro

desta. Corte, sobr-:- a Administração do Hospital dos Lazaros, passa
rá para o Juiz Provedor das _CapeLlas da meSma Corte.

Art. 5.° ~ Presidencia da Mesa da Inspecção da Bahia, anne
X::L ao Intendente do Ouro daquella Cidade, passará para o Juiz
de Fora do Civel da mesma Cidade.

Art. 6.U Aos actuaes Eserivães e lVleirinbos., que servirem os
meio., o. 1 mere" de propriedade, ou erventia vitalicia, ficão con

srrradoil os Ordenado~, que recebem; e se lhes darão Alvarás de
Lembrança, p'ara erem providos em outros Officios de igual Lotação.

Art. 7,0 Fição revogados todas as Leis, Regimentos, Alvarás,
Decr~tos, e mais Resoluções, que se -<>ppo erem ás determinações
d·està.-

Paço da Carnata dos Deputado em 2 de Agosto de 1827.
Doutor Pedro de Arcudo hima, Presidente. - José Antonio da Silva
Maia, .],0 Secretario. - José Carlos Pereirra de Almeida Torres, 2.°
.Secretario.

! a Im.prensa Imperial e Nacional. fJ
\l



SE·N ADO.

1827.

A Assembléa Geral Legisiativa do tmperio: Decreta;
Art. L° A Força de Mar para o anno futuro de 1828 cons

tará da Brigada da Marinha, segundo sua organisação, e de tantos
Marinheiros, quantos sejão suffidientes para a tripulação das Em
barcações actuaes ~ o Governo porém fica authorisádo a vender a5
velhas e ronceiras, comprando outras, se bem entender, com tanto;
que não exceda á despeza que fôr orçada para a Esquadra actual.

Art. 2/ Ai Embarcações, que actualmente se achão em cons
trucção, serão postas em etfectivo serviço, apenas acabadas; sendo
immediatamente desarmadas outras tantas das actuaes, de igual; ou
superior lotação 1 que se acharem damnificadas; e vendidas, ou
aproveitadas, segundo permittir o estado, em que se acharem.

Art..~.o Esta força he considerada como extraordinaria: ella.
!lerá reduzida d' ametade, logo que seja concluida a paz: licé'Dcian....
do-se assim o correspondente da Brigada da :Marinha, e despe
dindo-se o dos Marinheiros.

Paço da Camara dos Deputados em 4 de Agosto de 1827.
Doutor Pedro de Ara'lf}'o LirJna , Presidente. - José Antonio da Sil
va Maia, 1.o Secretario........ José Carl-os Pereira de .A.{meída Torres,
2. g Secretariar .

Na Imprensa Imperial e Nacionar~ ~
, ..,"1



SEN A D O~

182.7.

Emendas approvadas na 2." discussão dó Prqjecto de Lei, determi.
1umdo a Força de Mar para, o anno de 1828.

Em 28 de Agosto.

Ao Art. í:

Proponho, que em lugar das palavras -' e de {dntos Marírihét.
1'os, quantos sejão su./ficientes para. t'ripulaçãó das Embarca.~'ãoes

actuaes ~ se diga - e de nOVé mil Marinheiros -' suprimindo-se' o
resto do Artigo. Salva a redacção. - M. de Paranaguá.

Ao Att. 2/

Art. 2.0 O Governo fica authorisad<5 páfá ven~er ás' Ém'bátcações
Telhas, o de pom~o andar'1 e as damnificadas, de maneira que não
admittáo conveniente concerto, ou para approveita-Ias, segundo per
mittir o estado,. em que se acharem.

Art. 3.° Fica outro sim amliorisado o GOTerno' para pôr em
e!fectivo serviço,. apenas acabadas " as Embarcações ~ que actualmen~
te se ach-o em construcção; e ainda para onstruir, ou comprar
aquellas que por occasião da guerra entender, são de urgente neces
sidade: com tanto porém, que em nemhUm caso exceda o pessoal
fixado, nem a despesa que for orçada para o Ministerio da Mari~

nha. Sal a a redacção. - Mo' de Paranag'udtl

Na Imp'rensa imperia.f e' NacionaÍ..
,,'"



8 E N A fi O.

1827.

A A embléa Geral I..tegislativa do Imperio ~ Decretã~

Art. l.0 Todas as Sentenças dos Con elbos de Guerra, a que sé
proceder nas Provincias, e ceptuando a do Rio de Janeiro, serão
executada.s nas mesmAts Provincias ~ sem dependcncia de confirmaÇ o
do Conselho Supren.lo Militar.

Art. 2.° Para o julgamento destas Sentenças dos Conselhos de
Guerra, cm segunda ~ e ultima Instancia, será creada huma J uldta
de J u tiça em cada Provincia, composta do Presidente della, de
doas Desembargadore da Relação, onde a houver, ou de dou Nla
gistrados de vara branca, e na fillta destes, de dous Eachareis em
Direito, ou Advogados de melhor nóta; e de dous Militares de
maior Patente da Capital. I

Art.3.0 :Kão poderáõ ser Membros dasJunta de Justiça ós que
ti -erem sido Vogaes nos Conselhos de Guerra; e tanto o Pre idente,
como os membros poderáõ ser dados de uspeito nos termos L gaes.

Art. 4.° Regular-se-hão as Juntas de Ju tiça no conhecimento, e
decisão dos Proce sos, pelo Regimento do Conselho Supremo Mili
tal'; e a sua Sentença será. dada á execução, sem mais recurso aI..
gum, excepto o da rCYÍsta.

Art. 5.0 O V-ogaes tomaráõ lugar na Mesa, e daráõ o seus vo
tos, em precedencia, sendo Relator o mais antigo dos :Magistrados,
ou elos que fizerem as suas r-ezes.

Art. 6.0 Ficão revogadas todas as Leis; Alvarás; Decretos, é mais
Resolucões em contrarioi

P~ço da. Camara dos Deputados em 7 de A<J'osto de 1827.
Doutor Pedro de Liraz!J'o Lima, Presidente. - José Antonio da Sit
Va Jt'laia, 1.0 Secretario. - José Carlos Pereira d' ':ltmeida 1b1'1"eS;
2.0 Secretario.

Na Imprensa Impel'ial e NflcionaÍ'-:-;fJ



SENADO.

1827.

A Assembléa Geral Legislativa Deci'eta.

Art. ].0 Da BulIa do SUIDlno Pontífice Leão
XII., que principia - Cunctis úbique pateat
he somente approvada a erecção das Prelazias
de Goyaz e Matto Grosso em Bispados com as
nlesmas sedes, extenção, e lilnites, que ora telll
as ditas Prelazias. '

.A.rt. 2.0 Cada hUlll dos Bispos destes novos
Bispados receberá da Fazenda Publica hUlu con
to e seiscentos nlil réis, para a sua congrua sus
tentação, apoientadoria, esmolas, -e .Vigario
Geral.

Paço da Camara dos Deputados em 14 de
Agosto de 1827. - Doutor Pedro de tA rall,jo Lima,
Presidente. - José Antonio da Silva Maia, 1.° Se
cretario. - José Carlos Pereira d' A lmeida Tor
res, ~.o Secretario.

Na Il\lprenSa Imperial e NacionaI. .



S EN ADO.

1827.

A .i\.ssenlbléa Geral Legiilativa do Iluperio
Rsolve.

Art. U nico. Quando por qualquer acollteci~

mento se tenhão consumido 9fJ autos originaes
das devassas de crimes, que provados ereCetll
pena de morte, serão os Réos julgados pelos
traslados das nlesmas devasas na fôrma da Orde
nação Li vro 1.° Titulo 65. §. 33, declarada pelo
Assento de 26 de Fevereiro de 1735.

Não existindo tambem os traslados, as Rela
ções dos Districtos mandaráõ proceder á segundas
devassas.

Paço da Camara. dos Deputados elD 14 de
Agosto de 1827. - Doutor Pedlro de Araujo Li..
ma, Presidente. - José Antonio da Silva Maia,
1.° Secretario. - José Calrlos Pe1~eira d' Almei
da Torres, 2.° Secretario.

Na Ilnpreni lluperial e NaciBuaI.



SENADO.

1827.

A Commissác de Legislação encarregada de propôr os Officiaes
necessarios ás Camaras Municipaes, e seus Ordenados, oiferece os
Artigos seguintes para serem additados ao Titulo 5. da Lei dai
l\Iuoici palidades.

Art. L° O Escrivão da Carnara não preceberá ·Ordenado· do The
souro Publico, nem do Cofre da Camara , todavia os actuaes pro
prietarios, ou Serventuarios Vitalicios, que tem ordenados concedi
do por Lei, terão a escolha de continuar a percebeI-o durante sua
vida, renundando os novos emolumentos/ estabelecidos nesta Lei.

Art. 2.° Perceberá juntamente com o 'fhesoureiro 3 por i- da som
ma dos rendimentos da Camara, que eifectivamente entrarem em COJi'
fi'e, divididos entre si.

Al't. 3.° O Escrivão da Camara servirá igualmente, no seu dis
tricto de Escrivão das fianças e depositos, que prestarem os Réos,
que obti verem livral'-se soltos.

Art. 4." Perceberá por isto hum por cento das sommas dos De
positos perdidos, e das fianças que eft"ectivamente entrarem em Cofre;
e bem assim r,nais 320 rs. pela verba, que pozer nas Escripturas da!?
fianças, e conhecimentos dos Depositos.

Art. 5.° Haverá hum Porteiro J que servir'á de Preg-oeiro, o qual
perceberá nas Cidades o Ordenado de 200,1)000 rs.; nas VilIas Ca
beças de Commal'ca 150$000 rs. J e nas mais Villas 100$000 r8. pa
gos pelo Cofre da CalDara, e os emolumentos que lhe estão designa
dos na Lei.

Art. 6.° Idem hum Alcaide e seo Escrivão com os Ortrlenados
e~tabelecidos no AI·tigo antecedente; e os emolumentos da Lei. _

Art. 7." Idem hum Carcereiro, que vencerá o Ordenado, e emo
lumentos que estão estabelecidos pela Legislação actual, ficando-lhe
])I'ohibicio perceber emolumento·, qualquer que seja ~ titulo dos reti..
dos em custodia.

Art. 8. 0 Os Officiaes designados no!! tres Artigos antecedentes
sel'fio nomeados pelas Camal'as, e conservados emquanto bem ser
Y~rem, 011 não fOI'em Outl'OS nomeados pelo Imperador.

Art. 9.° Ficáo extintos os Juizes Almotacés, e substituidos pelos
Juizes de Paz.

Pal'eceo tambem á Commissáo oifereeer para se inserir no titulo
2.0 os dons Artigos seguintes.

AI·t. He da attribuição da Camal'a da Capital da ProviBcia tomar
o J UJ'amento em CallHll'a, e dar posse ao Presidente da Provincia,
de que lavrará o Escrivão, em Livro para esse fim destinado J o res
pe~tivo termo, que será assignado pelo Presidente impossado, e to
dos os Vereadores presentes.

Art. Do mesmo modo as Camaras respectivas tomuráõ o Jura
mento, e daráõ posse aos Magistrados, e mais Empregados Publicos,
que se apI'esental'em com os competentes titulos; e pnra a qual não
houvel' Lei, que as~igne outra Estação J ou authoridade perante quem
u devem tomar.

. Paço 00 Senado 17 de Agosto de 1827. - MarqueZ de Inhambupe.
Visconde de Ca;yrú. - Visconde de Alcanttlra. -l\t[arque~ de CArQvellas•

. Na Impl'eMI1 Imperial e Nacional.
t



S E N ADO.

1827

A Assembléa Geral Legislativa. do Imperio:
Resolve.

Art. 1.° Os Senadores, e os Deputados, que
escolherem, na f6rma do Decreto de 17 de Fe
"ereiro de 1828, receber o Subsidio conferido
pela Constituiçã9, e fixado pelas Instruções de
26 de Março ele ]824, não receberáõ Ordenado,
Soldo, ou Congrua a titulo de qualquer Em
prego Civil, Militar, ou Ecclesiastico, no ten1
po em que vencereOl o Subsidio.

Art. 2.° Aquelles Senadores, e Deputados,
que tiverem recebido adiantado Ordenado, Soldo,
ou Congrua, se descontará a parte relativa ao
tempo, em que vencerem o Subsidio, e aquel
les, a quem não tiver sido feito este desconto,
entraráõ no Cofre Nacional com a quantia, que
se devêra descontar.

Paço da Ca.Dlara dos Deputados em 20 de
Agosto de 1827. - Doutor Pedl'o de .A. rrau:jo Li
ma, Presidente. - J os~ A ntonio da SUva .DIaia,
1.° Secretario. - José Carlos Pe'Ceil-a d' Abneida
Torrei, 2.° Secretario.

Na Inlpl~ensa Imperíal e NacÍonat
. . ~



1 827.

A Ássêlnbiéa Gerai Legislativa Resolve,

Art. iInico.

o Goverl1o flcà âütborisado a fazer lnedir i
delnarcar, tornI,ar; e encorporar nos Pl'oprios
Naciona~s aquella parte da luarinha do districto

I de Cabo Frio't elD que a natureza produz em
certaS estações o sal marinho, arrendando in:,...
nlediatamente, elTI hasta publica as respectivas
Salinas por tempo de tres annos a contractado
res manufatureiros, que do seu producto paguenl
á Fazenda Publica a lnaior quota parte, que
a . concorrencia dos licitantes offerecer.

Paço da Calnara dos Deputados em 25 de
Ag'osto de 1827. - Doutor Pedrro de A'J"aujo Lioé
lI1ra, Presidente. - José A ntonio da SUva Maia;
1.° Secretario. - José Carlos Pereira d' .A.lmeida,
TO'J"res 2.° Secretario,

. ra llnprensa imperfaÍ e NàCiOlÍai~:;



SENADO.

1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio ResolV'e.

Art. 1.. As Causas Ecclesiasticas, d' ora em diante; serão
julgadas, em segunda, e ultima instancia na Relação competente.

Art. 2.° As appellações interpostas para o Tribunal da Lega
cia., actualmente pendentes, ficão de nenhum effeito; e as Senten
'ças proferidas na Relação competente terão sua inteira execução.

Paço da Camara dos Deputadoi em ~1 d' Agosto de 1827. 
.O Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio da
Silva Maia, 1.· Secretario. - José Carlos Pereira .de Almeida Tor
res, 2.~ Secretario. - - . - -

N~ ~prensa ~mpe!1a_ ~ N.aeional; l
'\



SENADO.

1827. '.

. .
Proposta do Poder ExecfI,tivo convertida em Projecto. de. Lei.

A AssemOléa. Geral Legislativa do Imperio DeOJ;eta: .
Art. 1.0 A Brigada Imperial d' Artilharia da Marinha consta..

rá da força declarada. nQ Flano. seguinte.

Plano da. Organisação da Imperial Brigada d' Artilharia da Ma".,
,-infla .com .tres Balhões. de oito Companhias:: cada hum.

Estado Maior da Brigada.

Commandante ••••••••••••••••••••.••• _.. '••••••••••••••.•
Ajudante d' Ordem .•...••.••••••.......•.••....••..•...
Major da Brigada .••..•••.••..••...•••.••.•••..•..•••...
Secretario Geral da Brigada .
C· .- M'lrurglao or ......••.•..•••••••••••••••..•••.••.••••.•

Estado Maior de lmm Batalhão.

Commanuante, que será Tenente Coronel,· ou CoroneL •••••
Major .•..•.•.•...•••.••..•....•...••...••.•••••.••.••••
Ajudante, primeiro, ou segundo Tenente ..•.•••..••.. '••..
Quartel Mestre, primeiro, ou segundo Tenente ••. '.••.•••••
Secretario, primeiro, ou segundo Tenente .••..••.•••.....•
Capellão....•.••.•.••.•.... I ••••• I •• I •••••••••••• I •••••

A' d d C· .., M'. Ju ante o lrurglao or•....... I • I ••••••••••••••••••

Tanlbor.. Mór•........•...... I • I I ••• " •••••••••••••••••

Praças de, ltuma Companhia•.

l'
1

5

1
I
1
1
I
I
2
I

9

Capitão ...•.•... I • I ••••••••••••' •••• I • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 1
1..1 Tenente. t t •••• I • I I • I I ' •••••• "" ••• I • • • • •• • • 1
2.° Tenente •........... I •••• I '" • I " ••• I.... •••• •••• •••• I
I.o Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . .. . • 1
2_.0

.1 Sargentoi .. I •••••••••• I •• I I I •• I I ••••••••••••• I ••• I • • 2
rurrieis. I ••••••••• I I ••• I ••••••• I I I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .2
Cabos •. I ••••••• I ••••••••••••••• ~ •••• I •• I I I I •••••• I • • • • 4
Anspeçadas ..... "'. I •• I • I •• I •• I •• I •••• I ••••••••• I.• I I • • • • • 4-
..Pifano '.' . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • I
Tambores " • . . . . . • . . • . . . . . . . • . • • • . • • • .2
~.oldados •..•..•...•.••••.•••. : ••.• ,. 't • • • • • • • • • • • • • 100



Somma das PraÇlLs de cada ltuma Companhia.

" Cl ..

" ommittindo o Pifano· .• ,................. . .

,
." .. ~ .. .. .. .. . .. -. .. . ..

\" c .. • .. • • .. .. .. .. • • .. • • .. • • .. • .. • .. .. • ..

Com.panhia • • • • •• • : . • • .. .. .. • e.- .. .. ... • • .. • • • • • •• • • • • .. • • • • • •

dita . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . ..
l.a
2.a

3.a

.(.a

5.a

6.a

7--
8.a "

'"
"
"

", , ..
" ..

119
119
119
119
119
118
118
-l18

" ~ .

Somma das Pracas de 8 Companhias, .•.....•..•......•.•
Somma das p~ças de hum Batalhão.•...•..•..••.. ~ •..•• o

,F1J'rça Geral da Brigada.-

Estado MaioJ;' da Brigada•. o ••• o • " •• 0 ••••• o • o .

1.- Batalhão com seu Estado Maior o • • • •• o o

.2.0 Dito idem _,II' .

3.- Dito

\

99
958

5
958
958
958

Sarnma das Pra~as da Brigada.•.•• o o •• o o •• o o o ••••• o • ó 2:879

Art. 2. Poderáõ haver aggregados.a cada Companhia, se cir
cunstancias imprevistas assim o exigirem, hum segundo Sargento,
2 Cabos, 2 Anspeçadas, e 20 Soldado$; entrando no numero' des
tes até tt Cadetes, ou Soldados nobres por Companhia. .

Art. 3. Os Soldados, que por seu bom serviço, e comporta
mento estiverem nas cirounstancias de exercer abordo dos Na, ios de
Guerra Emprego.s de Fiel, e Escoteiro, terão mais huma gratifica
ção de 20 réis diarios, não podendo. haver mais d~ dez em cada
huma Companbi~, nem 'sendo essencial que este numef'O esteja com
pleto nas m~smas Companhias. A indicada gratificação .perder-se-ha
por mão comportamento, ou por deserção.

Emendas que forão feita-s, e approvadas pela Camara dos
Deputados á. Proposta supra.

Art: 1.° Approvarão-se 2 Batalhões em' lugar de 3.

Estado Maior da Brigada.

Commandante - accrescentou-se - com Patente ,até Brigadeiro.
Ajudante d' Ordens- accrescentou-se - que ser.virá de. ajor de

Brigada.
Major de Brigada - Suprimio-se.
Secreta.rio Geral da Brigada - sub.tituio-se - Secretario com gra

duação de Tenente - Accrescente-se
Capellão . . . . • • . • ..... ....... . . .. .. .... .. .. . • • . • • • • . . • • . • . • .. • • • .}o'
Mestre d' Armas com graduação de 1.- Sargento o. 1
Corneta Mor ••••.. 0. o •••••• '. ~ • c: ,. e •••••••••••• , •••• t • ~ •• • • I



Estado Maior de hum Batalhão.

Em lugar de Secretario - substitua-se Official de Seeretaria com
crraduacão de 1.0 Sargento.
;=) •

Capellão - suprimio-se.
Em íugar d' Ajudantes do Cirurgião Mór 2 - substituio-se Aju

dante do Cirurgião Mór - I.
Em 1ugar de Trombeta Mór - substituio-se Cabo de Cornetas 1·

Praças de huma Companhia.

Segundos Sargentos em lugar de 2 - substituirão-se 4.
Furrieis 2 - substituio-se 1.
Cabos em lugar de 4 - iubstituirão-se 8.
PiraDas - Suprimio-se.
Tambores - substituio-se Cornetas.
Soldados - em lugar de 100 - substituirão-se 150.

Artigo 2.·

Suprimio-se, e substituio-se por eites seguintes.
Art. 2. O Commandante da Brigada, e dos Batalhões, Aju..

dantes d' Ordens, Majore~, e Ajudantes não receberáõ o valor dús
Cavallos de pessoa, nem terão vencimentos de forragens.

Art. 3. O Mestre d' Armas, e os Ofliciaes de Secretaria ven
cerá-õ o Soldo de Sargentos Ajudantes dos Corpos de Caçadores do
Exercito, e no fim de 6 annos de bom serviço, terão direito ao
Posto de SegundQ Tenente de Companhia, mostrando para isso ido
neidade em exame publiço de serviço pratico; e tbeoria de Arti.
lharia, com os outros Sargentos da Imperial Brigada.

Art. 4. Os Cabos de Cornetas venceráõ 20 rs. de soldo diario
maIS que os simples Cornetas.

Artigo 3~"

Suprimio-se a parte desde as palavras - não podendo haver _
até o fim - ficando redigido deste modo.

Art. 5. ,Os Soldados que abordo das Embarcações de Guerra
servirem d' Escoteiros, e Fieis dos paióes de polvora, e da Pala
menta, e Cordoalha de Artilharia, veoceráõ huma gratificaçao de
20 rs. diarios além do soldo das suas Praças.

Paço da Camara dos Deputados em 27 de Ag'osto de 1827.
Doutor Pedro d' Araujo Lima, Presidente. - José Anton'io da' Sil
va Maia, 1.0 Secretario. - José Cados Pereira de Almeida Tol''''
'l'es, 2.0 Secretario.

Na Imprema Imperial e Nacional. 1:-P
'>



SENADOe

1827.

A Àssembléa Geral Legislativa ResoITe~'

Fica autborisado o Governó para conceder ao Semina.rio Epis:::'
copal dó Pará hum terreno contiguo ao mesmo, que terá. vinte
braças de frente, e outr' ora foí oocupado por Armazens hoje de~

molidos. ... .
Paço da Camara dos Deputadoi em 28 d; Agosto dê 1827.

O Doutor Pedro de Ára'l{J'o Lima, Presidente. - José Antonio da
Silva Maia, 1.0 Secretario. - José Carlos Pereira de Almeida Tor;'
rei, 2.: Secretario. - -- - . - - - --



SENADO,

1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio, Decreta~ .
Art. 1.0 Todas as contl'ibuições, que até agOl'a se arrecadavã<1

pelo Cofl'e partiéular da Intendencia Gel'al da Policia, entraráõ DO

Thesouro Publico; e o PI'esidente do mesmo Thesoul'o providenciará
sobre os meios da sua arrecadação.

. Art. 2. As despesas ria Intendencia Geral da Policia, que fo
rem authorisadas pOl' Lei serão feitas pelo Recebedor, ou Tbesoul'ei
ro della, o qual para esse etl'eito receberá mensalmente consignao

ções pecuniarias do Thesouro Publico, onde deverá legalizai' as
suas contas.

Art. 3. A receita das contribuições àppÍicadas a esta Reparti
ção será. lançada em livro especial, e pl"Ívativo para esse fim; e as
consignações para as despezas nunca poderáõ exceder a IDesma re
ceita, nem ser suppI'idas ptlo producto de out.ras rendas publicas.

Art. 4. As despesas mençionadas serão ineluidas annualmente,
com as outi'as do Imperjo. no orçamento geral, que o Ministro
da Fazenda deve apresentar na Camara dos Deputados; conforme
o Art. 172 da Constituição.

Art. 5. Ficão revogadas todas as Leis, Alvarâs; Regimentos,
Decretos, e mais Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 28 de Agosto do 1827.
Doutor' Pedro de .Araujo Lima. P,·esidente. - José Antonio da Silva
Maia, 1.0 8ecretado. - José Carloi Pereira de Almeida To'f1'es I 2o~

Secretario.

Na Ímprensa ítuperÍaÍ e Naciotiai~!
'y



SEN ADO.

1827.

A Assembléa Gel'aI Legislativa do Imperio, Resolve.

Art. 1.0 Os alistados no Exercito, que tiverem cOlllmetti(lo o
crime de deserção por tres vezes em tempo de paz ~ nãu serão mais
admittidos ao Serviço Militar, depois de haverem cumprido suas
sentenças,

Art, 2.0 Os qne actualmente pertencem, ao Exel'dto, tendo já
desertado por tres vezes, ou mais, em tempo de paz, set·áo puni
dos na futuI'a reincidencia com as penas da terceira deserção.

Art, 3.° Não se considerão deserções as fugas praticadas até ho
je por Milital'es, que tem hido ligar"'se a algum partido levantado
entre as Authoridades das Provincia,

Art. 4. Ficão revogadas todas ai Leis, Alvarás, Regimentos,
e mais Resolucões em contrario,

PdÇO da Camal'a dos Deputados em 28 de Agosto de 1827.---0
Doutor Ped1'o de Araujo Lima, Presidente, - José Anto7?io da Silva
Maia, -. I.o Secretario. - José Ca1·los Pereira d' Almeida T01'res, 2:
S~cretarlo.

Na Imprensa Imperia.l e Naciona.l., '>



SENADO.

I 827..

A. Assembléa Geral Legislativa do Imperio, Decreta ~

Art. 1.0 Os Assignantes das Alfandegas do Impe:rio, que d~s

!f}admrem mercadorias sob fianças aos respectivos Direitos, pagará~

d'ora e dia. te o premio de meio por cento ao rnez pelas quantias,
·de qae forem debitados, nos respectivos Bilhetes, ou Assigllados.

Art. 2. Estt?s Bilhetes ou Assignados .conteráõ, não só a q uan
tia principal dos Direitos afiançados., como a do premio respectivo,
computados na razão do dito meio por cento ao mez pelo tempo
da mora, ou e"pera estipulada para entrada effectiva .dos ditos Di
reitos nos Cofres da Fazenda Publica.

Art. 3. Os pagamentos, que se houverem de fazer pelo The
souro com os ditos Bilhetes, ou A~signados da Alfandega na fórma
da Lei a' e. te respeito, serão regulados pelo valor total do princi
paI, e premio: descontando-se ao Cessionario, qne os receber, aquel
.la parte do prémio, que ainda não estiver vencida ao tempo da
tran~accão.

A;t. 4. Ó Mini tro de Estado dos Negocios da Fazenda, fi
ca encarregado de fazer executar a presente Lei.

Paço da Camara dos Deputados em 28 de Agosto de 18.27. 
Dout@r Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva
jJ:faia, 1.· Secretario. - José Carlos Pereira de AlmeídaTorres,
2." Secretario.,

ra Imprensa Imperial e Nacional.~Q



S~NADO.

1827.

A Assemhléa Geral Legislativa do Imp~rio Decreta:
AI"t. I.. As FOI'ças tel'restres da La Linha, para o anno futu

ro de .182ti, montaráõ a 30$)000 comb,tentes de todas as AI"mas.
emquanto continUlll" a guel·ra. Fazendó-se a paz, 08 Cabos e Sol
dados seráo reduzidos a 14~OOO de' todai as Armas, liceuciados os
que excederem a esse numero.

Art. 2. As Tropas da ~.a Linha poderáõ ser empregadas em
serviço activo durante aquelle periodo J dentro sómente da~ re.pe
ctivas Provincias, se não for possivel fazer-se o recrutamento J que
leve as da 1." Linha ao numero fixado no Art. antecedente.

Art.. 3. O recrutamento para a La Linha será feito segundo as In
trucções de 10 de Julho de 1822, contribuindo cada Provincia com
a sua quóta na razão do numero de seus Deputados á Assembléa Le
gislativa.

As Authoridades J que violarem alguns dos Artigos das ditas
Instrucções J além da indemnisaçâo, a que fieal'ãõ sujeitas, serão
punidas com as penas de suspensão de hum a tres annos, e pri:·
zão de hum a tres mezes.

Art. 4. Organisar-se-ha huma TabeIla reguladora da quota do
recrutamento em cada Provincia, a qual será immediatamente pu·
bli('ada, e affixllda com precede~cia ao mesmo recrutamento: fi
cando o Ministro do Imperio incumbido de communicar á Camara
dos Deputados nos primeiros dias da sua reunião, as~im a regula
ção motivada. desta tabella, corno o resultado do recrutame.nto fei
to pelos Presidentes das Provincias.

Art. 5. As disposições dos AI·ts. 3. e 4., não comprehendem a
Província do Ceará, que fica isenta de contribuir para este recru
tamento. Paço da Camara dos Deputados cm 28 de Agosto de 1827.
Doutor Pedt'o de aIlraujo Lima, Presidente. = José Antonio da Silva
Maia, L· Secretario. - José Carlos Pereira de ..4lmeida TDrres' ~ 2.·
3eeretario. '

Na Imprensa Imperial e Nacionat ll (,,'f



Art. 2.0

Ein 17 de Setembro.

SENADO.

1827.

Ernenda$ approvadas na 2.& âiscussão do Projecto de Lei, que fixa as
Forças ter1'est1'es da La Linha para o anno de 1828.

Em 14 de Setemb'ro.
.

Art. I.~

. Proponho que em lugar de - combatentes - se digá - Cabos e
Soldados - e na 2." parte em lugar de - 14$000 - 20$000, - Salva a
redacção. - Barrozo.

. . .
Proponho que este Art. 2.· vá fi Commi. são de Güerra para o

reformar, declarando os termos, e modificações com <J.I e li Tropa da
2.· Linha, tant.o na Paz, como na Guerra, possa, ou deva ser chama~

da a serviço activo. -. Barrozo. .
Art. 3,~

Approvoú-se pará ser addiccionada ao presente Art. a La parte da
seguinte Emenda.

Ao Art. 3.° O Recrutamento porém. dos Batalhões 2.~, e 3.° de Gra·
nadeiro , 27, e 28 de Caçadores será feito 'por engajamento volunta.
rio de Estrangeiros, que Rara isso se offerecerem, üté que chegem aó
seu estado completo, e às Instrucções acima referidas ervem tambem
de regra para o recrutamento dos Corpos de Libertos. Sál a a redac':;
cão. -- Bauozo.•

Art. 2.°

Emenda udditiva~

Às Tropas da 2.<1 Linha podel'á,õ ser empregadas em serviço activo
durante aquelle periodo; dentro sóment das respectivas Provincias;
se não for passiveI fazer-se o recrutamento que lere as da L" Linha
ao numero fixado no AI,t. aiitecedente, ou for nec e ario empreg'ar
as da :~ Linha fóra da respectiva Provincia: Fica porém entendido, que
no caso de ser atacada, ou invadida qmt.lquer :Provincia J ou no de sela
perturbada a tl'anquillidade publica, poderá o Goveri1o empregar em
seu auxilio as Tropas da 2." Linha das Provincias vizinhas, como jul·
gaJ' conveniente. - José 19nacio Borges, - Bento Bm'1'ozo Pereira.
Marque;; de Paranaguá.

Na Imprensa Imperial e Nacional. tj.>



SENADO.

.Á As!einbléa. Geral Legislativa -do Ímperio ~ Deçreta.

Art. 1.0, ,"OS Sargentos Mores'f e Ajudante!!,' que serv'rão CO.

mo taes nos Corpoi da .2." Linha do Exercito, tendo sahido da l.a
Linha antes da publiea~ão do Decreto·, e Instruc~:ões de' 4 de De
ze~nbro de 182.2, e ainda agora exercitão e tes mesmos Postos. na"
quelIà .Linha; perceberáõ o Soldo, J é outr(f.Cj .antagens ~ ql1e com
pntehl aos que tem sido despachados pa~ os referidos Corpos depoi5
Ela data daquelle D-ecreto.' ,

Art• .2. Os Sargentos Mores; e quae quer outros /, Officiáes â.
excepl.:ão dos Ajudantes, que d' ora em diante forem nomeados para'
os Corpos da 2.a Linha; não perceberáõ ,soldo; nem vencimento
algum; e em consequencia só poderftõ passar da. 1/ para a .2." Li
nha com Soldo os Officiaes, que forem sér Ajudantes; Hão poden
do cada Corpo ter mais de hum destes Officiaes.

Art, 3, Os Sargentos Mores; que havendo servido como Ca
pitães, Ajudantes, ou Tenentes da l.a Linha e os Ajudantes, que
havendo servido eomo Cadetes, ou Officiaes Inferiores da mesma Li
nha forão excluidos dos, seus Postos em cO,nsequencia do Decreto de
4 de Dezembro de 1822; poderáõ regressar aos mesmos Posto de
Majores, e Ajudantes da L" Linha; ou da. .2.n

; uma vez que
aquelles, que pas arão de Capitães da I ia Linha pam Efajores da
2.", contassem" nella: 4 annos de serviço neste Posto, c o~ que pas
sarão de Tenentes, ou de Ajudantes; contassem 6 annos de servi
ço corno Majores; e que os que passarão de Cad~tes; ou Officiae.
Inferiores para Ajudantes, da 2.a Linha, contassem 5 anno~ de ser'"
viço como taes; contando-se a sua antiguidade; relatü'a aos l\1ajo..
res, e Ajud:lfites da L" Linha, da tada do Decreto; que os trans
ferir dos Corpos da .21" para os da l.à

Att. 4. Os Sargentos Mores ~ e Ajudantes, que houverem de
regre sal' a estes Po tos com as vantagens do Decreto de 4 de De~

zembro de 18~2; e na fórrna do artigo antecedente, além de se
mo trarem com idoueidarle fUca; sujeitar-se-hão a exame publico
de Evoh1ç:ões, "~anobras; Diciplina; eLegi lação Militar, em con"
curso com os Officiaes da L" Linha.

Art. 5. Erhquanto os Officiaes; de que trata o art. 3.°, não
poderem entrar em seHiço activo na 1.a Linha por falta de Postos
vago , ou por ser m menos habeis; que Oi outros concorrentes; hão
terão direita a Soldo maior, que aqueDes que actualmente percebem.

Art. 6. Os Sarg ntos More~, e Ajudantes, que, em virtude
do Decreto de 4 de Dezembro de i822 havião passado a Cotooeis,
Tenent s Coronels, ou a Capitãe da 2.a Linha; perderáõ as gradua.
ções, que nesta adqllirü'ão logo que pas~al'em para I.a Linha, en'"
trando sómente na effectividade dos Postos de Sargentos Mores ~ e
Ajudantes na fórma indicada n~ Art. 3.fi



Art. 7, Os Officiaes (excepto os' Majores, e Ajudantes) que
. acha~do-se em c'ircunstancias de servir na ].a Linha pas~á.rão.para

2.11 a requerimento seo; e aquel1e~, que por não estarem em circuns.
tancias de continuarem o serviço rigoroso da l.a for50 despachados
com acc~sso. pata a 2. li Linha, até a data da presente L~i, nüo te.
rão direito a regressar para o serviço da l.a Linha, nem a maior
vencimento de Soldo dõ que lh~ competi~ na occasião da ua pas.
sagem, e accesso para a 2.a

Art•.· 8. Ficão revogadas todas as Leis, e mais Resoluções em
Qontrario. .

Paço da Camara dos Deputados em 30 de 4gosto de J827._
DoutQf Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva
Maza , 1.o Secretario. - José. Carlos Perrei'l'a de Almeidq TO'r1'es. ,
~.o S.ecretari<lh ~ ,

.-
/

Na ImpreWla Imperial e Nacionalo



SE N ADO.

1827.

A Assembléa Geral Legisl:;ttiva &c.

Resolve.

Artigo Unico• .o Decreto de 13 de Novembro de 1790 na
parte em que 'diz - Que o Conselho de Justiça tenha todo o arbi
trio, e faculdade para confirmar, revogar, alterar, e modificar as
Sentenças dos Conselhos de Guerra, tanto de condemnar, como de
absolver os Réos, nos casos em que o direito o permittir, podendo
minorar ainda as penas impostas pelo Regulamento Militar, pare
cendo justo, e tendo as ditas Sentenç~s do _Conselho de Justiça
buma prompta execução regulada pela fórma do Decreto de .20
de Agosto de 1777 - está derrogado pela Constituição, e com es
pecialidade pelo §. 8.0 do Art. 101, e pelo §. 11 do Art. J79. Pa
ço do Senado 4 de Setembro de 18.27. - Bento Barroso Pereira.

Na Imprensa Imperial e Nacional.
~\



SENADO.

1827·

Ev el'lda8 approvadas na 2. discussão do Projecto de Lei sobr, Wj

Municipalidades.

Em 1.o de Junho.

TITULO I.

AI t. 1.0

c, Sl1pprima-se a plllrali(bde relativa de votos - e fique - elei
tol or voto:; dos moradores &c. - Marquez de Caravellas.

Em 2.

Art. 2.

Venceo-se que a votação fosse pelo metbodo indirecto e maio
ria relativa,.

Art.4.

" Para Vereador além das qualidades precisas para Eleitor dos
Deputados e 1:Senac1ol-es terá tantbem dons anuos de domicilio.
Marquei; de Caravellas.

Art. 5.

Depois na palavra - por elle - accrescente-se - ou por outrem
.. !leu cargo. - Carneiro de Campof'l.

Art. 7.

(, Com nous Tabelliães, ou ao menos bum, e em sua falta o
Escrivão da Call1ara. - Ca1'ne~ro de Campos.

Art. 8 e 9.,

Approval'ão-se, salva a redac~ão.

Em, 6 de Junho.

Art. 12.

"'Proponho a suppressão da ultima parte do Art. ] 2. de~r1e.

a palavra - e entender-se-ha - até o fim do AI·tigo. - Marquez de
S. Ama.1'O.

Art. 16.

" AI'chivo da Camara J' ajunte-se juntamente com as cedulas.-'
Gomide. "

Al't. 18.

" ;PI'oponho a ~uppl'essão da ultima parte do AI,t. 1&. - },IIaT"
quez de S. Ama1'o. "

AI·t. J9.

" Proponho que em lugar do (lia 20 oe Dezembro se diga DO..;:;

dill 1.0
.: de .'Dezembro..- Luii José d: Oliveira. \



'.. [ 2 r
AI'I:. 21.

c, .... uhstitl1~-se a pnJnvra - parte - em lugar da palavra - meta
àe.- Cu·rneiTo.de Campos.

Em 7 de Junlw.

Al'ts. 22 e 23.

" A m~,,ter1a elos Arts. 22 e 23 devB ser enunciada em hum só
Arti"'o a mais clara e 1D,·tlwdieamente redjgida. - Visconde de:"'::' ,
Alcanta'J"a.

" PJ'oponho que oa reduc~'üo do dons Artigos 22 e 23, se at
teOriA a·( ne só tenha lugar ii sUTte no 1. anno, e f11le DOS seguin
tes Sl:ja a' suhst'itHi~~ão por tunlO, s:iinc!o os majs :Ul ·igo.s. -.i) a7'qlie~:

de Pm·anaguá. ,,-
" Suhstitua-se a palavra - I.ei"-:' em lugar da pala\T[~- Decre-

to. - Ga-rneiro àe Campos. " .
•, Artigo 22. Proponho que semp"e que entrar novo tlll"nO de

Vereadores se computem os votos tanto dos VeI'c-dores que fic<:l.l'áo,
('e-mo dos novo-s qHe entl'ão, e ~pg-undu a sua nmiol'ia relativa se
regulem a~ precedeneias para Sl'I' d~:;jgnado o Prcsid' nte, como rlis-
IJúe a Constituieáo AI·t. 168. - Saiva a r ·dac(~~o. - Ban'oso.. .

Art. 25.

Veneeo-se qne em lugar de tempo de G'uerra - se dis~esse.- ser.
viço de Campanlw.

Art.28.

" Em Jugal' elo impedirIo, QU f1jspensado> entI'lH'á. u!]uelle dos
eleitos, Cjue tiver outido ll.IaioI· nun ero de votos. - Salva a redaQ
ção. - .Marquez de Inha1Tlbupc. »

" Em -S de Junho,

TIT -LO H.

Art. 2.

I
.}

A.chando-se J'ennidos fias Cidades 4, e nas Vi1las 3 Vereadores.
poderáõ &c. - .Mal'quez de Caravellrts..

Supprima-se a pala\Ta - de desempate - e substituão-se as pala
vras - de qualidade para desempate. - Visconde d' Alcantara.

Venceo-se o('pois das paI; 'iras finaes do Artigo se deveria accres.
centul' - e de hum Cidad50 idoneo para Tbesou ..eiro debaixo da res
pousabilidade do que o nomcão, o qnal haverá dous e meio por
'cento das somulas, que ei:r~(;ti -amente entr'aS!:lem em cofi'e, Este
. cargo deverá S(:)I' :mona}, e nao po lel·á ser nomeado para. elle ,a
mesma pessoa senão pass,Hlo hum anno, depois de ter prestado
suas contas, e obtido quitação,

Em 9 de Junho.

Al't, 4.
','

" Declal'e-se expressamente --(;}asarnent-os~,~''''1.. 4e .. ~ar(wellzi';



Art. 12.

Art. 15.

[ 3 ]

H Proponho flue entre as declarações do Ar't. 4. se mencione
tambem a condição e estado, e igualmente os expostos. "

AI't. 6,

Deve ac.crescentar,:,se depois da palavra - Cidades - JJ por cada
falta " e substituit'-se pelas palavras do anno antecedente - os substitu
los. - r. d' Alcantara.

Art. 7.

" Salva a redacção. Este tempo poderá ser alter'ado para mais
ou menos, segundo os negocios OCCOl'rcntes. - Marquez de Cm'avellas.

Em II de Junho.

Art. 9.

Venceo- e que em lugar das palayras -' de seus pais, e' filhos 
se elida " nos negocias de interesse em linha ,recta de ascendentes, ou
descendentes ,,; e que se adlllittis~6 u escusa pOl' suspeita: ou a sus
pei~ão seja posta e approvada pela parte ,interessada, ou seja jura
da pelo proprio Vereador,

APPI'OVOl1-se que o final do Art. fosse substituído na. fórma da.
aeguint.e Emenda do Sr. Col'neiro de Camp05.

A e te fim pl'oceder'áõ de plano a buma imfol'm ção surnmaria,
e verbal de testemunhas, perante as partes ou 8eos Procuradores,
ainda sem ci~ação de suas m lberes.

Art. 13.

" Depois das palavl'as- bens immoveis do Conselho - o seguinte
sem autboridade do Poder Legislativo J ou do Poder Executivo POI'
meio oos Conselbos Gel'aes da Provincia, na confol'lnidade do que
detennina a Coo tituicáo. -,Salva a redaccão. - .Marquez de S. Amaro.. .

Art. 14.

"'8ubstitnu-se á pala Ta - Conselhos - a palavra - Camaras. 
Carnell'O de Campos.

" Depois da palavra - aforamentos - .lig'u-se - os arrendamen
to , suu istilldo o I ,15.0, e fiança, pre criptos no AI't. 14, poder-se
hão fazer' por imples delib'eraçro a cordo das Carnar'as, em sm1s
Vereações. - Sal Ta a redac,ão. - Cameiro de Campos.

App' o -8 ~ a transposiç:'"o da I ala I'a- afoTamentos para oArt. ] 3.

Art. 16.

" Em Jugal' da palayra - aforem - iga-se - alienem. -Soledade.

AI,t. 17.

" Depois da palavra - imprensa - diga-se - e em falta por qffi
xas em lugares publicos. Depois da palavra - cob1'ar - diga-se -pena
de ,'esponde7'em pelos pnJ.fu:i.zos resultantes de sua negligencia - suprimin
do as !Ja)avras que existem no Art. - Carneiro de Campos.

\q,



Art. 21.

Em 12 de Junho,

AI,t. 18.

Venceo-sc que depois da palavl'a - preço - se addicionasse_
pt'ecedendo vestol'ia legal, a puóliçaç{ío do Plano, e sua avaliação.

Art. 19.

Em lugar das palavl'as - do 1.° VereadO?' immediato ao Presiden
te - substituiria as seguintes - de hum dos rereado1'es, que nao tiver
i1~cumberwia particular. - V. de .Illcantam.

Art, 20.

" Proponho que depois das palavras - devem sel' - sé accrescen
tem a palavra - g1'lLtuítarnenle. ~ Luiz José de Oliveira.

" Depois da palavra termos - accrescente-se ele abertura. - Cm'
neiTo de Campos:

. " Pt'oponho que se suprima o 1.0 perLodo do Artigo, e (lHe
s~ia suhsti uido na fÓ['ma seguinte. - Requereráõ aos Juizes ter ito
riaes, que lhes fação os tombamentos de seus, que por esta Lei lhes fi
cão sendo p?'ivativos. Salva a redacção. -l\!larque:9 de Inhambupe.

Suprimão-se as p.alavr.as - com poderosos..- CarneiTo d.e CampoJ.

Art, 22.

"Substituá-se a pena do duplo
de Oliveú'a.

/

á do noveado, - Luiz José

TITULO 3.

§. 1..

811primio>ose - e das- entre as palavras - edificios - e - p"izóes.

§, 3.

Deve declarar-st neste §. que tambem compete ás Camaras "pI'O
videncial' sobre os inc~ndios. "

§. 5.

" Que se supI'lm' o as palavl'as' que se seguem ii palavra cam
pos, - Soledade.

"P,'overá5 sobl'e lugares ouo parem, e düscancem os gados
pal'a o consumo diario, elUquilnto os Conselhos os não tiverem pro
prio~. - 11". de Alcantara.

Em 15 de JUtilw.

§. 9.

" E calculado o ar,'ob'lmento de cada huma rez, estaudo pre
sentes os exactOl'es dos Direitos impoitos sobre_a carne, permittil'-lIa
ha &c. - ~lar!lu,e~ de S. Am"To.



r.'5 J
§. 10.

SUb8titui()-s~ á- p~}avfa -:. trabalhos - l! seguinte ..... talh-os.

§. II.

f. Prgpanho que a protecção conceclida no §. 8. do Rl't. 1.8 Tit. 3.
ROS cl'hdut"es d~ g'ados eja exteusiva aos lavradores, que conduzem
ao mercado os g'enero5 da J.a necessidade.

§, 12.

H E~cepttlão-se os ctrsos extremos em tempo dê peste, fome,
g~crr.a> on outra &". - Ca7'neiro de Campos.

" Pro1JO:lt)() ati ~. 12 do Ai·t. 1. Ta. 3. depois das palawra.s ~
ultima 11ecessic1ade - se accl'eseentc as seguintes -- pelo que diz 1'es·
peito á taxa de gellf1'os, e localidade· dos m.ercadus - seguindo-se a
reito do §. - Cost2 Ba1'Tos.

-, "Proponho a &l{ppressão do §. 15. - .Marquez de S. Amo.r~

Em. 18 de Julho.

AI·t. 5.

" Art. 5. Com a ~e~ninte redacção. Terão inspecção ~obre as
Escolas e pl'ime-it'us Letras> e educ::I.çfio, e destino dos Orphãos
pobres, em cujo nUlDel'O entl'âo os expostos, quando estes esta·
beleeimentos, e os de cUI'id'lde de que trata -o Aí-t. 4., não se ..achem
POI' J.Jei, ou de facto encRI-regados em alguma Cidade ou Vi lia- 8
í>utr't\ Authoridaôes individuaes, ou collectivas, devendo ne9te fSas.
as Gamar s uxiiiar &c. - M. de Paranag-uá.

Em 19 de Julho.

Art.7·

Deve-se supprimir a palav)'u ilnpor. - r. d' Alcantt~rt!,

TITULO 4.

Art. l.

Appl'ovou-se com a ~uppressão das palavras - Olt P.rovisão.

rrITULO 5.

Arts. 1. e 2,

., PI'oponho o addiamento da. discuss;ão relativa a Juizes AlmG
tacés para ~e tl'atar quanrlo entrar em discussão a Lei regulamen
tar dos Juizes de Pa~. - BWTOcO. "

Art. 4.

Venceo-se a mudança da palavra - reqUisitos - para "equeri
mentos. e a liuppressãQ das palavL'Ui9 ~'aenilo de (.dguma imp& 't-anql$~:' "''>J~'/),



Art. 9.

Ast. 7.

c, 'No impeflimento no Escrivão das Cnmaras sel'vir'á hum Ta.
be11ião) ou qualquer Escdvão da escolha da mesma) mas se o illl'
pediml~uto e.'eeder o pl'a~o de hl1m me ~, nomeado a Camurü pes ou.
apta J-H:u·t\ ser iI' o Offi<.:iÇ> , dando logo parte ao Presi.dente da Pro·
vinda, IJura pr'oval', comI) o caso o ~jp·ir. Salva a redacf?ão.
Murquez de lnhambupe,

Proponho que seja outra a sua redacção pela maneir'u seguinte,
salvo o melhor rnethorlo.

, Fica pl'ohihido ao' Escrivães das CHm~ I'as lenll' outl'O emolumen
to pelas lieel1{'fl!o! com'edidas) aos f(ue ,,""ar! m nos .1'lIgares pllblil'()S,
e nã.o o salario ql.te lhe púruitte G Regimento. Jl1uTquez de lnhumbupe.

Em, 29 de Agosto,

Artigos additivos qUe1'Ccidos pela Commissão de Legislação.

Venceo-se que os al,tio'os de 1 a 8 inclusive \'olta 'sem 11. Com·
~

mi5lsão para serem novamente redigidos,

Em 10 de Setembro.

Novos a7,tigos additivos qf[erecidos pcla ('/cmmissáo de' Legislação.

I.

Os Escrivães das Camaras, Alcaides,. e seus Escrivães,. Portei..
TOS, e Careel'eiros continutll'á5 a percebei' pelos rendimentos dos
Conselhos 'os Ordenados) que ilJes são concedidos pOl' Lei, e Provi
sões existentes, e os Emolumentos decretados no Regimento, de_ l~

de Outubro de 1754.
2.

Ruma Lei de.l'ignará a qu~Jidade, e quantidade de objectos que
devem fOl'mal' o l'eodiruento de cadu huma uas Camaras para sllas
respectivas .despeza'8.· , .: . ,~

Paço do ~enado 6 ele Setemhro de 18:?7. - .1Ifm'que::. de Inltam.
bupe. - .Ma1'quez de Caravellas. - JOctO ,,'1ntonio Rod1'igues de Carvallw,
Visconde de .I1lcanlara.

,Na [mpl'eliSa lmperiai e.NacÍolial.



SEN ADO~

1 827.

A Assemblêa Geral Legislativa do Imperio
Decreta.

Art. 1.° Fica abolido o officio de Corretor
da Fazenda Publica.

Art. 2.° Ao Corretor aetual fica conserva
do o ordenado, de que tem assentamento, não
tendo, ou elnquanto não tiver,' outro Elllpre-
go de igual ~ ou lnaior ordenado. .

Art 3.° As relações, ou editaes para a arre·
Dlatação das Rendas Publicas, que o Corretor
da Fazenda até ag'ora fazia impriInir., e relnet..
ter á Junta do COlnmercio, na conforluidade
da Lei de 22 de Dezembro de 1761, serão d'ora
elD diante impliessos á custa da Fazenda Publi
ca, e renlettidos de Officio áquella Junta, pe..
la Secretaria do Tribunal, onde se fizer a arre
lnatação das nleSlnas Rendas.

Art~ 4.° Ficão revogadas todas as Leis, Al
varás , Decretos, e l11ais Ordens em contrario.

Paço da Calnara dos Deputados em 6 de
8etelllbro de 1827. --- Doutor Pedro de A 'rau:jo
Lirna, Presidente. - José Antonio da Silva
Maia, 1.0 Secretario. - José Carlos Perei'l"a ele
Aln~eida Torres" 2.° Secretario.

Na Inlprensà Imperial e Nacíonal. 'l>
'>~



SENADO.

I 827.

A Assembléa Geral Legislativa ao Imperio:
Decreta.

Art. 1.° Haverá nas Praças Commerciaes das
principaes Cidades Maritimas do Imperio hum
Escrivão privativo do Ponto, e Protesto das
Letras de Commércio.

Art. 2.° Este Escrivão perceberá s6mente os
emolulnentos, que 'Iaté agora percebião nesta
parte os Tabelliães na f6rma do seu Regimento,
ao qual fica I sujeito naquillo, que lhe poder ser
applicavel.

Art. 3.° Ficão derrogadas todas as Leis; AI..
varás, e Resoluções em contrario.

Paço da CalDara dos Deputados em 10 de
Seterpbro de 1827. - Doutor Pedro de A ralão
Lima, Presidente. - .José A ntonio da Silva
Maia, 1.° Secretario. - José Carlos Pereira de
A.lmeida Tot~res, 2.° Secretario.

Na Imprensa Impellial e N acionaI.
~



SENADO.

1827.

A Assembléa Geral Legislativa do 1II1perio Decreta:

Art. 1.0 O Imposto do quinto sobre o outo fica reduzido a 5
por cento, e continuará a ser arrecadad.o na f'órma das Leis exis
tentes. Exceptua-se o ouro extrah~do pelas Companhias Estrangei.
ras; que contiouaráõ a pagar o que constar das condições, com
que as Companhias forão admittidas.

Art. 2." O ouro em p6 circular~ como mercadoria nas Comare
cas de mineração actual; e o ouro em barra em todo o Imperio.

Art. 3.0 As barras de ouro pertencentes á Fazenda Nacional se.
rão vendidas em hasta Publica.

Art. 4." Ficão abolidas as casaS de permuta.
Art. 5.° Fícâo revogadas todas as Leis e ordens em contrario.
Paço da Carnara dos Deputados em 12 de Setembro de 1827.-

Doutor Pedro de A1'aujo Lilma, Presidente. - José Antonio da Sil.
va Maia, I.o Secretario. ~ José Carlos Pereira de Almeida Torres,
-:i.o Secretario.

~li, Imprensa lmperíal e NacWIia1~ .:f



SEN ADO.

1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Resolve:

Art. U nico. Far-se-ba extensiva a todas as Provincias do 1m..
perio a Resolução de 16 de Agosto de 1823 á. cerca do Contracto
das càrnes verdes; excluindo-se das medidas, all1 tomadas, as que
são só applicaveis á Corte do Rio de Janeiro, e ficando as Cama
ras obrigadas a tom~r, em lugar deHas, as que forem mais' conve.
nientes á cada hum dos Municipios.

Paço da Camara dos Deputados em 12 de Setembro de 1827.
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva
Maia, L" Secretario. José Carlos Pereira de .dlmeida Torres,
~.~ Secretario.

Na Imprensa Imperial e NacÍonal,,' '-"
'\'1



SENADO.

1827,
\

A A!lsembJéa Geral Legislativa do Imperio Decreta:
Art. 1.0 Fica abolido o Tribunal do Con, elho da Fazenda.
Art. 2. A J urisdiçâo voluntaria, que ~xercia até agora este Tri

bunal, a. re 'peito de Habilitações, Assentamentos .dos Proprioll da Fa
zenda Nacional; Ordenados, Tenças, Pensões, e' J!1fOS, Contractos de
Rendas Nacionaes, Expedi"ões de Titulos, ou ·Diplomas aos Officiaes
de Fazenda da Corte, e Provincias, fica pertencendo ao Trihunal do
Tbesouro Nacional.

Art. 3. Ficão exceptuados do Artigo precedente as Habilitações
dos herdeiros, e cessionario de quaesquer Credores da Fazenda Dai
Provincias do Impel'io, as quaes serão feitas perante os Juizes Tel'ri
toriaes, ouvido o Procurador da Fazenda,

Art. 4.. As Justificações, que até agora se fazião neste Tribunal;
serão feitas pel'ante os Juizes Territoriaes, com audiencia do Procura
dor da Fazenda; e as Sentença.s, que neHas S~ proferirem a favor dO,i
Justificantes, ~erão sempre appelladas, ex-officio, para a Relaçã<Y do
districto, sob-pena de nullidade. Os proce sos ultimados a favor desses
Justificantes lhes serão entregues no proprio original, sem dependencia
de traslado algum.

Art. 5. A Jurisdicção con ene'osa, que exercitava o mesmo Conse
lho extincto fica pertencendo ao Juizes dos Feitos da Fazenda das Re
alções dentro dos seus districto , e fóra delles aos Juizes 'l'efl'itoriaes '
com appellações, e aggravo para os ditos Juizes dos Feitos, guarda
dos os termos de Direito.

Art. 6. Nos casos, em que por esta Lei se exigir a audiencia do
Pt"Ocurador da Fazenda, nes lugares, onde ou não houver, os Juizes
da causa nomearáõ para e te Officio pessoa sufficientemente idonea.

Art. 7. Os actuaes Conselheiros membros do Tribunal I abolido,
poder:íõ ser empregados nos Tribunaes J udiciarioi, para qu~ estiver~m

habilitados, ou aposentados na fórma das Leis.
Art. 8. Os Officiaes do Tribunal serão empregados a arbitrio do

Governo; e emquan to o não forem continuaráõ a vencer os seus Or
Qenados por inteiro.

Art. 9. Ficão revogadas todas as Lais, Alvarás, Regimentos, De
cretos, e mai Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 19 de Setembro de 1827.
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva,
lvlaifl, l.0 Secretario. - José Carlos P~reira d~ Almeida Torres, 2.°
, ecretario.

Na Impl'enla Imperial e N~cional. l>



.SEN ADO"

1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio 'Decreta:
Art. 1.° Fica abolido o lug'ar de Provedor Mór de Saude; e per·

·tencendo ás Camaras respectivas a inspecção sobre a Saude publica ~

.como antes da creação do dito lugar.
Art. 2. Ficão abolidos os Lugares de Fisico Mór ~ oe Cirugião Mór

do Imperio.
Al't. 3. Os exames, que convier fa~er nos .comestivos destinados ao

publico consumo serão feitos pelas Camaras respectivas., na fórma dos
·seus Regimentos.

Art. 4. As mesmas Camaras fal'ão d'ora em diante as vis-itas, que
·até agora fazião o Fisico Mór, e Cirurgião Mór do rmperio, ou seus
"Delegados, nas Boticas, e Lojas de Drogas; sem propina alguma.

Art. 5. As causas, que até agora se processavão nos Juizos do Pro
'vedor Mór da Saude ~ Fisico Mór, e Cirurgião Mó!' do Imperio, ficáo
d'ora em diante pertencendo ás Justiças Ordinarias, a que competirem;
·e a estas serão remettidos todos os processos findos, ou pendentes no~

mesmos Juizos.
Art. 6. 'Ficão revogadas todas as ·Leis.~ Alvarás _, Regimentos, De

cretoi J e mais Resoluções em contrario.
-Paço da Camara dos Deputados em 19 de Setembro de 1827.

Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva
Maia ~ 1.' Secretario. - Jose Carloi Pe7'eim de Almeida Torres, 2.° Se

.,cl'etariQ.

Na 'Imprensa lI)]perial e Nadona1. ,,'7



SE N AD O.

A AssembléaGeral Leg'islativa do Imperio Decreta;

Do Ileconhecimento da Divida Publica,

CAPITULO UNICO.

Art: 1. Reconhece-se como Divida Publica:
L Todas as dividas de qualquer natureza, origem, ou classe tons

fantes de Titulos veridicos e legaes, contrahidas pelo Governo, assim
no Imperio, como fóra delle J até o 11m do anno de 1826 j á ex.
cepção daquellas, que se acharem prescriptas pelo Alvará de 9 de
Maio de HHO.

2, Todos os juros vencidos, e nâo pagos ele quaesquer das refe~
ridas ·Dividas, que pela .natureza dos seos contractos os v~ncião,

A Divida contrahida no Imperio será desig'nada pelo Titulo de
. Divida Interna - e a contrahida fóra deHe, s€rá denominada - Divida

Externa.
Art. 2. O Goverho fartt liquidar il11mediatamente, assim nesta Cor..

te, tomo nas Provincias J toda aqueIla parte da Dirida Interna J que o
não estiver ainda J e apre entará á Camara dos Deputados na 1." Sessão
a conta da que estiver liquidada até então; com especifica, e imprete·
l'ivel menção do quanto se dever ao Banco no fim do corrente anno,

Trruto ~,

Da Legalisaçao da Dívida Publica,

CAPITULO I.

Do Grande Livro da Vivida do B7'asit~

Art. 3. Fica instituido j e creudo o Grande. Livro dá Divida do
llrasiJ.

Art. 4. Este Livro constarft. de hum ou mais volumes, colno for'
necessal'io, rubricados e encerrados pejo Ministro e Secretario d' Estado
dos Negocios da Fazenda.
_ Art. 5. Fica tl:!-mbem instituido em cada Provineia do Imperio bum
Livro Auxiliar do Grande Livro, rubricado e encerrado pelo Presidente
da Provincia respectiva.

Art. 6. Todos os Titulos da Divida Publica, reconhecida pe
Ja pre~ente Lei, serão escriptos neste Grande Livro; e em cada
hum dos seos Auxilial'es inscrever-se-ha sómente os Titulos da Divi·
da particular da respectiva Provincia.

Art. 7. As Inscripções serão feitas debaixo de Numeras dis...
tinctos. As elo Grande Livro sel'ão la\'1'adas pelo ESC1'ivfio do The.
souro, e assignarlas pelo Presioente e Thesoureiro Mó,' do mesmo;
e as dos Auxiliares o sel'ão pelo I'espectivo Eseriv50 da Faze.nda,
e assignadas pelo Presidente, e Thesoureiro Geral da mesma.

AI't. 8. As Inscrlpções feitas nos Li\'l'oS Auxiliares se.'ão remet
tidas POI' copia uutl!enticn, no fim de cada semestre ~ ao Thesoul'(J
Publico, para qne ahi sejáo lançadas 110 Grande Livro.

Art, 9, O Thesouro Publieo enviará a cana hUl1la Provincia
hum modelo de LivI'o Auxiliai', para que o seo formato seja o
mesmo, e o methodo da suaescl'ipturarão .seja uniforme em tO(~~S

as Províncias, e íiqa~ en~ ~~rmoJli~ ·.com a do Grande Livro•. b~,



Art. Ht o Grandé Livro será éonservado 'na dása 'forte do
;'Thesouro, fechado em h\m~ cofre com 3 chave~, das quaes Luma
sed, guardada pelo Presidente, e as outl'as pelo Thesoureií'Q- MóI',
e Escridio do mesrrio Thesour'o~ Os Auxilim'es 'serão cuns€:wvados,

'como dito fica, na Casá da Fazenda respectiva; sendo clavicularios
o Presidente, Tbesoureh:o Geral; e Escrivão, 'da ,meltma Fazenda.

CAPITULO 2.

J)ás 111Sé'},lpçôes' do Gmnde Livro e seos .I1uxililI'l'cs.

AI,t. 1h Todos' os Credores da Didelu ln terlia, flue se 'achar,
ou fOI' séndo lictuidada, devel'áõ por si, ou pOl' seus ProCl1l'adOl'es
entl'e~ar os Titulos no Thesouro Pablico, e nas Casas da Faze'nda
das PJ'o\'iocias, para que sejão devidamente iuscriptos no Gl'Unde
Li \'1'0, e seos Au xiliares. ,

AI,t. 12, No actl? d1\ entrega dar-sepha ao Credor, ou a ,seo
bastauté pJ"ocurador hum, Recihn, em que se declare 'o' nnmero, qua
lidade, e valor dos mesmos Titulos, e o nome' d·a pes, oa a quem
pel'tencem, Este Recibo sení assignarlo, no 'l'hesouro Pubiico pelo
'réspectivo Escr'i-vão; e nas Provinrias pelos Escr'ivi'ies de Fazentla,

Al't, 1~, Reconhecida no 'rbesolll'o, e Casn,s oe F'17,enda a ve
racidade, e legalidáde dos l'efeddus rfitljlos', pr'ocedel'-se-ha a iDscl'e~

vel-os no Grande Livro, e nos Auxilial'es; e feita a insctipção, 'dat'
se-ha 'ao'Ci'érlOl"" ou a seo ProcUI'ador hmri Conhecimento, em ,qlole
se declar~e o Numero da Inscripção, a pagina e volume do Livro,
onde ena se fez, a quantia da Divida, e do juro' que yencer', e
'o nome do Ct'edol'• .Tal Conhecimento sení. assignndo pelas mesmas
pessoas que assig'nal'Éml às' f nscripções; e do acto da sua entl'ega
~o Cl'edol', ou a seo Procurador bastante, cobl'ar-se-ha o Recibo
de que trata o A'l,t: antecerlente, .

AI,t, J4, Sómente á vista, "deste Conhecimento denr-,.e- ha pu
.gar 'aos Credo:'es Publicos. pela Divida Interna.

, Al't. 15. Estes Conhecimentos podej'áõ seI' tl'ansferidos POI' .ven
da, que fica'> authorisada, ou' POI' doação rta fól'ma tias Leis median
te a cessão dos pl'oprietarios § feita POI' Tabellião, e dilas testemu
nhas . L'econhecidas, independente de oütra qualqueJ' habilitação:

Ar't: 16. Os Titülos d-a Divida Externa serão inscdptos no Gl'an
de Li vro, lançando-se' rielle t\ in'tégra dós dous Cóntracto~ (.lo Em
prestitno contrabido em Londres, e da Con"en~ao celebrada com
Portll~aI. '
. AI:t, J7. 'Re-rão inscl'iptos da mesma sorte no Gl'ande Livro to
dOS o,' lnliis Contt'actos de Emprestimo, que a Nacão cou'trahio,
tjl1aurlo a Lei o deter'miuar, ..

At'L 1'8. Nenuuma outl,i Divida, além da de'darada no Art: 1.,
sel'{t reeonhecida'~ e inscripta no GI'unde Livro sem ex'pressa de
terminação de Lei.

TITUbO 3,

Da Fttnd(tção da Divida Inte1'1w.

CAPITULO UNICO.

. Ar't. 19, Fica desde já cI'eado, e reeonhecido como Dividrt Pu
hHca J?undada, o Capital de r10ze mil contos' de réis ~ que será
logo ínscl'ipto nu Gr'alHle Livro,
, AI,t. 20. Este 9apital será po~to em .circulação por meio de Apo-

llces de f'llnrtos; nao sendo Apo"ltce alguma de menor "alol' que o
tle qllatl'ocentos mil réis; e r1evendo, cada hUrRa dellus decla'l'nl' o
capital que l'epI'esenta,' e' Ó '.Jura que vence.



Art. ,21,_ Ag Apólices deste Capital serão applica.das ':
.l.ô .N. compl'a, ou troca de seis mil cqntos de réis, pelo menos i

em "Notas do, Banco,
2,° Ao pagamento, dos Çl'edol'es Publicos pela Divida interna,

uctual, que se for inscrevendó no Gl'unde Livro da Divida Publi
ca, e seus Auxilial:es, tanto na Corte j como nas Provincias.

3.° <\.0 supl·jmento cio Deficit do Tbesoui'o Publico para o anno
de 1828 ~ que for decllp'acio na Lei dó Orçamento. .

Art. 22, As Apolices applic~\(Jas ao fim de que tI'ata o N.o 1.0
do Art, p'I'ececicote, venccl'.áõ até 5 pot' 5- de Juro unnual; e as No..·
tas, qll~ assim fOl'em compradas, serão, depuis ele marcad.as no
Tllesolll'o P\lblico, dadas ao Bunco em pagamento á conta do que
lhe de,'e o GOYCI'OO, Taes N'otas nuo tOl'l1al'àõ a entrar em cil'cu
lueão, nem o Banco d' ora em diante poderá emittir mais algumas
de' non), .

Al·t. 2. As Apolices appliradas ao fim do N,o 2,°. venceráõ
as CJue forem nanas @!n pa14ilmento de Dividas, CJue POI' contractó
devessem co!.u'al' .T lll'U -'- o mesmo J llro antef'iol'mente estipulado; e
QS que fOl'euI dadas cm p~~gamento de Dividas sem contracto algum
de Juro -, o de $ PI)!' ~,

Al't. 24, As Apolice.s upplicadas ao fim do N,o 3,0, vencerúô
o J II 1'0 , que,ljllstarlo for com os Capitalistas, que as compl'arem.

Art, 25, Os.l uros, que as Apolices vencerem, ser.ão pagos nos
tel'mos dos AI,t.igos 58, e 59.

Art, 26, Todas as Apolices serão p.rnortizadlls annnalmente na
raziio de 1 por 5- do CJlpital, que repl'e. então; e a amortização será
feita nos el'mos dos Artigos 60, 6l , e 62.

Art, 27, As Apolices púcleráõ ,ser transferidas, sendo a trans-
ferencia f~ita nos tel'mos dos AI'tigos 63, e 64. .

,1\1't. 28. Fica desoe já applicada excIusivam~nte á despezt\
do Juros, e amOl'tização deste CjipHal cl'et\(\o', bllma pl'estação.
,mensal de se,ssenta contos de réis, feita pelos rendimento.\) da AI
fand gu do Rio de J aneil'o, cessa.ndo a de cincocntu contos rnensaes,
('lue pela mesma Repartição. se .fazia ao Banco. Esta presta~~ão sel'á
entf'e~ue dil'ectaUlente á Caixa de Amortização pela respect.ivo The
someiro, que ha\Cerá conhecimeut!> em fórma, ft vilita do quúl lhe
.será a entrega a.bQnada no The50uro Publico. No flu de cada ~e·
.mestre, alérn da quantia declarada ~e pl'estal'á pelos mesmos rendi
mentus o mais que fOI' necessario pum saldai' as d~spezas da Caixa.

Art. 2H, As Apolices de Capital cl'eado serão emittirlas pelo
The. ouro Publico nesta COI'te, e ~ mediante as casas de Fazenda,
Da PI'ovincias, onde de\'a haver emissão d~l1as para o fim de que
trata o N. 2. do AI't. 21.

Al't. 30. O mesmo rrhesolJro decidirá' sobre o melhor formato das
...o\poliecs creada.s, guardando torlavia as bases seg'uintes:

L" Que todas as A,pulice~ sejão nun era,das paI' dasses do valor
do seo Capital, e rlo seo Juro, havendo em todos os seos lados
huma 'inbeta; ou Tarja'.

2, Que o N,o, o anno em que fO"I' emittida, o seo valor Capital,
e a quantia do seo Juro, sejão escriptos no corpo da Apolice, e
,tambem na Vinlleta, ou Tarja do alta, e lado eSCJuerdo.

3. Que as Apolices ,sPjáo encailernadas em Livl'OS, donile irão
sendo cOI'tadas; devendo o CQrte dividir a Tarja atI '\ inheta do lado
csquel'do. ,de modo que fique no Livro pQrte do N.", do anno, do
Capital, e, do J m'o, escri ptos nella. r

4. Que no COI'PO de cada buma Apolice se declare o tempo, e
.lugar do pagamento do Juro.

S, Que todas ,as Apolices sejão assignadas de Chancella pelo
. P~esidente do Tbesonro, e pelo proprio Punho do Thesoureiro Mór.
e do IDspector Ger~l da Caixa de Amortização,

. l' 2



Art. RI. Sempl'e' qne o Tbesonro , ou q~alquel' Casa de Fazen
da, crnittil~, humu Apolice, fal',,, assentar o nome da pessoa a quem
eleva pertenceI', em bum Livro, que contenha o Cata)ogu n \lmera
I'io das A polices, por classes do ,alol' Capital, e do J nro, Esta
pessoa será coosidel"ada C0l110 o primeiro possuidor. Na Caixa de
Amortií"l:\cão, e em cada humu dtts suas filiaes, havel'ú hUl'ri Livro
de ignal ~atllreza, onele pOl' cOlUmunh;a~'ão do 'l'hesouro, e elas
Casas de Fazenria., se toma.-á o IlIeSlJlO assento. Estes Livros servi
l'áú para se verificai', no acto das tran~fel'encias, a identidade dos
pdmeil'os possnidOl'es das Apolices emittidns.

Ai,t. 32, LrlgO que forem l'ol'tadas tudas as Apolices de algnm
<ios Livl'os, fie que tl'ata Ó N, ~1, do AI,t. 30, sel'ú o mesmo Livro
imrilerliatamente ent.l'e~ue, pelo Thesotll'o, ou pelas C:l~as de Fazen
da, á Caixa de AlHO!'tizaefio ou :lS suas fiJiac~. E:.tes Livl'os sel'\~i

l'ÚÚ para se vel'incar 11 :\l~thenticidade das Apolicc .
. Art. 33. Os falsificado:res fins Apolires, cl'eadas pela. pl'eseute
Lei, incorl'eráõ na pena dos que fnh"idio moeda falsa.

Art"34. Fi;,:a prohibido 'aos possuidores de Apolices, marcai-as
eortl sigll:tes, ou' es~reverem pala\ I'as alg'umas qnel' na face, quer
no reverso das Ulesmas Apoli<:es; dehaixo (la pena, de pagarem :}
pOl' ;. do valol' da A.police, que assim fOI' Ievl:lfla á Caixa. de Amor
tizaçúo, onde l'ecehel'êl. outl'a de igual pl'e~o, e N."

Art. 35. As Apolices possuirlas pOl' Estl'ung'eil'Os, fieão isentas
de seques,tro e represalia no caso ue guerra entre o (mpel'io, e a
Nacão a que pertencem. '

~ AI"t, 36. Não se lldmittit'á opposiçrto, nem ao pagamento dos J u
1'08, e Capital, nem á tninsfel'en'Cia destas Apolices, senão no caso
de sei' feita pelo pl'oprio possuídol'.

Art. 37. As ApoJices seráõ isentas do imposto sobre as heran
~&...;, ê Leg-ados.

.AI,t. 38, Os Credol'és pela Dh,ida Jntel'l1a liquidaiJa e legaliza
'da, qúe quizerc?1U ser ljagos pelo Thesouro com as ApoJices crea
das, restituir<Í.õ o respectivo Conhecimento, de' que trata o Art. 13.

Art. 39, Os mesmos Credores" que tiverem Conhecimentos de
meno-r- ,'alOl', que p minimo das Apolices, ou entl'(lráõ com os Sal
dds em fav,or do ThesoUl'o, 'pal'a haverem Apolices 'em pagamento 
ou o Thesouro, vendendo, Apólices no Mercado, lhes pagará, com
o lil'odueto deBas, .0 valor dos seos· ConheoiillentOS. Do mesmô-mo
do o ''1'hesoul'o pagará os Saldos. etlJ favol' <10.$ CI'edol'e!t, quando os
Conhecimentos forem de máior valor, que o de' qualquel' Apolice,

'TITULO 4.

Da Caixa de ..4.!lwrtização do Brasil.

CAPITULO ·UNICO.

Art. 40. Fica in tituidu e cl'eada huma Caixa de A'mortizaçã();
exclusiv~mente desti'nada á pagar' os Capitaes, e Juros de qualquer
Divida Publica, Fundada pOl' Lei.

Al't. 41. Esta Caixa sedo independente do Tbesonro Publico, e
a(Jmioistrada por hl1ma Junta, composta uo Ministro e 8ecretal'io
de Esh\(fo .dos Negocios da Fazenda, como Presideute - de cinco
Capitalistas Nacionaes -'- e <To InspectOJ' Geral da CHixa.

A I't. 42. Os Capitalistas serão escolhirlos pelo Governo d' 'entre
aquelles, que mais idoneós forem, e mais fundos tiverem em Apoli
ces. Serviráõ por dous annos, e podel'áõ' ser reeleitos pelo Govel'no.

. .. Al't" 43. A -Junta de Administl'[\ção reunir-se-ha duas vezes ca

. rla mez cm Sessão', ordinaria, e em extraordinaria 'iempre que o
Inspector Gel'aI o requeira ao Presi,dente. -J

, - ,



Art. 44. Os Membros desta Junta, á excepção do Inspectot
Geral, serviníõ gr~tnitamente, devéndo tel' o Governo muito em
contemplação os seniç.os, que prestarem', como relevantes.

Art. 45. A mesma Junta appresental'á na Sessiío seguinte da
Assembléa Gel'aI Legislativa hum Plano de Reg'imento, qne metho-.
dize suas funcções intel'jores, que deterruine as obrigações de cada
hum do seos Eml3regados, e que fixe o systema mais conveniente
p:.u'a 5lH~ escripturação e das Caixas Filiaes; tendo POl' bases a pre
sent.e Lei,

A!'t. 46. O Inspector Geral da Caixa te/'á a seo cargo a execu~

~fio das merliclas que forem adoptadas em .Junta, o despacho (lia
rio dos a.ssnmptos rlo expediente, e o governo cconomico da Caixa,
danflo conta á .Junta em Sessão.

Art. 47. f, lém do' InspectOl' Geral da Caixa, huve/'á para o
sen·j .0 do Estübe!e 'imento hum Contador --4 hum Thesoureil'o - hum
COI'J'~tOl' - dons Es~:riptul'ul'il;s~ e hum POl'teil'o, O Inspecto/', Ge
J'aI, o CIHltadlJr, e Tht:sOIll'eil'O sel'ão nomeados pelo Govel'oo, ê
ú COI'I'etol', os Eseripturarios, c POl'teil'O serão nomeados pela Jun
ta COtil appl'O\'aç-:lo rio Go,'C/'no,

.Art. 48. lO impedimento do Inspector Geral servirá o Conta"
dor, e na falta deste o Oflicial mais habil que a Junta designai'.
No impedimento tio 'rbesoureiro, e do Coneto/', sel'vil'áõ as pe~"

soa!5, que forem prupostas, '6- affiançadus por elles á contento da.
Junta.

Art. 49, O InspectOl' GeJ'aI devci'á ser amestrado em contabili
dade, e arrumação de Livros,. gh'o de camhios, e rerlucção de dif
ferentes moedas; tendo além disso conhecimentos gel'aes- da Scien
{'ia Econolllica. E as~im eIJe como os de mais Empl'egados serão,
além de intelligentes, de huma repntação illilJada. -

Art. 50. O Inspe<'wr Geral venrer(l o Ol'denarlo ammal de 3:200~

réis, - O Cont'l.c!or, e o Tbesoureil'O 2:400~ réis cada lmm, - O
CGlTet:o/' ] :6no~ I'éis. - Os dOlls Escl'ipturarios I :200,.{$ réis cada
hum........ E O .P.()I'teil'o 1:OOO:j'D l'éis•.

Al't. ã I. O. Jnspecto,' Gerul não ent!'ar{l no exel'cieio do sea
Empreg"o sem que preste, no Thesouro Publico, huma fiança ido
nea, bu hypotbecas pela quantia ele sessenta e quati'o contos de réis;
e bem assim o Contador, e o TbesouL'eil'u pela de quarenta e oito
conto cada bum, - O, Corretor pela de ti'inta' e {lous contos. 
Os Esc/'iptural'ios pela de vinte e quatro contos cada hum, - E {j

Porteiro peJa de "inte contos.
Art. 52. Na PI'ovincia do Imperio, em que houver emissãO'

das Apolioes creadas. estahelecel'-se-ha huma Caixa filial de Amol'
tiza~ão, lIm' onde sejuo pa~os' os .Juros,· e Capitaes s6mente das
Apolices allí emittidus; e onde sejão feitas as tt'ansfer'encias da8'
mesmas A polices.

Art. 53, A Caixas Filiaes serão administra.das pO/' hutlla .Junta- com
posta do PreS'idente da'Provincia, do Thesoul'eiro Geral, e do E~cl'i·

vão da J unta da Fazenda. Haverá hum E l'itural'io. se for -neces·
sario, nomeado pela Junta da Administl'Ução da Caixa.

Art, 54. As Despe'tias de Ol'denuflos e Expediente na Caixa
de AmOl·tizayáo, sel'rio pagas pelo Thesol1/'o á vista de folhas P/'o"
cessadas pelo Contador, e assignadus pelo Inspeetol' Geral: e as
gratificações, e miüs despezas das Caixas flliaes o sel'ão pelas res
pectivas Casas de Faz'enda, á vista de folhas' assignanas peJos De·
legados, e pJ'o'cessadas pelas Escl'iptul'al'ios, .

Art, 55. Tonos os Empregados da Caixa de Amortização, e snas.
Filiaes' são responsaveis pelos seos actos; podendo' 'a Junta, ouvido
o' InSll~ctór Geral, e ?s acc~sados, demittir aquelles, que mal se.
'conduzire'm, . ..' .
\ . Art 56, Além desta· clausula g~;'al:.da Responsablidade,.· -s;e:ráo' o '

\



·Corretores da Caixa., e suas Filiaes pal'ticulul'mente responsaveis~
pela 'niirlade <las transfcl'encias, que fizerem; de\'endo pagar pO.1'
seus bens qUlilCjuel' prejuízo de tel'ceÍl'o. Esta ,responsabilidade porém
dllnlf'á s(Ímeute por dez élIllWS, contados do dia da trunsfel'enciu,

Ad:. 57· \.s opcr<lyões da Cúixa de Amortizadão por si, e SUU!;

.Filia.es, serão: .
. l. Pa~I'\lr J pOl' Semestl'e, os .Juros das A polices de Fundo~,

qUL emitti<las forem.
2. Re gatal' ànnnalmente tantas Apolices do Capital fundado,

quantas equi.valel'em á somma de 1 pOl' cenf-o do mesmo Capital,
e êÍ. <lo JUI'O das Apoliccs ~ flue forem sendo l\!DOl'tizarlas,

3. Inspc('cioll:ll' as tl'uu5ferenciuG qas mesmas Apoiices de huns
para ontros possuidol'es,

Al't, 5~, Os Juros sel'fio pagos nas rrhesullI'aL'ias da Caixa, e
nuns l;'ilines oos primeh'o 1\ línze dius uteis dos l1)e~es de J ulh{}, c
.Jane"l'o de c, da anno: devendo o pagamel'lto ser feito, êÍ vista das
pl'opl'ins Apoliccs, aos posuic1o" ~, ou seos· bastantes Procoradores,
rlepúis de e \-el'iticUi', pelos; Ll'''J'~' competentes, a authenticiua<1e
das Apolices, e a identidade do possuidor, e .a do Proclll'ador) s~

o ·hOIlV'I' que exhibiní a sua PI'ocllt'<lcão hastaute,
Al't. 59, Rcnlisado o pag..uneuto, () I;ossuidol' J ou seo PI'ocuradol;

.al)sig-nad, em Livl',) compet ,P.t~, o Recih.o do .1 ur~; e estampaI'.
se-h Cl no l'evel'SO da. ~ police hum Cadmbo, que indique o semes
tl'e, e o 8nllO,

AI'L 60.· A ~ mortização J ou- j'esgate das Apolices será feito pela.
Caixas, e sua Filiaes - ou. pOl' comptn da' me mas A poJiees, quan
do 5(~ achem IIO mercado aliaixQ. do pUl' - ou pOl' meio de sOI'te,
quando estejão acima do pai'. Nlln:a o Estado pag'al'á mais do que
o Capital, que a ApoHce repre~ental',

Ad. .(lJ. O sortêio para a ~ rool'tiuçâo terá lugal' nas Caixas
1 'latriz e Filiaes no ultimo dia do pagamento Semestral do~ JUI'OS;
extrahindo-se da Uma, onde se acllal'áõ todos os Numel'os das Apo
lices em circulação, aquellas qllü d"'"ão sei' amortizadas; e .publi
calldo-se pela Imprensa aLista dos Numeres; que a SOl'te tini' de
sj~nad9, pam que os 'seos pOSRUidol'l~s, ou· os Proc\H'a<!o1'es destes

.compai'e(.:ão nas Thesolll'al'jas da Caixll, e snas Filiaes, e sej5.o
pagos dos 1'espcti,'os ·Capitaes,. Esta J..Jista SeI'Ú Jogo rcmettida .tS

.ditI-'el'eotes Caixa Fiiiaes, ce,ssando desde· o dia. da 501'te o venci-
mento das .1 U 1'05,

Art. 62. As Apolices, amortizadas ou por compra, ou por
SOI'te, ,nas Caixas ,Filiaes, sedío imlnediatamepte golpeadas, e re
mettidas pam a Caixa de Amol'tizat;ão, anele, juntamente com as

:que o fOl'em neHa, sel'rto cuidadosamente gual'dadas em JUgUl' seQ,'Ul'O,
Al't. 63. A tl'anstiwenria <.las Apoliccs ten~. Jugal', em qualquer

dia não fel'iado, na Caixa de AmOl'tizaci'io, e suás FHiaes; e sel'á
feita, á vista dás propl'ias Apo'!iees, e 'mediante os COITetol'es res
pectivos, pOl' assento em hum Livro, depois de vel'Íficaua- a Apo-

.lice, e reconhecido o possuidor. Este assento sení assignado pelo
Corl'etol', pelo tl'ansfd'ente) e pelo tl'an!:ifel'iclo; podendo ser. este,s
dous ultimos I'epl'eseotudos por bastantes Procuradores, que appl'e-
ientaniõ oeste' acto as suas rJ'OCUI'tH~Ões, .

Al't. 64. Todada a~ Apolices de 'menor va1ol', que o de l:OOOJõ
.de ré'is, poclel'áõ sei' tl'ansfel'idas por escl'ipto particular do primei
.1'0 ao segundo possuidor; e deste ao tel'ceil'o, ·e assim por diante;
com tanto que este escl'ipto seja assignado. por 2 testemunhas reco
nhecidas'" e seja. apresentado. juntamente com a Apolice, .no acto
do pagamento tela .TUl'O, .peJo possuidor, ou seo Procurador:· e

,então o Corretor fará. lavl'ar DO Livl'O IH'oprio á vista do mesmo es
cripta, o assento da tL'ansfel'encia feita, que ~erá as~jgnado pelo

.~ov~ _ pos~nidol', ,ou &eo ba~.tant~ Procurador, ficando desde logo,.



o 'r'efel'ido eSCl:tpt'O 'tiO 'a-rchivo -da 'CaÍ~'a; ou àe súas Filiaes;
, Art. 65. No fim de cada seme'stre as Caixás Filiaes remetteráõ

li 'Ca'lxa' rxÍ'utl'i'2j 'humà tconta éo;'teI1te dos -Juros, que pagarão, do
valor e l1I.fmero das ApoJices que amOl,tízaráo, das transf-il'cncias
que tiveráo lugar; e das despezas que fizerão. Esta <..'Onta depois
(Ia ~xaminada '. e 'approvada em Junta, 'entrará nos Livros da Cai.
xa de 'umol,tizáção: ." . _,

AI;t. 66. Se o possuídol' de huma Apoliee perdeI-a, podérá haver
da Caixa de Amortização, e suas FiJiaes, outl'a Apolice de igual
Dl1mel'O e valol', justificando primeiramente a perda, C' pagando,
pal'a as despezas da Caixa; o mesmo' que se acha disposto no
Art. 34,

Al't, 61, A Caixa de Amol,tizaç50 e suas Filiaes l'eeeberáõ pon.
tl1almente os Capitaes nesessarios puta as despez:ls, que fOl'el1l postas
a seo Ccl.l'go, 1 Tão c1en~rá fundd,'-se CUIJital de Divida alguma;
~~m qne na pl'opda Lei dei sua Fundação, sejão consignados ren
dimentos cel'tos, que bastem á despeza do seo .hll'o, e amortização,

AI,t, 68. Além dos Rendimentos obrigadus j~, pela prc:'ente lolei,
á c'lespeza do Capital creado; applicar-se-ba </uando opportuno s~ja,

alg'ulls, outros, que como desobrigados, possão SUpl'il' qualquer fal
ta quP. haja de occol'rer na Caixa de Amortização; e como taes
ficão-Ihe desde jll applicados.

1.0 O pl'odncto das pre~ta,:ues annuaes, que as corporações de
mão-mOi'ta devião ter pag-o pela dispensa, que lhes concedeo o Al
vará de 16 de Setembro de ISI7.

2,° O productü da alienat;ão das Capellas que houvel'em cadu.
éado, ou caducarem, nos termos do Alvará de 14 de Janeiro de 1807.

Este's rendimentos serrto arrecadados pelo 'Thcsollro; e Casas
de Fazenda, e immediatamente entregues á Caixa de amQrtizaçáo,
ou á ordem desta, ás Caixas Filiaes das Provim'ias, onde a arre
cadacfio se fizer,

AI,t. 60. Os Capitnes, ou l'endimentos, assim ourigados como
dcsobl,jgados, que forem appliclloOS pOl' Lei fi. Caixa de Amortiza
ção, não sel'ão dist,'ubidos pelo Govel'Oo, fjtlalqilel' que seja a causa,
ou 'pretexto que allegue, soo él. pena imposta na Lei da responsa
bilidade dos Ministl,os e Secn~tario ue Estado aOS que dissipão os
bens publicos.

Art. 70. AJunta da Caix'a porá á disposição das suas Fi
liaes, lJOI' intermedio ,ias Casa~ da Fazenda das re p~clivas Pro
vincias, os Capitaes lJücessal'Íos pal'a a dcspeza qne lhes for encar
regada.

Al,t, 71. O Cofl'e da Caixa. de Amortização terá tl'es cha
ves, huma das ql1~es será guardada pelo Inspector Geral, e as ou
tras pelo Contador, e Thesoureiro. I&'llal nllmel'O de chaves terá o
éof,'e de cada hUlIla Caixa Filial, sendo tambem g'úunlaclas 8epa
radametÚe pelo Delega.do, E. cI'iptural'io, e 'fhesoureil'o, N uuca se
ahrirá Cofl'e al~um, sem que estejão presentes os tres clavicula
rios: o mesmo será. observado ao fechar-se.

Al't, 72. A inrlica~~ão de qualquer Membro ria Camara dos De
putarlos sení sufficiente para que se po~sa exigil' immediutamellte
da Caixa de Amol,tização quaesquel' i!Iustloações sobre as suas ope
rações, A mesma Camara poderá instituil' Comruissões de Exame,
quantlo julgar necessario, paI'a conhecer o estado da administração
da 1'€ferir1a Caixa.

AI,t. 73. A Jilllta da Caixa de Amortização apresentará todos
os annos, ti Camal'a dos Deputados, o seo Dalan<;o geral, acom
panhado das reflexões, que entender conven\entes para Q sec me-
lbol'amento, e prosperidade. ,

AI,t. 74, De seis em seis mezes se farão puulicas' pela Imp~'en'~

si\ todas as opel'açõeli da Caix~ !le' ~niói;-tisãçao ; '~ suas Filiaes, o~~
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por Editaes affixados nos Lugares. Publicos; onde nãó houver faci.
lidade da impressão.

AI't. 75. Ficão revogadas todás as Leis, ~lvarás, e mais Re.
lSolucões em contrario. !f:~

~Paço da Camara dos Deputados em 27 de Setembl'o de 1827, 
Doutor Ped?'o de A?'aujo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva
Jt1aia, 1.0 Secretario. - José Cm·IQ~ Pel·eira de .4lmeidu Torl·e~, 2,
Secretario.

, .

j"a Impr~nsa Imperial ·e Nacional.:



Art. 71.

1 8'2 7.

Emendas app1'ovadas na 2." discussão do Pr~Jecto de Lei sobre o neco~

nhecimento) Legalisação, Fundação, e Am,Q'rlisação
da Dit,ida Publ'ica.

Em 9 de Outubt·Q.

Art. 1.0

A divida que por titulos veridicos, e Iegaes for contrahida no
;orrente anno de 1827, será competentemente reputada Nacional, e at.
tendida no futuro anno de 1828. - Mm'quez de Baependy.

Em II.

Art. 19.

Fica de'de ji cl'eado, e reconhecido como divida Publica Funda
da o CQ.pitai de doze mil contos de réis, que será escrillto no Grande
Livro log'o que se verificar. - J'Wal'quez de CanLVellas.

Em 13.

Art. 22.

Na ultima parte do Art. 22., depois d,a palavra - circQlação - di.
goa-se - nem o Banco do 1." de Janeiro de 182 em diante poderá emitlir
outras de novo, que aug'mentem o Capital existente actualmente naco
mesmas Notas. - M. de S, Amaro.

Em 15.

Art. 41.

Em lugar de - 5 Capitalistas Nacionaes - diga-se de hum Mem·
bro da Camara dos Deputados nomeado annualmente pela mesma Cama
ra, e de 4 Capitalistas Nacionaes.

Em 20.

Art. 53.

As Caixas Filiae3 serão administradas por huma Delegàção da Jun·
ta da Caixa matriz presidida pelo Presidente da Provincia, e compos
ta dos membros, que forem necessal'ios, não excedendo s u numero a
quatro, pl'Oposto pela Junta e approvados pelo Governo. E venceráõ
gTatitlcações annuaes, de ignadas pela Junta e approvadas pelQ Gover
coo - JJ1m'quez de S. AmaTo,

A parte do Arti,o'o 71. que começa - Igual numero - deve seI' subs
tituída pela maneira seo-uintc - Ig'ual numero de chaves terá o cofre de
cada huma caixa filial, sendo tambem guardadas separadamente pelos
membros que forem designados pela Junta da Caixa matriz. - E deve
~eg'uir o resto do Artigo. Salva a redacção. - .~la'rquez de S. Amaro.

Na Imprensa Imperial e Nacional, ~



SENADO.

1827.

Emendas ao Regimento Economico e Policial para as Minas.

Substituão-se ao Art. 2.°

As Minas das tres primeiras qualidades poderáõ ser extrabidas
em qualquer parte do Imp~rio: as da quarta qualidade, isto be,
.as d' Alluvião, só poderáõ ser trabalhadas nas praias banbadas pe..
la maré, nos alveos de rios ou ribeiros, e nos terrenos reconheci..
dos por improductivos para a Agricultura.

Ao Art. 3.0

Na 4.8 disposição onde se diz, por meIO de 'paços ou galerias,
. deve-se dizer, poço~, e galerias.

Paço do Senado 28 de Setembro de 1827. - Manoel Ferreira
da Camara. - Marq'Uez de Maricá. - Marque~ de Baependy. - Mar..
fJue% de S. Amaro.

Na Imprensa lmpcl'ial e NacÍol1al. ~
\f



8EN ADO.
1827.

A Asscmbléa Geral Legislativa Decreta:
Art. l.0 Todas as Causas J assim CiVIS, como criminaes serão trata..

elas nos' Juizos ordinario dos Réos, ficando extinctos fados os privile
gios pessoaes de foro, e somente em seu vigor o foro priviligiado das
causas, que por sua natureza pertencem a Juizos particulares J na con
formidade das Leis.

Art. 2. Ficão tambem extinctos os Juizos de Commis ões ~speeiaés

tanto nas ~;ausas civis, como nas criminaes, comprehendidos os das com
mis ões Militares; e nem se pàderáã crear de novo J ainda mesmo no
caso de suspensão das garantias individuaes.

Art. 3. Unicamente subsi5tem, além dos J l1izos Privativos J de que
trata a Constituição nos Arts. 47, e 164 ~. 2, os privilegio do foro
já estipulados em tratados celebrados com alguma Naçno E tr:uigeira J

e os concedidos em Contractos da Fazenda Nacional, emquanto durar
o tempo das actuaes Tratados, e Contractos.

Art. 4. O Juizo Ecc1esiastiéo fica limitado ao conhecimento das
cau as meramente Ecc1esiasticas. São caUlias Ecc1esiasticas as que vel;i\ão
sobre os actos dQ Ministerio Ecc1esiastico; e as que tem POl: fim a im
posição de penas mel:amente Ecclesiasticas.

Art. 5. Aos Conselhos de Guerra ficão pertencendo só as causas'
dos crimes meraniente militares, os quaes são:'

1. Os Orimes que di7/em respeito á Disciplina, e servjço Militar. .
2. Os Crimes de traição, sedição, e tumulto J commettidos em tem

po de Guerra, por Militares, ou paisanos, contra a segural1ça do Exer·,
cito, ou de parte deIle J em Campanha, Praça sitiada J ou Embarcações
de Guerra.

Art. 6. O Militares do Exerctto, e os da Armada Nacional, não
reformados J e o reformado militarmente empregados, não poderáõ ser
prezas fóra de flagrante delicto J se não por cartas dirigidas aos seus su
periore J ou Commandantes os quaes, debaixo de sua respon abilidade J

os farão logo prender J e entregar á Autboridade Judiciaria. Esta dispo
sição he applicavel a todos os Milicianos, quando e tiverem reunido os
Corpos á que pertencel'em; e sempre aos seus Ma;jore e Ajudantes.

Art. 7. Continúa a Jurisdição administratjv~ do Juizo dos Orfãos;
e a contenciosa sómente naquillo, que for conducénte para a factura do
inventario, ou dependente della, até á partilha inclusive: e no que for
relativo ás contas dos Tutores e Curadorc . ,

Art. 8. Fica extincto o Juizo da Pl'Ovedoria dos Ausentes; e passa
ao Juizo dos Ol-fãos a sua J LI ri dicão adnlini trativa, assim como a con
tenciosa, que exercitará no que for' relatIVO ao inventado, e partilha, con
ta dos Curadores ou dos actllaes Thesoureiros.

Oll bens dos Ausente!'; serão arrecadados, e auministrado na confor
midade da Leis geraes J ficando revog'ado o regimento privativo, e mais
ordens a resncito.

Art. 9: Ficão suppl'imidos os Jugare de .Juizes de Fora dos Or-
faõs J 011 de os ha; e os cargos dos J uize dos Orfãos serão electivos .
d'ora em diante, não podendo ser occllpado conjllnctamente com ontra,f
alS'uma J urisdicç.ão.



Art. 10. Ficão sem e l'CICIO, nem indemnisação O!; Escrivães, e
mais Officia s, que servem por Provimento temp0rario no Juizos exlin
eto por esta Lei, bem como os PrQprietarios, que tem outro Empre
go Publico,

Art. 11. O' Escrivães Propl'ietarios, qlle n5.o tem outro empreO'o
Publico, e os que tiverem' merc~ de serventia vitalicia, endo da Pro
vedoria dos Ausente , pas. ar,á.ó a servil' no Juizo. dos Orfaõ' ; e sendo
o' outra Repartic;fw, no -J uizo da Primeira Instancia do respedivó 0''1-
rido, c-onsel'vand@ os Auto findos', escrevendo nos pendentes, e leudo

parte na distribuição das ca~lsa$ nova. .
Art. 12, Os Aulos findos e os pendentes nos Juizos extinetos por

sta Lei; e os pende.ntes nos J lJlIZOS, em que ares)} ito delles ce a a
Jurisdição, passaráõ ao Juizo do Orfaõs, sendo dos Ausénls, e ao
,Juizo Ol'dinario, ou de Fóra, sendo de oall'O qualquer Juizo.

Art. 13. Os Autos findo , ou pendentes no Juizos e 'lindos não
.sendo accompanhados do Esorivão Propl'ietario, ou de er entia vitalicia,
e os pendentes a respeito dos quaes ce sa a J urisdicção, erão entre
gu~s ao Primeiro Escl'ivão do Juizo, a que a J urisdi ção se devolve, o
qual appresentará. os pendentes á. di tribuição, Na falta da desig'nação de
Primeiro Escrivão, erão entl'eo'ues ao mai' antigo.

Art. 14. A Sentençafi, que se proferirem, e todos os actos, que se
proce~!ilarern per~Dte qualquer do Juizo eXlinctos serão nullos.

Art. 15. Ficão revogadas todas as Lei ) Alvarás, Regimentos, De4

cretos , e mais Resoluções em contrario. .
Paço da Camara dos Deputados em 28 de Setembro de 1827, Dou

tor Pedro de Al'aujo Lima, Presidente, - .José Antonio da Silva .Maia,
1.° SeCl'etario~ - José Ca'i'las Pet·eira de Almeida To'rres J 2.° Secretario.

No ~mprensa Imperial e Nacional.'



SENADO.
, •.. Hl27•..

A As-sembléa Geral -Legislativa 'do Imperio Decreta:
Al·tigo 1: Fica s6mente orçada a Receita do 'rhesouro PUVlico

na Corte' e 1"1'ovincia do -Rio de J atieiro, para o anno futUJ'o de 1828,
a contar do pl'imeil'O de.Janeiro ao ultimo de Dezembro do mes
mo anno J na somma de 'seis mil oitocentos e oitenta contos
de réis .. " .. ",.", .. ",., , , , , . , , , . , .. , , , . , . : , , , Ü,880:000<Z)OOO

A saber:

1.~ Rece'ta ordinaria da. r.rovincia do Rio de Janei
1'0, caloq.lada coqt. qe.z PQr cento de augmento,
cinco mil e quinhentos CQO,tos .de. réis."", ... , 5,áOO:OOOJl)OOO

2.0 Receita extraordin~ria. tal qual vem calculada no
orçamento do TQfi}~ouro J ~om o augmento de oi
tenta contos do rendimento da F'abrica da Polvo.
ra, mil t ezentos e oitenta contos de réis.... ,. 1)380~OOOJl)OOO

Art. 2: Fica \ s6mente orçada a Despesa do
Tbesouro Publico na Corte e- Provinclu do Rio de
Janeiro para o dito anno de 182B, a contar do pri
meir() de Janeiro até o 1,l1timo ele De~émbro na'som:
Jlla de nQve mil qu~n4~n tos e vilit~ e cineo contos de
l-éis-. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. • ~ " . . . . . . . .. . . .. 9,525:000Jl)OOO

A saber:
1,031:000~OOD

570:000r2)OOO
2,661:OOO~OO,
2,358:000JbOOO

107:OGOJ)UOO

1.° Casa Imperial::,·, ...... ~... <o••• • ~ ••• ....................

2; Ministlt·o _do I mperio, copfonne,a. 'l'ab.ella l.a••••
3. Dito da Marinha, .co~forl11e ~ TabeHa 2.. , ....•
4. Dito da Guerra, conforme a Tabella 3." •...•• I
5. Dito da Justiça, conforme a Tabella 4 ,.
6. Dito dos Negocios Estrangeiros) confol'me a

Tabella 5 ... , ... , ••..••. , •.... , ... , .. ,........ IIO~OOOJl)OOO

7. Dito da Fazenda, vonforme a Tabella 6, .... ,. 3,288:'()OOJl)OOO
Art. 3, No caso. ~e seg.uir-se a paz se -redu'Ziráõ as despesas

orçadas; 1.0 da Repartição da Marinha na f6rma da Lei, que fi
»ou as forças maritimas.:.2. da Repartição da Guerra na fórma da
Lei J que nxàr as forças de ten'a, ou. a hum terço na falta destá Lei.

Art. 4. As Provincias concorreráó para as Despesas geraes do
Jmperio com tudo quanto sobra das suas Renda-s, depois de deduzidas
as Despesas ProviI!Giaes,

Art. 5. O Go.~erQQ bavel'á por meio de yenda das Apolices do
€apital creado p3l:a.a })mdação da Divida Interna a somma neces
saria pa.ra fazei' frente ao Deficit.

A ,t. 6.. Ficão em vigor, e oontinuaráõ a cobrar-se, durante o
anno de ] 828 J tedos os Tributos, e Impostos or~ exist ntes.

Art. 7. A Receita, e Despeza dd Thesoul'o Publico nas ele
mais Provincias do Imperio, não orçadas pela pl'esente Lei, conti
nuaI áõ '" fazer-se, du~ante o anno de 1828, na conformidade das
I.Jeis ,.; e 'Ç)l'dens qlJe a~ t~m. regulado; devendo cada huma das Pro·
,rineias satisfazer, durante. o J)le~Jl)O anna, á aqlleHes l'amos· de
Despesas Geral, que p~la.s d~tas. Leis, -e ol,dens estiverem a cargo
do seus r spectivos Cofres. .

A ·t. S.. As D..e.sp.esas extr.aordinarias., que se precisarem em
cada. hum-a das I.lrovincias, só podel'áõ ser feitas na conformidade
da;,;]jei de ..20 de Outubro de 1823, . 'Ii, .



TABELLA 1.1

72:190~OOO
4:600~OOO

4:140tffiOOO
6:4001J'000
6:860~00

~:200rfl>OOO

):OOO~OOO

. 1:~90q',bOOO

7:000~000

500c/'P000
16:660qpOOO
4:000~OO()

1O:850~OOO
22:000~000

:J76:992~000

3~:318t)'POOO

Rs. 570:000cY/>0GO

TABELLA 2,

l\lnzêo T aciooal , , , ...•...... ~

Proyedoria M61' da Sande................. . .....
Academia ~ledico-CÍ1'urgica•••.•••••••••••••.....
J a l'diln Botanico , , , ~ .....•.....
}-'asseio Publico '" .
ln tituieáo Vaccioica , .•... , . , ....•....

J • .., •• ••••••

Aeademia. Imperial das Bellas Artes, ............•
Chancellada, e' Cirurgião .Mór do lmperio .
Ot'denados e Despachos da Secl'etaria d' Estado ..
Ditos da CbanceHal'ia M6r do lmpel·io .....•.•...•
Ditos dos Professores Publicos , .. , , .. , ... , .. , .•
Ditos dos Conselheiros d' Estado , , ..•. , , .
Ditos das Carnal'as dos Segadores e Deputados.. , .
Despezas Extraordinarias.•..... , ... ,.,., .••••.•.•

Capella Ilnperial .. :-: , :
:Bil)liotl18ca : .

Secretaria d' Estado ,e Mesa do Despacho IUaritimo
Expediente destas Repal,tições ..... ,' .•.•.. , ... , , ..
Pl'ets, Soldos, Ordenados, Ferias, e outl'a$ despeqjas
Fornecimento de generos para õ ArsenaL ... , .....
C' mpra de Embal·dll;ões...... .,., .••'••. , . , , ...•
• l etes e· outl'as despe.zas.. , .......••. , ,.
.t"ara Despezas Extraordinarias, ..... , ....•.•.....

13:096~500

3:860~OOO

1,460:47-()4$500
1'18:200~OOO

25:000c/'P0OO
40:373~OOO

400:000c/'P000

Rs. 2,061:000eJ'P000

, \ TABELJ-JA 3.. • • •• •

Ordenados da SeCl'etaria d' Estado .•............ ' 17:975eJ'POOO
Ordenados, Ferias, e Despachos do Arcenal do

Exercito " , . " . . . . . . . . . . . . .. . • 224:200~OOO

'Ditos, dito e ditos da Fabrica da Polvora........ 83:535~OOO
Despezas da SecI'etaria do Conselho Supremo Militar I ;080c/'P000
Expediente a cargo da Thesoural'ia Gel'aI das Tropai 866:400t/P000
Expediente a cal'go do Commissariado .••...... ,.. 372:000~OOO
Dito do Hospital Militar ....•.. ,................ 92:800~OOO
Suppl"imentos ao Exercito do Sul................ 700:000~OOO

Rs. 2,358:000~OOO

TABELLA. 4.

Ordenados'e despezas da Secretaria d' Estado .•.•
Ditos do Desembal'go do Paço, ....•............•
Ditos da Casa da Supplicação .•• , .• , ..•.......•
Ditos da Intendencia do Ouro , ....••.....•
Congl'uas, guizamentos Ordinarias .....•...••.••
Para· Extraordinarias •• ~ .•••.••..•••..•••••••••••

12:160~OOO
25:160c/'POOO
35:971 t1P200

2:200t1P000
14:808~OOO

16:700c/'P000
-----
107:000'000



/

TABELLA. 5.

Secret~tia d' Estado, Ordenados e Despezas ......--:-:
Legac;ao de Londres - Ministro e Secretario.•...•
Dita de París, dito e dito •...•••••..•.......•..
Dita de Roma, dito e dito .••.••..•••.•••....•••
Dita de Vienna, dito e dito ....••...•..•••.•.....
Dita .de Washinghton, dito e dito••......••..•.••
Corpo Consular, e Despezas Extraordinarias, ou

com Legações que se estabeleção na America,
no mesmo na Europa em Jugares que melhor
convier 4 .

TABELLA. 6.

22:000~OOO
12:000$000
7:200~OOO

9:600J)000
9:200$)000
6:400$)000

43:600cfPOOO

Rs. IlO:OOO~OOO

Ordenados do Thesoul'o ..•••.•••.....•....•...•.•
Dito do Conselho da Fazenda....••.....•..••...•
Dito da Alfandega .
Dito da Adminis~ração de Diversas Rendas .
Dito do Correio .
Folha de Tenças .
Dito de Pensões .
Ordenados de diversos, que não tem ~ssentamento

em Folha .
'Dito da Casa da Moeda ,,, .
Consignação para a Extracção Diamantina .......•
Ex·pqdieote de Tribunaes, e Repartições Subaltel'Das
Obras Publicas .
Tachigrafos, e Officiaes das SecI'etarias dóiS duas

Calnaras ......................................•
Ajudas de custo, gratificações, &c........•••...•
Pensões para as Provincias .•................•.....
Divida de Ausentes ...•'•.........•..........•..••
·Dita de Sequest.·os Portuguezes........••.....•..
Dita de compra de Propl·ios .
Emprestimo de Inglaterra..........•.•.........
Dito Portuguez .
Dotação da Caixa de Amortisaçâo .
Despezas dos O"denados da dita Caixa .
Dita do Expediente da dita. ~ •.......•......•..

Rs.

50:000c1J\OOO
22:870tlí'000
19:670~OOO

5:300~OOO

2:160~OOO

16:000c1J\OOO
91:100~OOO

IO:OOO~OOO

20 :3001],000
OO:OO°etP°OO

I OO:OOO~OOO
4O:000~OOO

2O:000~OOO

22:600~OOO

118:000~OOO

40~f)0et'POOO

200:000~OOO

50:000tfPOOO
I ,OOO:OCO~OOO
600:000~OOO

7SO:OOOV'P000
13:0001POOO
7:000.'fjJOOO

----
3,i8 :OOOqpOOO

Paço da Camara dos Deputados em 29 de Setembro de 1827•.
Doutor Pedro de ArtilUJo Lima, Presidente. - José Antonio d~ Silva .!lIa1..a ,
1.· Secretari{). - José ·Carlos Pereim de Almeida Tor.re$ 2. Secretal·lo.

Na Imprenlla Imp'erial e Nacional. ...
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2,

Propostas do Pode1' -Executivo cfJnve1,tiàà 'em PrIJjecM de Lei.

A Assemhléa Geral Legislativa do Imperio Decreta:
Art. L? Havel'á no Al'cenal Nacional, e rmpedal ela Marinha hu

ma Classe denomilíada - Primeiros 'Carpinteiros do' fllmeró..
AI,t,2. Seu numero set'á de tantos, quantos sejão La$ u-ntes pa

ra que haja hum em cada Navio de Guerra sllpel'j<>f aos da lota
cão de dezoito pecas.
~ Art. 3. A propo' ta, e nomeação seí'á feita do mesmo modo, que são
as dos Officiae Marinheiros ~ s6 com a differeoç-6 de que 'O Inspêctor
do Arcenal deve propor, depois de ouvir o Constructor sobre a ca
pncidnfle do Proposto.

AI't. '4. Telu dtl'eito á reforma com soldo os Cal'pinteiros do
Numero, que tiverem vinte annos de sel'viço com boas attestações
d conducta, zelo, e capacidade, e se quizel'em continuar a embarca~

(ep is daquelle tempo de ser·.,riço, terão mais meio soldo, e queren
do servir nos Arcenaes em terra, venceráõ a gratifica~ão que ee lhe
arbitral' confOl'rn o sarrico.

Al't, 5, Tel'fio de soldo mensal vinte e quatl'o mil réis, quando
embarcados, e além di to as competentes rações, e vantagens, e
quando desembarcados metade daqueUe soldo. ~stando pOl'ém em
pregados em tena, pel'ceberáõ sómente o 'soldo por inteiro.

Art. 6, Ficã9 abolidas todas as vantagens, que recebião os an
tigos Carpioteit'os, quando seus Navios eqt;.ravão em. fabrico. .

Ar't. 7. A sua gl'!lduação quando embarcados será igual á do
Mestre do J: :\Vio, em qüe estiverem. -T

Art. 8. Todos os Carpinteit'os, e Calafates ~ qqe embarcarem no .
Navias oe Guerra, serão subordinados aos seus respecti '05 primeil'os
Carpimteiros do Jumel~o, .

Al't. g. As ohri~ações ·dos Oarpinteiros -00 ·Num·el'o s~rão ruaI"
cadas p"elas instnlCções juntas.

Art. 10. USllráõ estes do uniforme seguinte - Cazaca azul com
hotões de ancora', banda~ direitas, colete branco, ou azul com
botões oe ancora, calça larga branca, ou azul, botins, chapéo re
dondo com presilha d' ouro, e laço Nacional.

Emendas, que f01'ão feitas, e approvadas pela Ca1JwI'a dos Deputados á
Proposta supra.

Âl't. 2. Foi subtituido por este-
Esta classe ser'á composta de dezeseis Carpinteiros e1fectivos; e

quando sejão pl'ecisos mais pal'a o serviço da Armada, se nome
at'áõ SU)Jranumerarios pUI'a os Navios de lotação superior a dezoi
to peças.

Depois do Art. 3. se additou bum em N. 4-, deste modo,
Al't. 4, Os que houverem de ser nomeados deveráõ saber> além

11a. theol'ia,. e pratica oas regl'as principa~s d~ çonstrucção .na!al, 7

e calafetagem, ler, escrever, e cuutar ped'eltament~. ;., < • •

~



4.

:3.

o Art. 4. Da Proposta. passou.a numero 5. redigido assim
Art. õ. Os Primeiros Ca1'l>"inteiros do Numero ficão com direito

flO beneficio ila reforma; e huma Lei regulará as vantagens, que
'Com elta devem ter, quando tambem .regular as dos "outros Empre
gados.

·1 o Ar. 5. Passou a numero 6. redigido assim-:
_ Art. 6. Os eifectivos, que servirem a bordo de Náos, ou de
Fragatas de farça super.ior a ciocoenta e quatro peças, veoceráõ vin
te e seis mil réis meosaes; os que servirem nas outras Fragatas, e
nas Curvetas de força sup'erior a "Vinte e quatro peças, veoceráõ
,,-iote e quatro mil réis, os que ,servirem nas Curvetas menores, e
BergantiBs superiores a dezo-ito pe~as, venceráõ vin.te e dois mil réis;
além disto venceráõ as rações e vantagens, que lhes competirem;
e quando estiverem desembat'cados te.ráõ ·exercÍcio nos Arcenaes , ou
nos Cót'tes de madei-l'as, com vencimento mensal de vinte e dois
mil réis.

5.

Art.6 , 7, e 8..passarão sem a1teração, a formar os Arts4 7. B,
>e 9.

Art. 9. foi supprimido.

-6.

7.

Additou-se lmm Art ] L as im :
AI,t. 11 Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, Regimentos,

Decretos, e mais Resoll:1cõ em contrario. - Paco da Camat'a dos
Deputados em ° }.8 de Outubro de 1827. - Douto'r Pedro de Arau}o
Lima, Presidente. - José Antonio da Silva Jt1aya) 1.0 Secretario - Jo
sé Ca1'los Pereira de Almeida Torres J 2.0 Seel'etal'Ío,

Na Imprensa Imperial e Nacional.
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1 8 2 7.

.!mettdas qtlereci([a~ pelá Commissiío de Fazéndà· da Ca7'hat'a dos Sena.
dores ao ProJecto. de Lei pat'a o Reconhecimento, Legalisação;

FUl1d,ação, e oIlmo7'tisação da Divida Publicà,

Al't, l. ~. L em- Iug~r de 1626 -' i827.
Ar't. 17, em lugar da palaYl'a -- contrahio -o:. éscreva·se _., con""

trahil'"'.
Art, 20, em lugar 'de - qlie vence --' aonuaI de cinco por cen'to,
Al,t, 21, ~. 2. ::;llpprimilo-se as palavr'us -" e seus Auxilial'es-'

até ao fim; e ponha-se - na. fórma dos Arts. 38, e 39.
Ar!". 22 Substitua-se o seguinte -' As Apolices applicadas ao firri

de que trata o n, 1. do AI,t. precedente sel'r..o vendidas pelo maiol·
põeço, que em Notas do Banco por ellas se offerecer, e por enter
medio do COlTetol' da Caixa de Amortisarão t c!stas Notas assim
comprarias sel'fio oepais de golpeadas, e rna~'ct\das no ThesoUl'o Pu
blico, dadas ao Hanco em pagarl1ento ~ conta do que lhe deve o Go:,
verno. Taes Notas não tornal'{lõ a entl'ar em cir'culacáo, nem o Ban..
cu a contaI' do 1.0 de Janeiro de 1828 em diante poderá emittir mais
algninas de novo.. .

. A,rts. 23 e 24 suhtituidos pelo sêguintes .=.. As Apolices applicad.as
II.OS fins dos n, 2. (' 3, serão do mesmo modo vendidas pelo 1I1aior'
preço, que por ellas se poder obter. - . -

Al't. 20 Supriilla·se o que se segue á palavra ....... Corte.
Art. 30. §. I. ~uppriOla-se - e do seu jurG.
AI,t, 31 rcdi,?'ido pelo modo seguinte -- Sempre que o TIJesoufG

emittir huma apolice, fará assehtal' o nome da pessoa a quem deva
]lertencer em hum ivro, que contenha o Catalogo numel'ico das Apo~

lices por' classes do "[1101' capital. Esta pessoà será considerada como
o primeil'o possuidor. Na Caixa de Amortisação

o

haverá. hum livro oe
igual natureza, onde POI' communicação do Tbesouro se tomará o
mesmo assento. Estes LivI'os servil'áõ para se "-el'ificar no acto das
transferencias a identidade dos primeiros possuidol'es das Apolices
emittillns.

Al't. 32 Supprima-se ...... ou pelas Casas de Fazenda: _o sllpprima..
se - ou as fH1aS Filiae~,

Al't. 41 em lugar de --. cinco Capitalistas N acionaes -- diga-se-
de hum Membro da Cam ara. dos Deputados nomeado annualmenté
pela mesma Camara , e de quatro Capitalistas Nacionnes.

AI't, 45 SupPI'ima-se -·e das Caixas Filiaes,
Al't. 51 Supprimirlo.
Al't. ,1)2 .supprimido.
AI,t. 53 Supprimido,
Árt. 54 Snpprimu..se o que se segue is palavras ~ tnspector Ge..

ral, - ~\té ao fim do Artigo.
Al't. ,1)5 Supprima-se -- e suas Filiaes.
Art, 56 Supprima-se -' e stlas Filiaes. ,
Art. 57 Supprima-se -' por si ; e suas FiliaeS.
Arf. 58 em lugar de - nas Thesourarias da Caixa; e suas Fi:""

liaes - ponha-se -- na ThesouraJ'i~ da. ~aixa; ')



Art.60. Em lugar de -- Caixas, e suas Fíliaes - ponha-se- Caixa
- em lugar cie - compta - deve sei' - compra.

Art. 6t. Em lugar de - nas Caixas Matriz, e Filiaes - ponha.
i;e - na Caixa - em lugar da palana - ~emestl'al- ponha-se - do se.
g~ndoSemestl'e-cl~-lugarde-mls.Thesounu'ias dalCaixa, e ~u·as .Fi
liae:s - na 'l'hesouraria. (la Caixa~ supprima-se - esta lbta sel'á logo
remetida êls ditIel'entes Caixas· Filiaes.

AI,t. 62, Substituido pelo ieguinte - As Apo1il'es amortisadas, Ok

por compra, ou por sOI'te, serão immeC\iatamente goJpe~das. e cui
c!ado,sarHente guardadas na' Caixa de Amort.isaçfJo em lugar· seguro.

AI,t. 63. Suprl'ima-se - e suas Filiaes - em lugal' de - os COI'.

retol'es respectivos - O Corretot',
Art. 65, ~lJpprirnido.

AI't. tHL Suppl'ima-se - e, SLH'S }-'ilint's
Art, 6i:. Supprima-se - e suas Filiaes. .
Al't. 6~. ~. 2. em lugar de - Estes rendimentos &c. - ponha-se

-:- Estes rendimentos serão arrecadados pelo Thesouro J e Casa.s de Fa
zenda, e POI' estas enviados ao Thesouro, para serem immediata
ínentf entl'egues á Caixa de Amortisação.

A.. t. 70. Suppl'imido.
Art. 71. Supprima-se desde - igual numel'O _. até a palavra-,.

Thesourejro - em lugar de - Cofl'e al~ulD - diga-.e - o Cofre.
Art, 74, Suppl'ima-se o que s~ segue á palavnl. - amortisnçã,o,
Paço do Senado 4 de Outubro de 1827. - ./J1arquez de BaependJ.

;- Mm'quez de l\1aricd. - Alarque;; ele S, Amaro. - JUanoel Fi1'reil'a da
Camm'a - ~l'Jarquez de Queluz.

r

Na imprensa imperial e Nacional.
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A Assemhlea Geral Legislativa do hnperIo Decreta:
Art. 1.0 Os Professores de Geometria das Cidade de S. Paulo,

e Olinda, vencerá;:; o ordenado, qu' -o Governo lhes designar de
quatroc" tos e oitenta, até eí centos mil réis.

n. 2~ Os Prole sore da Lingmt Francezn., das 50breditas Ci
dades, vel1ccráõ o ordenado, que o Governo lhes designar, não po-
dendo exc'ecler a quatrocentos mil réis. -

A rt~ 3~ Os Cursos J uridicos serãü estabelecidos, interinamente,
riOs Com-entos de S. Franci~co da Cidade de S. Paulo, e no de S.
Bento d'a, Cidade de Olinda, ou em outros quaesquer dalõ mesmas
~idades, que o Governo' julgar mais Gonvenientes.

Art,. 4. Os"Religiosos que actualmente occuparem os COhver....
tos, em que se estabelecerem os Cur~os J uridicos, poderáõ conser..
vaI'· e nos mesmos Conventos, ou mudar.. e para outros, se mais
lhe convier. \

Art. 5. Ficào revogadas todas as Leis, Alvaras, Deci'etos., e
mais Resolucões em contrario.

Paço d~ G:1.mara dos Deputados em 4 d'é Outubro de 1827.......
Doutor Pedro de Araujo lima, Presiden~.~ José Ca'rlos Pe'reira de
Almeida Torres, 1.° Secretario. - José Antonio da Silva ilfa!lat 2.:
Secretario.

a Imprensa lmpérial e Naciol1à,1~ ~

'""



SEN A. D O.

IS 2 7.

E'J'IMrulas approvaclas na 2.:1 discussão do Pt oje..
eto de Lei sobre os Ordenados dos profes

sores dos Estudos preparatorios para os
CU'J'"sos J uridicos.

Em 22 de O'lttubro.

Art.. 3.°
,

, Depois das palavras - outros :quaesquer,
accrescentou-se - edijieios , - e no fim do Arti
go "procedendo em tucIo na f6r111a da Lei de
26 de Setel'nbro de 1826."

;8upprima-se.
Eln 23.

Artig'os Additivos.

o n'rector vencerá 0_ Ordenado annual de '
2:000~OOO 1's., pago pelo Thesoureiro da respe
ctÍva Província, assiJn conlO os Ordenados dos
Lentes, Professores, e mais' Elllpreg'ados nos
Cursos Jurídicos.

O Official Ajudante do Secretal'io terá o
Ordenado annnaI de quinhentos mil 1'éis. O Or
denado anIluaI de cada hum dos dous Conti..
nuos será de duzentos mil réis.

'Na IUlprensa Imperial eNaeionaI.~'o
')
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I.TITULO

'.A. CA)mIPiS8~0 de. Faz.enda examinou cQm a devid~ circunspecção o
Projecto de Lei para o Reconhecimento, Legalisaçáo, Fundação, e
Amortisação da Divida Nacional, remettido pela Camara dos Deputados
em 27 de Setembro a est~ Camara do Senado, e passa a dar o resul
tado do !!eu exame com a, chlfeza, e individuação necessaria em obje
ctos da mais transcendente importancia, e que sendo a primeira opera
ção de credito, que -se pretenqe fazer n' este Imperio, ou nos condu
zirá á altura J á que tem chegado as Nações, que souberão estabele
cer o seu credito Publico, achando-se nelle indefiniqos recursos, ou aug
mentará nOSSOi actuaes embaraC;o~, quando mal proje.ctada, e conduzi
da. Ho em verdade ardua tarefa, qu~ exigiria 10ngG tempo: este porém
nos falta, o que servir-nQs-ha de desculpa, emendando as luzes do.
Senado as imperfeições do nosso trabalho.

Seguiremos o Projecto em s,uas decisões, notando, o que acharmos,
de alteraçãe e apQijt~ndo ~s emend~s, que nos parecerão neceªsaria~

em seus ªrtigos.

CAPITULO UNICO.

Parece á Com(IlissáQ, q\le este Capitulo deveria ser substituido
pelos dou!! apresentados pela Commissáo de Fazenda da Camara dos De..
.putados em 16 de Julho do corrente anno.

Não póde a Commissáo descubrir o motivo justo, nem mesmo plau
-sivel da alteração, qq.e fie fez, excluindo-se do Reconhecimento da Di
~ida Publica, aS que por titulos veridicos, e legaes tiverem sido con-.
trahidaf:f pelo GQvel'ijo no corrente annQ de 1827, e ainda mais a ex
-clusáo da Divida procedente dos Emprestimos, ou supprimentos feitos
ao Thesouro pelo Banco do Brasil no corrente aijno.

Não será facil descubrir os motivos J por que se hão de reconhecer
por dividas publicas todp.s as que o Governo por titulos veridicos, e le
gaes eontrflhio até ilO {im dQ anno de 1826, e não devão ser, as que
o mesmo Governo cQntrahio, ou contrªhir por iguaes titulos veridicos ,
e lega~s no corrente anno de 1827. Se na Sessão do passado anno
não houve telflpo, para ser por Lej h~bilitado o Governo com fundos neces
garios, para fazer face ás pespezas do anno de 1827, mostrando-se pelo
orçamento da Receita, e Despeza d' este ann~ haver hum Deficit de
5,150:000$)000, ~ssim como Se mostrou no orçamento da Receita, e
Despeztl do anno de 1826, que o Deficit relativo ao dito anno era orçado em
4,014:000J2)OOO com pouca differença, que culpa terão os credores das
quan.tÍas, que o Governo lhes ficou devendo, por isso que não foi habilita
do para fazer face a dinheiro de contado á todas as despeza.s, que erão
indispensav.eis á sustenta~ão do Imperio? Não se fará hut11a grande que
bra no credito dos titulos ·veridicos. e legaes dados pelo Governo aos seos
(:'e~res pelas Despezas, que foi obrigado a fazer, ficando taes titulos
excluido$ da presente Lei? Será isto justo, será politico? Ninguem
o dirá.. Como estabelecer-se a publica confiança, de que tanto de
pende o credito Publico? Demais a Commissão meditando sobre o
mal, que ,actualmente nos opprime, e que bem póde classificar-se
em huma calamidade publica, reconhece por causa primaria o des
~redito das N 6 las d$)) B.a:n.co: convirá augmentar-se este d.escredito-?
Será isto Politico? Não será perigoso? Não entra a Commissão na analy
~e das muitas causas eoefficientei do desciedito das Notas do Banco: limi
ta.~e a ponderar sórnente I que g muito, que se ~em dito J e escrito cón-~:o.



tra hum Estabelecimento qn~e tanto" depE~.nde_de cl'euito para operar vanta-
. josamente além do seu capital Monetario, recahindo sobre a prova de

seus embaraços dada pela Tabella, que foi obrigado a estabelecer para
o pag'amento de Sllas Notas, que devia ser integ'l'almente feito em moeda,
e rceahindo sobre o conhecimento das repetidas emissões de novas Nota,
com que o Banco bcc ITia ás exigencias do rrheseuro, são 8. ~erdadei-l'a

call fi. da sua depreciaç'ão em ponto tal, (lue' se deve cO\lsiderar como hu-'
ma publica ,calamidade. E s rá pl'udente·, ou antes nfto set'á assás pel'i
o'osO qualfLHer passo "que tenda a( '3 O ' O 'l'avar e ta calumidade~ Não 'deve.:
b 'I ' , Otl '
remos occut)ar-nos 'com preferetl ia dos 'ml:}ios cle a miB01'f}('. 'quando' de
todo a não poderm9s anniquillá,r? . _' .. '

, .O ]:'>rojecto oe 'Lei no Art. 21 "~. II. aprese'nta e mais pr~pl'io re
medi/) , ?te que muito se deV'e esperar, huma vez qÚé possa reali ar-se.
Be obvio·, 'que a e~cessiva emio~ão das ,Notas do Banco, que nenhuma
proporção tem com as necessidades ·da cil:culaçãd de vaiare '·nas transac
(:õe dOjCommercio desta praça., he ~ principal an a do eu de credito,
pois q(le se não estivesse < pel'dido d indispensavel ~equilib'l.'io , 'elle por
i se sustentaria. E. te Art. 21 m stra'a sabedotia da Camara dos De lU

tado!>, mas a supressão feita na' l'lresente ,Lei d~ ,Reconhecimento da Di
:-ida contrahida por Empestimos" e supprimentos feite> ao The. ouro pelo
Banco até ao fim do corrente anno de 1827, como esta·va declarado no
Projecto feito pela Commis·são de Fazenda da dita Camara., não p6de
deixar de lwoduzir os mais desas~rosos eli'eito , aggravando a actual ca
lamidade, e pondo o Governo - no mais critico apuro, pela smpensâo
dos suppl'imentos do Banco no anno corrente: p~r tanto a Commissâo
jülga de 'absoluta necessidade que pelo menos. o Reeon-becimel'lto da Di
viila compreh'endida .no anno de 1827, quando 'se não queil'ão adoptal'
os dous Capitulos ja indicados ·em .substiülição do Gapitulo nnico, que
veni 'no pf(~jecto. " .

Não tem a Comm'is ão que âizer "obre os ,dons Capitulas do Titulo
.2. , lcuja doutrina expendida nos Arts. 3 e 18 he luminosa, e nada dei
xa a uesejar, sendo unicamente' necessario par-se no Art. 17. - 'Contra
hir - em· kig'ar de - Contrahio:

Passemos ao Titulo 3., lla Fundacão da Divida intel'na.
'fIe SUIJerfluo o traZ'er á lembl'an(:~ da Camara o methodo aconselha

do pelos Escl'iptores de 'Economia Politica, e do Credito Publico, e·a
pratica, . que tem' seguido as N a~~ões iII LI ln inadas, q uaFlu@ rtratão de fun
dar suas Dividas: nenhu ma violencia, 'nenhuma coação~. exacto compri
mento dos Contratos, seg'ul'a, -e ·abuntante dotação da Caixa de Amorti
sação do Capital , e ;dos Juros, exacção e imparciàlidade nos pagamentos
ajustados: com estes-principios da maior inviolabilidade, abre-se hum Em
prestimo vendendo-se as~Apolices·de Oapital, ou de Renda, aos que por
ellas maior preço offerecerem: sujeitâo-se as Nações, q.ue se acbão em
apuro á g'l'andes perdas, mas salvão-se das difficuldades, e slIccessivamen
te vão melhorando á proporção, que suas rendas crescem, o seu credi
-to se restabelece: lembremo-nos dos Emprestimos feitos pela Gl'á Breta"
'nha, e pela ·França. -em ditrerentes épocas assás tormentosas: achar-se-bão
·Emprestimos com perda de 50, 52 &c. por cento no capital. Contra os
:principios theori-cos, 'e 'contra a .pratica seg'uida pelas Na~'ões iIluminadas
.-se pl'opoem neste Titulo 3. hum Emprestimo forçado, que só pGr es
ta sua pessima qualidade não ha de produzir o de ~jado etreito, ainda mes
mo, qHe houvesse sobra de Capitaes no Brasil, 'que se destinassem a
'hum similhant.e em]Jreg'o : vamos por partes.

Nos Ârts, 19 e 20 se cria, e reconhece como Divida 'Publica Fun·
dada o capital de 12,OOO:000~OOO; 'pondo-se este capita~ em circulaçã6
'})or meio de Apolices de Fundos nenhuma' menor do valor de 400Jl)OOO rs•

.No Al't, 21 se estabelece o destino deste 'Capital,'a saber: seis mil
contos de réis pejo menos para a compra ou troca de Natas do Banco,
-e o restante para o .pag·amento dos Credores Publicos, ,e .sup,primento
.do Deficit do anno de 1828, que for declarado na Lei do orçamento.



Nos Arts. 22, 23, 24, se declara bum vencimento de juro variavel
fi excepção das Apolices empregadas na compra das Notas do Banco,

'cujo maximo jUl'O será de 5 por cento, podendo tambem este variar abai
xo de 5.

Vamos á pl'atica observando, o que provavelmente accontecerá; quan
do taes Apolices se pozerem em circulação: o' Credor Publico de hu
ma dada somma ~e apresenta para ser pag'o, do que a Fazenda Publica
lhe deve legalmente: offerece-se-Ihe no Thesouro huma, ou mais Apolices
com Juro de 5 por cento e bum por cento de amortisação: se lhe não
agrada este methodo de pagamento, pC)r isso, que reputa diminuto o J u
1'0 de seu capital em huma Praça, onde esse mesmo Credor terá
descontado suas Letras a 12 por cento pela demora do pag'amento do
Thesouro, que reclU'so terá? Ou esperar pelo pagamento integ'ral do
seu capital, ou acceitar as Apolices na certeza, de que hindo neg'ocial-as
na Praçá, para obter o seu capital, sofrerá hum descontÓ considera
reI. E não será este meio violento, e bem parecido a huma operação
forçada, sempre opposta ao estabele( imen to do Credito Publico? .I ão he
de razão, que o Devedor, que não tem meios de pagar, sofra este des
conto para integralmente pagar ao seu Credor? Não be isto, o que pra
ticão os devedores particulares para c-om seus particulares Credores, e
para com a Fazenda Publica sua Credora? Por tanto para que possa ter'
o dezejado effeito esta primeira operação de cr~dito, julga a. Com missão :
que os diTersos Artigos deste Titulo 3.) devem sofrer as Enlendas, que
vão apontadas, e que e reduzem ao Estabelecimento do Juro fixo de 5
por cento com 1 por cento para. amortisação, sendo as Apolices negocia
das na Praça por intermedio do Corretor da caixa de amortisação pelo maior
preço, que se offerecer pelo capital nominal das m'esmas Apolices, como convém,
não só para se poder com mais probabilidade obter os fundos, que nos são
necessarios, e descarregar o giro da Praça de buma parte consideravel
das N atai do Banco, pal'a que se restabeleça o seu credito, mas para
justificar as operações da caixa de amortisa'ção na fórma do ArL 60.

Resta finalmente á Commissão dar o motivo, por que julga prudente
não admittir por ora o Estabelecimento das caixas filiaes para o paga
mento das Dividas Publicas daii Provincias.

l. A Commissão teve em vista que se não ha.via feito menção de iaes
dividas;, fiem das rendas das Provincias em o Projecto para orçamento
de l828.

2. Que seria extrema a dificuldade de se contentarem QS Credores
residentes em Provincias pobres, e remotas, como por exemplo a de Mat
to Grosso, cuja divida. passiva sóbe a mais da SOO contos de réi , sem
nella haverem Capitalistas, que acceitem as Apolices, apezar dos maiorei
sacrificios do Credor Publico) quando necessita fazer u o do seu capital.

3. Que era prudente ensaiar nesta Praça hnma tal operação de credi
to nova entre nós, para ao depois se estender ás outras Provincias, co
mo e julgar conveniente.

Não menos cumpre á Commissão exp8r o fundamento, que teve,
para propor a suppressão do Art. 51. - Lembrou-se a Commissão) de
que com esta disposição se porião fóra de concul'so muitos Cidadãos in
tellig'entes, e honrados) sendo de ordinario a pobreza companheira das
Luzes, e da Virtude.

Paço do Senado 4 de Outubro de 1827. - .I11m'quez de Baependy. 
.~J01'quez ele .Maricá. - Marquez de S. Amaro. - Manoel Ferreira da
Cama'ra. - JJlm'quez de Queluz.

Na Imprensa Imperial e NacionãI.
'.;;



1827,

Á As!ernbléi. Gel'aI Lef'islatlva do Imperio Decreta:

T' Artigo L· Os preços dos Caritractos dê Arrecadação de Rendas
Publicas, ou venda de Proprios alienaveis, cujos pagamentos se hou:'
,rerem de fazer em prestaçõe!l ceI'tas, estipuladas I).as arrematações,
serão reduzidos a Letras, acceitai peloi devedores, sacadas, e en
dossadas por seus Fiadores, e pagaveis nos prazos dos mesmos
Contractos. . '

Art. 2~ A divida activa da Nação; até agorá existente, poderá.
igualmente ser reduzida a Letras, acceitas pelos devedores, sacadas,
e endossadas pOl' seus Fiadm'es, se os houvel', precedendo convenção
entre OS encaáegados da Administração ela Fazenda Nacional, e os.
devedores, a ,respeito dOi prazos dos pagamentos;

Art. 3. As Letras serão sempre sacadas com a élaustila de se
pagarem ao portador, e terão anatureza de Letras Mercantes, para.
se obsel'varem a respeito denas todas as Leis, Disposições, e Esti
los Commerciaes, que a respeito destas se acbão em vigor.

Art, 4. O Thesouro poderá dar em pagamento aos seus Credo
res as sobreditas Letras, se elles as quizerem accGitar, 8endo pri
meiramente endossadas pelo Thesoureiro, á cuja Receita pertencerem,
e pelo Escrivão da mesma Receita. Esta transacção he restricta ás
Letras sómente. cuja importancia se tiver computado no Orçamento
das Rendas Decl'etadas para supprir as despezas da Eitado em cada
hum anno; e não comprehenderá. as que se hão de vencer em annoS
ulteriores. .

Art. 5. .Ficão abolidos os emolumentos de 4; 6, e 8 por cento.
que o DeCl'eto de 18 de Março de 1801 concede ao Escrivão da
Junta, Procurador da Fazenda, e Juiz dos Feitos pela cobrança das
dividas activas da Nação na Provincia de Minas Geraes.
. Art. 6. Ficão revogadas as Leis, Alvarás, Decretos; Regimen~'

tos , Ordens, emaii Resoluções em contrario. - Paço da Camara
cios Deputados em 4 de Outubro de 1827. - Dou,tor Pedro de A7'au;jd
Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de Almeida TQrre$, I,' Secre';
tario~ - Jos. .4ntonio d. Silva Maia J 2,Q Secretarioi.

Na Imprensa Imperiai o Nacioniil;
':



SE NA DO.

1827.

A Assembléa Geral Leg'islativa do Imperio
Resolve:

Art. Unico. As Constribuições, que se arre·
cadão nas Provincias para a Illulninação da
Côrte ii cargo da Intendencia Geral da Policia,
ficã,o applicadas á Illuminação das respectivas

.Capitaes, sendo feitas as despezas della pelos
l11esmos Cofres, por que se faz a arrecadação:
'Revogadas as Leis, e Ordens -enl contrario.
. Paço· da Calna.ra dos Deputatlos em 5 de
Outubro de 1827. - Doutor Pedro de Aral!jo
Litna, Presidente. - José Carlos Pel'ei'ra d' .!li·
m.eida rp rres, 1.° Secretario. - José A ntonio da
Silva Maya, 2.° Secretario.

Na· Impren~a Imperial e Nacional ()
'I"
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A Assembléà Geral Legislativa do lmpel'io Decreta:

CAPITULO 1.°

Do Presidente J e Minist1,os do Supremo Tribunal de Justiça:

Art. 1.0 O Supremo Tribunal de J l1stiça será composto de tre~

Juizes Letrados, tirados das Relaç6es, por suas antiguidades; e
serão condecOl'ados com o Titulo do Conselho; usal'áõ de Beca, e
Capa; tel'ão (l tratamento de Ex.a

, e Oi'dena o de (:OOO~OOO de rs.,
'sem outro algum emolumento, ou propina. E não poderáõ exercital
outro algum Empr go; nem accumular outl'O algum Ordenado, ou su
bsidio, ou cousa similhante. Tel"ão pl"efercncia' para ser empregados
no 'rdbunal, sendo idoneos, os Desembargado 'es do Paço, e os De
putaQos da ~1esa da Consciencia e Ol"dens, e o~ Conselheiros da Fa
zenda ;_ sem que POl" isso deixem de continUai" no exercicio d' estes
Tribunaes, emq lanto não fOI"em extinctos.

Art.2. Sei'" Presidente bum dos seus Membros eleito, annulllmen
te em escrutiuio seCI"eto á ma'oria absoluta de votos do que estive
rem presentes. No impedimento, ou falta do Presidente, fat"á suas
vezes o mai. antigo; e na concorrencia de dons de igual antiguidade,
a sorte decidirá.

Art. 3.~ O pl"imeiro Presidente prestará nas :l\Iãos do Imperadol',
e os outi"OS Membros nas do Pl'esidente, o seguinte Juramento: --. J ll~

1'0 ClllDpl"il" exactamente os deveres do meu Cargo. --.
Al"t. 4. Ao Presidente compete:
Lo Dirigir os traba.lhos dentro do Tribunal, manter a Ordem, e

fazel" executar este Regimento.
2. Fazer lançar em LiVl'o propl'io, e POI' e Ie rubricado a M'atl'i

cula de todos os Magistrados, que ol'a Sel"Vem, ou de novo forem
admittido5i, e seguidamente o tempo de serviço, que forem vencendo,
com declara~ão dos Lugal"eS, e qualidade do Serviço, notando, se
Sel"vií"ão bem, ou mal; l"eferindo-se em tudo a registos ou documen-
tos existentes na Seel'etal"Ía. o

3. Informal' ao Governo dos Magistrados, que estiverem nas
eÍI'cunstancias (e ser 1\fembl"OS do Tribunal; e dos Oppositores .aos
outl'OS Lugares da l.\fagis:traturu•

• lnfOl"mar ao Govel'no de pessoa idonea Eal'a Secretal'io do Tri
bunal; e nomear quem sit"va interinamente na sua falta, ou impedi

o' mento.
5. Advertir os Officiaes do TI"ibunal, quando faltarem ao cumpl'i~

mento dos seus deveres, e multaI-os, bem COmo ao Secretario, até
á decima parte dos Ordenados de seis niezes.

6. Mandai" colligit· o os dUCll mentos, e provas para se vel'ificar a
responsabilidade dos Empregados, de cujos delictos, 6- erros de Ofli
cio deve o 'J'ribunal conhecer.

7. ConCedeI" a algum Membro licença para não hir ao Tribunal
até oito dias em cada anno. Por mais tempo, só o Governo o pode-,
l'á concedei".

8. Expedh' Portarias para a execuçúo das }"esoluções, e SentenJ

ças do TI"ibunal, e mandar ·fazer as necessa..ias notificações; exce~

pto no que estiver á Cal"go do Juiz da culpa. _
9. Dctel'minar os dias de conferencia extraordinaria.
N os casos do ~ ~o" 2., 3" 4.. 1 t) á. ,a deve· o Presidente) ouv~ \

pl'illle~l'a~.l)eut~ Q Tri'~ijp,lo' o o,

- '". - . - -'I
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CAPITULO 2.°

Das funcçoes do Tribunal,

Art. 5,0 ~o Tl'ibllnal compete: .
1.0 Concedei', ou denegar revistas nas Causas J e pela maneit'a;

que e. ta Lei determina, ~

2. Conhecee dos delictos, e erres de Ofticio, que commetterem os
/Sens \finistra,,; os dt1s Relações; os Empregados PQ Col'Jw Diploma-
tico; e os PI'e identes d<\s Pl'ovincias, .
1 . 3, Conhecer, e decidil' sobre os conflictos de J urisdiccão, e com..

lll':teueia das Relações das Provincias, '
lht. 6. _As Revistas sórnente serúõ concedidas nas Causas Ci ..eis.,

e Crimes, finando se verificar hum dos dous casos - manifesta nulli~

<bde -.ou injusti. i.l notol'ia nas Sentcnça13 pl'ofel'idas nas Reluções, aj nn
tas de Justiça, e TI'iburraes, que julgão eco ultima Instancia; c se
(f v, 101' das Ciyci excedel' a quantia de ] :20 '(jj;OCO l'éis

Art. 7, AR Rp,vistas nfio suspendem a execução da~ Sentenças.
llxce.pto nas Causas crimes. quando he imposta a pena de morte na"
tUI''''), degl'edo, ou galés; send.o os ré05 os recorl'cntes,

AI't. 8. A parte vencioa, que quÍPer usar do I'ccurso da revis
ta, fará disso manifestação ao Escl'ivão , que a reduzirá ti. termo, ai"
áigoado pela pa 'te, e duus testeml1l~has.

A l't. D. Esta manifestaç:ão set'á feita ilentro de .dcz dias da pU"
l)1icação dn Sentença, e logo intimada á parte contl'al'ia; sal,o nas
ca~lsa§ cl'imes, nas quaes poderá ser feita, não 156 emquanto c1UI'UI."
a pena J mas ainda mesmo depois de c. ecutadus as Sentenças, quan..
do os punidos 'luizel'em mostrar sua innocencia, alIegando, que llle9
lÜÍ-O foi possi \Tel fazeI-o untes,

Art, lO. Interposto o recurso da revista, as partes no termo de
quinze dias al'razoarúõ por escripto sobl'e a nnllidade, ou injustiça,
('lue sCI'vir d~ fundamento ao dito recurso, sem novos documentos;
e jlilntas as razões aos a.ltOS, sel'áo estes, ficando o traslado J remet..
tidos ao Seeretario do Tribunal Suppremo. onde ser'r~o appresentados
dentl'o de seis mezes, contarIos do dia da interposição do recul'so.

Art. lI. Recéhendo o 'Secretario os autos, os appresental'á na.
l.a COllfcl'encia. ao Tdbunal; e,se distl'ibuil'áõ a hum dos Magistl'a...
dos, que será. o Relatol'.
; ·4,i't. 12, O Ministro, a quem for distr,jbuida a revista, examina"
l'~ os· autos, e alJega iões das partes, e pondo 110 processo huma
simples (leclul'ação de o ter visto, o passará ao Ministl'o, que im4

roeniatnmetll'e se lhe seguir, o qual pl'ocederá da mesma ~'rma, e
as it~ pOl' diante até-o nuocel'o de 3.

Art. 13. QUllndo o ultimo tiver visto o processo, o appresen'"
t:mí. na Mesa no dia, que o. Pl'el'lidente designar, e to os tres de
cidiJ·Úõ pOl' confel'eneia á plm'alidade de votos, se deve, ou n~o
coneeder-se a revista, e o resultado se lançará por despacho, a. igna
do por todos, concebido nos seguintes termos: - Resolvêo-se J que
o caso he de revista, e que a el1a se proceda - ou Resoh-eo·se,
que a revista não tem lugar.

Art. 14. Em hum J e outro caso a decisão ficará constando 110

Tribunal, para o que será registada em Livro para esse fim destinado.
AI,t. 15. Denegada a revista, serão remettido 08 autos

ex-officio á Relação, Junta de Justiça, ou Tribunal, onde forão sen
tenciados, e o recorrente condemnado nas custas, E se a Sentenca
tiver imposto pena de morte, se observará a Lei de II de Nove~l'"
bro de 1826, antes da sua execução. '

AI,t. 16. Concedida a revista, serão remettidos os autos ex";
offiéio a buma !telação, qu.e: ~ !r~kuní\~ ge5igll~!"!. ~d~ e~ ~iita;



(-3 )

3 commodidac1e das patentes, com tanto que não 'Seja a mesma,
em tlue se profel'io a Sentenca;1 e ahi, sem mais serem ouvidas asl , . f

péll'tes, serão os autos revbtos por tantos Juizes, quantos farão
o'i da Senteoca reconida,

Art. 17. 'PI'ofcl'irla a Sentença da revista" serão ex-offieio remet·
t1(10s os autos pelo P ..esidente, da Relação, .J unta de J nsti<:a, ou
Tl'ihunal, em qne se proferio a Senten~~a recorrida.

Art. 1&. Quando o Tribnnal conhecer dos delictos> e elTos de
Offieio cujo conhecimento lhe .eonfel'e i:t Constituição, ,o Ministro,
a qnem tOC:)J' pOl' distl'ibuição, onlenat'á o processo, fazenrl0 autoar
pelo ~ecl'etat'io as peças instructivas. e procedendo ás delip;encia~

necP". aI'ias; e pl'onunciará o iudiciado preeedtmdo audlencia d'c:.te
pOl' eSl'ri pto,

Al't. 19. Podem.. porém as proprias partes offenclidas apresen
taI' a . uas CjlH.·ixils contra os PI'esirlentes das Provincias, e :Minis
tros das Relações no .Jui;.r,es Tel'I'itol'iaes, aos qllaes competi:'á só
mente n'este caso verificai' o facto, (Iue faz·o objecto oa queixa,
in uiril' sobre elle as testemunhas, que lhes forem appre_ eotarias ,
e fa il.ital' ás mesmas p;ll'tes tor1'-lS os meios, que ellas exigirem
para bem a. instt'uil'em.

Art. 2, Os ditos Juizes envinl'áõ as referi(1as queixas aos que
relados, q le á lias ,'cspondeniõ dentro du termo de 15 dias, e clirigir{.õ
as suas respo tas ou ao~ mesmos Juizes ou directamente ao Tribll
D'l! pe o l.- COl'l~io.

AI,t. 21. Fioc1o o terl11O, os .J nizes, pelo 1.0 Coneio, remctte
l'áõ o prllcesso infal'matodo, que. houverelu organisnoo na fÓI'ma
do AI'L J9, com a resposta dos querelados. on sem ella, ao up
premo T,'ibunul, que pt'ocederá sem mais audiencia dos quel'elados,
na ,fórma do Art, 1 ., e nos mni termos pt'esel'iptos 1)0)' esta Lei.

Ad. 22. São eH'eitos da pronuncia:
l~ o Sujeição á acclIsação criminal.
2.° Suspensão do exercicio de todas af< funções publicas. e inha

bilidade para outro empreg'o, até final Sentença, quando a accusação for
de rimes, em que não tem lug'al' a fiança.

Art. 23, Der'ois da pronuncia, dar-se-ha vi ta do processo ao Pro
motor da Justiça, q-uc será o mesmo da Rc1a~'fio da Corle, para este
f .'tmll' o Libello deri\ ado das provas autoadas. O Réo será logo no
tiGcatlo por ordem do Pl'esidente do Tribunal para comparen~r nelle,
por s', ou seu procurador no caso elo N, 2. 0 do Art. 22., e produzir
ahi a sua· det'eza dentro rl prazo,' que lhe será marcado com attenção
ás circunstancias que 'Occorrere .

Art. 2.... ompnrecendo o Réo' pOl' si 011 !"cu procurador no ter-
mo, que llc for assic'nado e o 'erecido pelo Promol r o Libello aécu·
satori ,_ e 1h darÍl. vi -la para deduzir a sua defeza no termo de 8 dias,
que será prorop;a'el ao prudente arbit.rio do J ldiz do Feito.

Art. 25. Findo e te termo J e na l.a conferencia do Tribunal, pre
sentes o Promotor, a parte arensadora, o Réo. ou seus Procuradores;
o mesmo Juiz do Feilo J fa~endo ler pelo Secretario o Libello, a con
trariedade, e todua as mais peças do' proces o, procederá á inquiri-;ão
das testemunhas, que lle houvel' de produzir, ás quaes poderáõ tambem
o Promot.or, e as partes fazer as perO'unta.s, que lhes pal'eeer.

Al't, 26. Findas a inquirição, e perguntas, o mesmo Juiz, na
conferencia seguinte do Tribunal, apresentará por escripto hum relato
rio circun;;tanciado de tooo o processo; e procedendo-se ~í sortiação de
seus Juizes, excluindo sempre deste numel'O, aquelle, ql1~ formar o pro
cesso, será lido pemnte estes o dito relataria, o qual podftrá er con
testado pelo Promotor, e pelas partes, ou seus procuradores, quando for'
inexacto, ou não tiver a precisa clare2a, .

Art. 27. Em seg'uimento do mesmo acto l'etirar-se·hüo para outra
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....,al1a' O'S seis Jüi.z~!r~ óhcle S65 jt1lg·Q.t'6õ a eflusa pni:lendo con'V"'Jt3r o
JUIZ' Helil'tór' toda as' vez'e , que lhes forem 11ece sa'·ria e.'pEcações; e
all ln-esm'~'pl'Oferiaoá'Õ'8naSé3-ntenl.:ao, qtlo terá pp.lo menoS' quatro,votos'
conforme' , e será lo~o depois puhlicada tiO m·esroo TribunaJ pelo 1.0 dos
ditos JuiZ'e's sGrti~dlJs. B" la S/:)nte-'nçÚ"p i'l'0rú ser. huma, só vez embarg'ada.

A t. 2S! J. os' cá' o de estfll' o uccusauo eusenle l de, se esconder,
ou de não cOll1parecer, proccderl..se-ha HUS' termos de Direito~,

Art: 29. (j) Prometor da JmtiNl, il~tet'vinl sempre. na a.ücus<lt'tio de
todos os crimes, aindá ha...·endf) p?ri. ac usaclora.. '

Aft. 30. O i 11 terrog-ator-ro/ das testemunhas,) e todos os· actos do pro
c e ',o depo's dá prorlllnci~, seriío puulicos.

Art~ 81. A ressoas que fClI'em pl'Ocessadn;- neste Tribunal, poderáõ
recusar dOlls Juizes, sem <.lepenclencia de pro\'a alguma: o accusador po-
der1:'L I'ec'uscú- hum. .

A rt. 32. QlIando forem 2 os Réos cada hum l't'cusará seu Juiz, e
sendo n'Hús de dons- concordaráú entre si , nos dous, qne hão de exer"
ce-r este direito; e não concordando, a sorte' tlecitlirá. O mesmo se obsel'
var;t" quando houver m.lis de bum nrcu cHIo r , com a, difere11ço., de que
em JlIg'âr' de dons, será nomenclo hum para exercer a recusação.

Art. 33. No caso de contlicto de Jurisdicção, ou questão de com·
petcncia, os Presidenles elas Relações competidoras, daráõ immediatl-lmen
te ao Tribunl1') humo. parte por escripto J, accompanhado. dos necessurios
documentos ..

Art. 34, O Tribunal julgu"á qualquer <.lestes CRsOS< pela ful'ma esta~

belecida para o. concessão, ou deneg'u<}ão d.as revistas; ouvindo porém o
Procuratlor da Soberania NaGional, e lançada a Senten.çc , que explicita...
mente cont~l\ha a dccis~jo J e seus fundalllento,. .

Art. 35, (!) Tribunal teltil UlIHS cOllferel1'-ias por semaila J além clàs
éxtraOl'dinaria6 ,_ q.l.l~ () Pl'esici,ente determina.,:. _

Art. :16. Os Ministros tOlTlaMÕ assel'lto na Mesa, á dil.eita J e
esquerda do Presid n{c, contando-se pop pri1neiro o que estivei' á 4u'eita,
e segl!-inc!o-se- os lTlai'S até o ultimo da esquerda,

ArL 37. A di tribuição será: feita entre os Mi 11 i-strQs J sem outra
considemção mais, que a uo numero dos processos_ Para esta di tribld.ição
~ll-averá doU' Livros-, rubricados pelo Presidente J hum paira o tia? revis
tas, e outro para o dos mais papei , e dep.enden ias do Tri\)unaJ. O Li.:
-VI'O d'Cl distrihuição das I:evistas. SCIlá. di·vid.ido em 2 titulos, hum J]ara as
.revista " civis,. e outrro pára os crimes,

Apl. 38. Os Emolumentos dos papeis, flue se expedirem,. serão r~·

€olhiclos a hum .Corre, de q;ue 8e deduzirá. a Cluantia: neces&aria para as
despczas miudas, e o resto serfl recolhido ao Thesoul:O.

Cll1PJ'1'ULO 3.

Dos Empl'~gae!Jos. dh Tribunal,

Art. 39. Para o expediente do Tribunal \í1averá hum Seci'etarig., que
lerá forma'do em Dil'eito, lílHn Th€SlIlllllieiro, que servinl. de. Porteira J e
dous.CI nt.'nuos, com a denoipj.ma 'áo de- l.0, e2,o

Art. 40. O S,~ reta rio escrevelrá em to~l.os os Processos J e- àiligen..
cias do Trihunal, vencendo unicamente o Ordenatlo lle 1:600j)OOO réis.
Os Emolumentos J que deveria receber, serão reeolhidos. ao Cofre do
Trihunal.

Art. 41. O Thesou eiro, fine be lambem Porteiro,. terá a seu cuida
-do a gUi'lrda, limpeza, e aceio da Casa do Tribunal, todos os I:ltel'1siJios,
e de _tudo qU::lnto ahi for arrecadado, terá. O' Ordf'nado de 8003)000 ré-i:!l.
não pel'ct'bendo mais Cflusa alg:uma J nem como Thesoureiro, nem para
as despezas do acpio da Casa..

.... - .. Art. 42,. Os Continuoi. fario Q serviço por.scmana, .e hum na impee



t1imento de outro; quando accd1'itecer, ainda que não seja da sua sema';
lU!. Aquelle, a quem tocar, estará sempre prompto junto ao Porteiro no~

dias de Tflbunal, para executar tudo o que lhe for ordenado a bem do
serviço. O 1.0 servirá de Ajudante do Porteiro nos impedtmentos deste. e
terá ue Ordenado 400$ réls , e o 2.0 terá 300~ réis.

Art. 43. Todas as de!5pezas rniudas do Tribunal J corno são papeI,
pennas, tinta, arêa; lacre, obrêas, nastt·o, ou fitilho, serão pag'as
pelo Cofre dos Emolumentos, em folha que formará o Thesoureiro t04

•

dos os mezcs as. ig-nada pelo Presiden te.
Art. 4-+. As entradas dos emolumentos 'Para o cofre serã9 lança~

das em Livro de Receita pl'oprio, e serão recenseadas de 6 em 6 me"
zes por hum dos Membros do Tribunal, que, por nomeação do mesmo 1

servirá de Juiz das Despezas.
Art. 45. Ficão revogada todas as Leis; Alvarás, Decretos, e Re...

solucõe" cm contrario.
'Pu. o da Camara dos Deputados em 5 de Outubro de 1827. - Dou...

tol' Ped}'o de .Araujo Lima, Presidente. - José Carlos Perewa de
Almeida T01Tes, 1.0 Secretario. - José Antonio da Silva Maia I ~.o SE.~

cretal'io.

NQ' imprensa .1mperia1 e Naciónal~ n.'"
- -::



S.EN ADO.

1 8 2 7.

5,OOO:OOO~OOO
~ 300:000rP)OOO

6,300:000rP)OOO
. J

~J880;ºO.O~QÇ,O

Total,
Esta Receita porém na Lei do Orçamento fica orça-

,da eln •. , t • • , • • • '.... • , , • • • • • • !. • • J • '.' • i.' .{';,' • f \ •• to •• ~ '.

SE foi árdua, e difficíl a tarefa de dar à Commissão de Fazendfl~'
em curtissima prazo de tempo o seu parecer sobre o Projecto de- Lei,
vindo da Cam~ra dos Deputados; para o Reconhecimento, Legalisaçã(},
Fundação e Amortisação da divida Nacional, muito mais ardua he a pre-sen
te sobre o Projecto de Lei para o Orçamento de 1828. A' vista das contas
dadas pelo Governo de toda a Receita 1 e Despeza Publica do anno fin
do, e dos Orçamentos da Renda> ft da Despeza do .fut':lro anno dE!
1828 na farma estabelecida pela Constituição, deve por huma Lei ficar
marcada a applicação das Rendas Publicas ás diversas Repartições do
Governo, de modo que nada lhes faltando para a execução das Leis,
e manutenção da Ordem Publica, e da Publica seguranca, e defeza. se
possão tornar responsaveis· os Agentes do Poder Executiva perante a
Assembléli Nacional pelos seos desleixo!!, erros, é abusos, e em geral
pelas infracções da Lei, a quem !!ão sujeitos, bem como todos os outros
Cidadãos. O acto de se darem contas aos Representantes de huma Na·
ção dos tributos, que o Povo paga, e da sua applicaçáo, facilitando o
,conhecimento dos males Publicos, para sererri remediados, e dos abusos
e desvios, que possão ter accontecido, para serem punidos seUi autho
res segundo a Lei, he certamente o mais augusto, e a mais decidida
prova da sabedoria, e bondade do Syitema Constitucional, que havemos
adoptado, a jurado; Systema, em que sendo unicamente inviolavel, e
irresponsavel o Chefe da Nação J he o Governo, são os Agentes do Po
der Executivo responsaveis por tudo quanto fizerem contra a Lei, como
são quaesquer outros Cidadãos particulares. Ora, Ilendo a Lei do Orça.
mento para o futuro anno de 18z8 a que ha de servir para Ile tomarem.
contas aos Agentes do Poder Executivo; tendo-se em vista suas disposições
na Conta da Receita e De~peza, que se fizer nesse anno, he claro que nes
ta Lei do Orçamento nada deve faltar ás' diffel'entes Repartições do Go
·vemo, ou aos Agentes do Poder Executivo, para que possão dar cabal
satisfação das suas importantissimas Commissões: para que assim accon~

teça determinou o Art. 172 da nossa Constituição, que cada hum dos Mi~
nistro! appresentasse o Orçamento relativo ás de 'pezas da sua Repartição:
assim o fizerão, mas por esta Lei, nem forão attendidas suas requisições #

.nem as mesmas sommas decretadas para cada huma das Repartições do
Governo, são disponiveis) e seguras, €omo passa a Commissão a mostrar;
o que feito,. 8.pontar~se-hão as emendas J que aparecerão indispensaveii' #

para que a Lei do On;amento possa produzir o -desejada effeito. '
Pondo-se de parte o maximo defeito de ser esta Lei de drçamento

.jJBl'à a Receita, e De pe7ia do Thesouro Publico da Corte e Provincia do
Rio de .Janeiro, quando deveria ser para a Receita, e Despeza PnbliciL
de todas as Provincias do Imperio, pelo .que. continuaráõ a fazer. se Des
pezas nas Provincias pelas Repartições da Marinha I e da Guerra, COffi()

êJté agora se fazião J e estabelece o ~rt. 7. 7 o que certamente ha de cau
Sal' a maior perturbação nas Provincias I e ciifficultará 08 reC:lIrsos do The
80UI'O Publico, com que podia contar parti suas Despezas; lançou a Com
,missão )=uas vistas sobre o Orçamento d.a Receita, e Despezu do The8Qu
IO do Rio de Janeiro apprest:ntado pelo Ministm da Fazenda, e achou

Quanto á Receita para o futuro anno de 1828.
Receita ordinaria .
Dita Extraol'dinaria ..



A simples obsérvaç~o dos diverso's Artigos da Receita mostra a faÍiI';
bilidade das Receitas Extra'ordinarias: quem não reconhece) que o produ.
eto da venda de 24 mil quinlaes de Páo Brasil) orçado em 288:000$)000, he'
ou todo, ou quasi tO'do ideal ;'OU summamente precario, não deyenclo entrar
de modo alg'um com'o Receita eIfectiva, para se fazer com ella face it
Dcspezas effectiva:s? O' mesmo e póde dizer da parcclJa de 130:000~OOO'

da venda de 8:000 Kilates de Diamantes Brntos, e Lapidados. A divida'
de parte' do Sub idio (los Senadores, e Deputáclos de Diver",a Provin 'ias
orçada em 242i400~OOO, e dos atrazados importante em 64:6001)000 rs,
bem éomo a quantia: .de 540:000$000 de saques sobre as Pro\'ineias da
Bahia) Pernambuco-, e Maranhão por conta da quota) que lhes coube nl)
Emprestimo de Londres, dará-õ seguras entradas no The Duro Publico J

em épocas certas) em' que pelo me. mo Thesouro e de\'e fazer a distri
buição destinada ao sel'vi«;o de cada huma das Repnrtições? Não he
constante que a Pro-vincia de.. Pernambuco pOllCO tem cOIl'Corrido, e a
Provincia da Maranlião nada para ,a quota <.lo Empr stimo? A sim como
8 Com missão duvida de que o Ministro da Fazen<.la pOS! a. di, por de tas
Receitas Extl'aol'dinarias no futuro anno de 182 ,jul~al1do pOl' isso, que
não devião entrar taes Receitas) ou a maiol' parte dell&ls no On:amento >

paTa fazerem, face fi Despezas effectivas) e que não devem aumiltil' de·
mora, não põe duvida, antes acha feito com moderação o aug'lIlento de
10 pOr cento sobre o total da Receita ordinaTia.

Quanto á Despeza,
Pelo Orçamenta do Thesouro a despeza do futuro anno de J828,

subírá. a 1l,219:088~699,

Esta despeza no Pal'ecer da. CO'rnróissâo de Fazenda da Camura dos
Deputados dado em 27 de Julho do corrente anno foi elevada tl 13:000
contos de réis; mas como se julgu5sem e:xaggerados' os calculo," de taes
del'lpezas, a L~i do Orçamento as fixou sót.nente para o ann,o futUro de
1828 na quantia de 9:525 contos; e não obstante os cortes, que se
fizerâo nos Orçamentos da diversas Repartições, vindo a da Marinha a
sofrer huma iliminuiefio de 946 conto~ de réis, e a da GuelTa de 805
contos) ainda assim ~ comparando-se esta despeza com a Receita da Lei
do Orçamento appa.'ece hum deficit de 2:645 contos de réi .

Não entra a Commissão no exame dos motivos) porque se fizel'ão
taes diminuições) esperando, que ellas não trag:' o desdouro ás Armas
do Imperio; e por i so passa a observar as outras providencias da Lei.

Tendo a Commissão já notado a pouca seg'uran~'a das Rendas Pu·
blicas applicadas á despezas effectivas) que não admitlem demora, pa·
}'a que o Gove'rno tenha bum andamento reg'ular) e se possa contar
com o socego ;Public€> ~ sempre perturbado, quando se su pendem os
-pag'umentbs dos EF.JpI'egados nas diversas Repartições, 1ilital') Oivil) e
Ecclesiastica, e do!> que tem assentamento nas Folhas da-s Pen ões j e
Te nças,' e ainda mesm-:> quando tae pag'amentos é demorão) ultnrpas~

sando-se as épocas, em que se deviÃo fazer) entrou a Commissã.o lIO

exame dos meios que a Lei estabelece) para se fazer frente ao ' deficit
de 2:64:5 contos de réi!S.· I •

No Art. 3,° l'ie ordenà) qqe no caso de se' fazer a paz) se l'eduzi~
Í'áõ as despezas da Marinha na fÓI~ma da Lei) que fixou RS força ma
ritimas.l e as da Repartição da Guer~a"na fÓl'I11a da Lei, que fixaras
forças de terra) ou a hum terço ná falta d~ ta Lei. '

A Commissão não póue c1eixar de leml:nar áo Sehauo, que ai1.1.da
,-dado o caso de' se fazei' co'm brevidaue a paz', não póde ter' luO'ar' es~

ta economia para fazer frente ao deficit no futuro anno de 1 28,' pois
que os effeitos da g'uerra dur=ío não pouco tempo depois da paz: a cl'es"
cendo) que parece improprio da presente Lei a fixação .das forças" d~

terra; pelo que se offerece· huma . emenda) ii: e te Artigo, supl'essiva
das palavras -" 'ou a hum terço na falta desta Lei.-

1 . O Art. 4'.8 appresenta outro recurs~ ao deficit, ordenando, gue as
Provi~cias concar'rão para as' despezas gel'aes' tlo fmpe -ia tom tudo' quan~
to sobrar das suas Renda-s'1 depois de deduzidas as Despezas Provinciaes,



Este rec.urso tambem he mujtõ pre'cario, parecendo á ·Commis ão;
que o rJ'hesouro se deverá dar por muito contente, se as tres Provincias
da l~ahia, Pernambuco, e Maranhão satisfizerem com: ,p:r!lntidão as quan
tias indicada~ no Orçamento das Despezas ExtTaordinaúas, e ·.ao mesmo
tempo as despezas proprias de taes Pravincias, e as qu'e exig'irem as
Repartiçõe da ,Marinha, .e da Guerra, como até agora se ·fazião, pou
co ou nada podendo esperar-se das outras Provincias, na e ~ado,. em
que e achão. Podendo-se reputar como nullos estes dOtl recur o para
~e fazer face ao déficit de 1828, resta ·ex.aminar o principal appresenta
do no i\rt. 5.

Por e ta disposigão se authorisa ao Governo para haver pór meio
da venda"uM Apolices do Capital creado para a Fundaçã'ol da',Divida
interna a omma necessar-ia, para fazer face ao Deficit.

Pam e formar huma clara idba da realidade, e força deste recuc-
o con irá indicar as despezas mensa~s do 'rhesouro, e combinal-as

COlll as en tl'adas men.saes de. sua Receita Ordinaria, 'C .Extraordularia,
suppoudo, que da totalidade orçada em 6,880:000<WOOO 1'8.: entra li quó.
ia relativa a cada hum mez: neste caso teria'o Thesouro di ponivel em
cada hum mez' somma <l~ 573:333J>OOO 1'5. para f~zer face a huma
despe7,a mensal de 793:750$)000 rs., vindo a faltar-lhe em c.Qda mez a
quantia de 220:417~OOO 1's. E "'erá criveI, que mensalmente se possão
vender na Pra<ja do Rio de Janeiro Apolices, que dem esta grande iSom
ma indis[ en avel para ~e entregarem ás diversas Repartiçõe as qu.ótas,
que estão marcadas na Lei, além das Apolices, que se devem vender
para se retirar do g-iro da Praça as Notas do Banco, que nella sobre
pujão? Muito maior será realmente o embaraço do 'fhesoul'o, se nos
Iem ral'l1IOS de que as entradas mensaes do ThesoUl'o não poderáõ pas
StU' de 4C"S:625~000 r . pelas receitas ordinarias, que se podem reali-.
sal' em cada. bum mez, não obstante levarem o aug-mento de 10 por
cento, havendo- e attenção a que a Decima dos Predios se cobra por
seme trc, e as Passagens do Rios entrão por trimesh'es: neste caso o
deficit mensal do Tbe. ouro será de 355: 125~OOO 1'S. em moeda corrente,
deficit, que a muito mi: is subirá, se n s lembrarmos, que a maior parte
da Renda da Alfandeg-a entra nG Thesouro em Bilhetes de Q e 6 mezes.

A' vi ta do exposto fica á consideração do Senado o decidir, se por
esta Lei de On:amento terá o Thesouro seguros meios para fazer com a
devi la pron tidfo alW de pezas mensaes, que pela mesma Lei süo orde
nadas, e de que tanto depende a Publiéa. felicidade, e a sustentaç"o;
e plendor, e credito do 1ll1perio.

Como' porém seja do dever da Com missão o apontar alg'um reme
dia, que minore, quando vencer não p'os a, a di! 'culdades que se tem'
relatado, visto que a Lei do Orçamento não somente he ordenada p-eIa.
no a Constituição, mas he de absoluta nece f'idáde em hum Gõverno .
Constitucional, offerece a Commissão hum additamento ao Art. 5., no'
CáiO de não dever antes; fazer a sua materia hum novo Art. da Lei.

COIl iste o remedio em ser o Governo authorisado a emittir Létras
do Thesouro, ou Bilhetes de Credito pelo valor, e tempo' q~e julga~
conveniente, com tanto que a sua total il1Jportancià não exceda a da
marcada no Oreamento. Com, estas Letras dadas aos Credores, o.u des·
contadas na Pr~ça, quando i. to for indispensaveI, poderá o ,!'hesoufO'
remediar a demora ou falta da entrada effectiva das quantias, êom que
deye fazer face ás sua Despeza , cujas quantias marcadas no Orçamen
to er50 a h'ypotheca de taes Letras, ou Bilhetes de Credito. De hum
!o1imilhante expeJiente usão, o tem u ado a França, 6 a Inglaterra:>
elnit.tindo valores, ou Bons, Echequer's Bills, Navy's BilIs &c.

Paço do Senado 6 d~ Oulubro de 1827. - JVlarquez de Baeperzdy.
Ma1'quez de S. ~4maro. - MaJ'qlte~ de Mm'icá. - Jl'larqulBZ de Queluz:>
como Assi$tente. "



EmenClas ao P'l'ojecto de Le't de Orçamento para o anno de 1828.

. Art. 3. Supprimáo-'se as palavras - ou á hum terço na falta desta Lei;
Art. 5. Accrescente-se - Igualmente poderá o Governo .emittir

Letras, ou Bilhetes de Credito assignadas . pelo Thesoureiro Mór, e Es
crivão do Thesouro, e de ChanceIla pelo seu Presidente, a prazos, e do
valor que convier, com tanto que a sua total importancia não exceda no
futuro anno de 182f3 a importancia do Orçamento que deve servir de hypo~

theca ao seu pagamento integral: estas Letras, ou Bilhetes de Credito se~

rão dadas em pagamento aos Credores do Thesouro por mutuo accordo,
·e ás ditrerentes Repartições Publicas, quando por outro meio não for
'possivel inteirar as quotas mensaes arbitradas no Orçamento, e poderáõ
tambem ser descontadas na Praça por intermedio do Corretor da Caixa
de Amortisação, quando os Chefes do 1'hesouro, e das outras Reparti
ções do Governo assim o julg'arem necessario. Fica tambem o Governo
authorisado a fazer descontar 08 Bilhetes, ou Escriptos da Alfandega,
quando for indispen~aveI.

. Paço dB Senado 6 de Outubro de 1827. - Ma7'quez de Baependy. 
.Mllrquez de S. Ama1'o. - Marquez de .Maricá. - Marque~ de Qnelu~

.Gomo Assistente.

I

Wa Imprenla Imperial e Nacional.



8EN A DO.

1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Resolve:
Artigo 1.0 He livre a qualquer Cidadão Brasileiro fabricar pol

vora em pequeno, ou em grande, levantando a Fabrica em lugar,
que diste do povoado tanto, que no caso de explosão não possão so
frer damno as pessoas, e bens dos particulares.

Art~ 2. Antes de levantar-se a Fabrica se requererá licetlça ás
Camaras Municipaes respectivas, que só a concederâõ com previo
conhecimento do local, para verificar-se o requisito do Art. ante
cedente.

Art. 3. A polvora fabricada no Imperio, e destinada ao con
summo dentro delle, não pagará direitoi alguns de importação, ou
exportação.

Art. 4. Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, Regimentos,
e mais Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 6 de Outubro de 1827.
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Carlos Pereira
de Almeida Torres, 1.0 Secretario. - José dntonio da Silva Maia,
2.o Secretario. .

Na Imprensa Imperial e NaciomU.
'jJ



SEN ADO.

1827.

.Á As_selubléa Geral Legislativa do Imperío
Resolve.

Art. Unico. Das Embarcações existentes po
derá o Gov~rno desarmar as que julgar menos
convenientes pas circunstancias actuaes, e cons
truir, ou comprar, e arnIar as que luais convie
rem, com tanto que não exceda á <;lespeza
marcada na Lei, que fixou a da Repartição
da Marinha para o anno de 1828; ficando as
sim declarados os Artigos 1.° e 2.° da outra,

.que fixou as forças de mar para o mesmo anno.
Paço da Camara dos Deputados em 9 de

Outubro de 1827. - Doutor Ped'l"o de A'raujo
Linza, Presidente. - José Ca'rlos Pereira de .4l
meida .Torres, 1.° Secretario. - Joaquim Mar
celino de Brito, 3.° 8ecretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional.
'>



1827.

A Ássemhléa Geral Legislativa do ImpêrÍ<J
Decreta:.....,

\ ~t\.rt. 1.° Fica subsisti.ndo â Junta de Justiça
Militar da Província do Pará, a qu~l será pre
sidida pelo Presidente da Provincia.

Art.2. Fícão derogadas todas as Leis e Or·
dens em contrario. .

Paço da Camara dos Deputados em 9 de
Outubro de 1827. - DQutor Pedro de Araujo
Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de Al
meida Torres, 1.° Secretario. - Jf)a~uim Marcel~

lino de Brito, 3.° Secretario.

Na Imprensa lJuperia_ e Naeional



SE N A no.
1827.

A Asssembléa Geral Legislativa do Imperio Resolve:

Art. Unico. A disposição do Alvará de 21 de Maio de 1751
Capitulo 5. não he applicavel a.os Recebedores, e Thesoureiros das
Alfandegas, os quaes não podem haver dois por cento a titulo de
deposito do producto das fazendas, que o Alvará de 18 de Novem
hro de 1803 manda vender em hasta publica, por se terem demo
rado por mais tempo, que o permittido, com a unica. dedu
ção de hum por cento do seu producto a favor do Presidente da
Leilão, e mais Officiáes da arrecadação.

Paço da Camara dos Deputados em 10 de Outubro de 1827. 
Doutor Pedro de ArauJo Lima, Preiidente. - José Carlos Pereira
de Almeida Torres, 1.· Secretario. - J()aquim Marcellirw de Brito ,

. 8." Secretario.



SENADÔ.

1827.

P~oposta do Go-verno convertida em ProJecto de Lê'i.

A Ass-embléa Geral Legislativa do Imperio Decreta:

Art. ].

o Governo fica authorisado, para fazer continuar, e acabar â.'
Construcção do Palacio da Imperial Quinta. da Boa Vista, appli..
cando a essa Desp'eza a quantia de cento' e seis contos quatroeento~

e cincoenta mil réis.
Art. 2.

Esta quantia será fornecida pelo Thesouto Publico em presta
ções mensaes, que serão designada~ pelo Governo, attendendo, em
Sua discrição, ás urgencias do mesmo Thesouro.

Art. 3.

As prestações, que se fizerem no anno de 1828 serão ac'êrês"
centadas ao seu Deficit, e satisfeitas pelo mesmo modo, com que
a eUe' se occorrer. ,

Paço da Camara dos Deputados em 15 de Outubro de ] ~27.i'

Doutor Pedro de Araujo Lima, Presideote. - José Carlos' Pereira
li' Almeida Torres, 1.~ Seeretario. - José Antonio da Silv~ Maia, 201·
Secretario -

Na tmprcn~a Imperial e Naciona ;'/



SENADO.

1827.

P1'oposta do Poder Executivo reduzida a Projecto 'd Lei.
I

A AssembJéa Geral Legi~Iativa do Imperio Decreta:

Art. 1. Os Divlomas, que fOl'em expedidos em consequeneia d' orr·
iros .ia assig-nados por Sua Mag'estade o Jmperador , serão simplesmente
assig'nados pelos Ministros e Secretarias d' Estado respectivos, ou por
dous membro dos Tribunaes, a que forem dirigidos.

Art. 2. Serão considerados nesta Classe

Na Reparliç(ío do lmperío.

As Cartas, e Alvarás de Provimento de Offieios, ou Cadeiras de
lnstruccão Publi'Ca.

Os' Alvarás de l\fercês de Tenca.s ou Pensõe~. e seus assentamentos.
As Cartas para Profissão nas ires Ordens Militares.

Na Repa?,tição da Justiça.

As Cartas de todos os Lug'al'es de Magistratura.
A Cartas de Propriedade de Officios de Justiça.
As Calotas d' Apresentação de todos os Parochos do Imperio, eCo.

neg'os , c \ mais Beneficiai Ecclesiasticos.
\ A GuLas de Propriedade dos Officios de Escrivão da Provedoria

dos Defuntos, e Aus nte .
O~ Alvarás das ServenLins Vitalicias destes Offieios.
Os Alvarús dos Provedores dos Defuntos, e Ausentes.
Os Ah'arás para Revistas, e os dos Empregados dos Tribu a s

De embargo do Paço e Mesa da Consciencia, e Ordens.

Na Repartição da Guerra, e Mm'inha.

As Patentes dos Officiaes.

Entendas feitas, e approvaclas pela Camara dos Deputado.
á P1'oposta supra.

Art. 1. Sllbstituio~se por estes dois que se seguem.
Art. l. Os Diplomas, que forem expedidos pelas Secretarias d' Esta..

do, e pelos Tribunaes do Imperio em virtude de Decretos, que tenh;:j()
sido assig'nados por Sua l\1agestade o Imperador, serão assignados simples
mente pelo5 Ministros e Secretarias d' Estado respectivo!!, ou por doi.
fllembros dos Tribunaes, a que forem dirig·idos.

Art. 2. Sórnente continuaráõ a ser dependentes da Imperial assigna..·
tura aquelles Diplomas expedidos peJa Secretaria dos. Negocioi Estran
geiro5:, que até agora a costurnão ter.

Art. 2. Suprimia-se, e em seu lugar se substituio este
. Art. 3. Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, Decretos, e mail

Resolucões em contrario.
Paço da. Cam'ara dus Deputados em 20 de Outubro oe 1827.

Doutor Pecl'ro de .Ilra'l.qo Ltma, Presidente. - José CaJ'los Pereím di:
Almeida Torres, 1.0 Secretario. - José .I.lntonio da Silva .MaÍ<t , 2.~

Secretario.

Na Imprensa Imper~a~ e Nacio~a~!,:--.
'i



SEN ADO.
1 &27.

A Assemhléa Gel'al Legislativa do Imp~l'io Decreta:

Art. l.0 He livre a qualquer pessoa levantar Engenhos de assutár
nas suas terras em qualquer distancia de outros Engenhos se~ depen-.
dencia de licença alguma.

Art. 2. Ficáo revogadas todas as Leis, Alva.rás, Decretos) e mais
Resoluções em contrario..

Paç9 da Camara dos Deputados em 20 de Outubro de 1827.
Doutor Pedro de AmuJo Lima) Presidente. - José Carlos Pereira de
aI1lmeida TOT1'es, 1.° Secretario. ~ José Antonio da Silva JJtlaia, 2.°
Secretario.

\

. n

/



SEN ADO ..

1827.

A Assembléa Geral l.4egislativa do Imperio Decreta:

Art. 1.° Os generos., e mercadorias, d' Asia importados por Es
trangeiros, ou em Navios Estrangeiros, serão admittidos a despa
cho nas Alfandegas do Imperio.

Art. 2. Todos esses generos, e mercadorias pagaráõ quinze
por cento de Direitos de Entrada, sejão quaes forem os Estrangei..
ros que os importarem.

Art. 3. Ficão revogadas todas as Leis,. Alvarás,. Decretos,. e
mais Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 20 de Outubro de 1827
- Doutor Pedro de Araujo Lima,. Presidente. - José Carlos Perei.
ra de Almeida Torres, 1.· Secretario. - J(jsé .tintonio da Silva Ma!Ja,
2.• Secretario.

Na Imprensa Impe~i~~ e Naciona~



1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Decreta:

\rt. ]." l?icão extinctas as Mesas da Inspecção do assucar, taoi

baco, e algodão.
Art. 2. A J urisdicção eontenciosa, que competia ás Mesas,

be devolvida ás Justiça Ordinarías, para cujos Cartorios passaráõ Oi

autos findos, c pendentes.
Art. 3. As Juntas de Fazenda ficão autborisadas para darem as

providencias necessarias para a boa arrecadação dos Impostos, que
estavão a cargo das Mesas.

Art. 4. Aos Empregados nas Mesas com provimentos vitalícios
-{lcão conservados os ordenados, não tendo, ou emquanto não tive
rem outro officio, ou emprego; e neste caso poderáõ escolher o or
denado, que mais quizerem.

Art. 5. Ficão revogadas todas as Leis, Regimentos, Alvarás,
Decretos, e mais Resoluções em contrario. J

Paço da Camara dos Deputados em 20 de ,Outubro de 1827.
- Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Carlos Perei,
'l'a de Almeida Torres, I ~. Secretario. - José Antonio da Silva Ma'!faf'
2.0 Secretario.



8EN ADO.

182'(.

.Á Asselubléa Geral Legislativâ do lmpetio
Decteta :

Art. 1.0 'todos os.Návios, de l)rOPl~ledade
Brasileira, pOdell1 navegar para os Portos do
sen destino, selIl sereln obl'igados a levar a seu
b.o.relo Ca pellães, neln Cirurg·ioes.

Art. 2.ó Ficão derog"udas nesta pal"te s601en..
te, todas as Leis, que contém disposiçÕéS em
contrario.

Paço da Camará· dos Deputados ehl 25 de
Outub.'o dê 1827~ - José da Costa Carvalho f

Viee-Presidente. - José Carlos Perei'ra de ALI/,
meida TOlores, 1.° Sec)'etario. -'- José .A. ntonio dtt
Silva Jl:1aia J 2.° Secretario.



S EN AnO.

18 2 7~

A Ássembléá UeraÍ tegislativa do Impetió Resoive.

Não '}Jagaráõ portes dé Córreió a~ ~olhas periodicas; ~ j ór;,
naes publicos que forem di.rigidos á Biblidtbecas Publicas, e os Li~

nos parà as mesmas Bibliothecas serão isentos de direitos das ,Alfan
degas, e Portos Sêcos, revogad~,para este fim todas as Leis, Al~

varás, Decrêtos '; e mais ~esoluções em contrario. .
, Paço da Camara dos Deputados em ~5 de Outb})rõ de 1827. 

Doutor Pedt·o dtJ Araujo Lima; Presidente."- José Carlos Pereirâ
de Almeida Torres ~ 1,g Secretario. -' José Antonio da Silva Maya 5
~_o Secretario. .

\ \

Na ÍmpN~nsa tmperial e NacioriaÍ '1



SEN'ADO"

1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Resolve.

Art. 1.0 He prohibida aos Membro ~ e Officiaes das Juntas
da Fazenda das Provincias a percep~'ão de propinas, emolumentos,
e quaesquer outras gratificações, a titulo das arrematações dos Con..,
tractos das Rendas Nacionaes.

Arr. 52.8 Os Empregados nas rereridas Juhtas re tltuiráõ as pro..
pinas, e emolumentos, que tiverem recebido, a titulo das arre..
matações ,. contra a Lei de 20 de Outubro de 1823.

Paço da Camara dos Deputados em 25 de Outubro de 1827.~
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Carlos Pereira
de Almeida 1brres, 1.0 Secretario. ~ José Antonio da Silva MaJja.,
2.· Secretario.

Na Imprensa lmperÍal e :Nadoilald]



sEN ADO.
1827'.

A Assembléa Geral Legislativa do Tmperio Resolve.
Ar!:. L Hc abusiva, irrita, e o.ulla a Provisão do Conselho Supremo

Militar de vinte e tres de Novembro de mil oitocentos e vinte e cinco
cujo theor he o seguinte - Donl Pedro pela Graça de Deos, e Unani·
me Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Per
petuo do Brasil. Faeo saber a vós Barão de S. João das Duas Barras ~

COI1!lelheiro de Guel~rn, Tenente General, e Governador das Armas da
Corte e Provincia do Rio de Janeiro: Que sendo-Me presente o re
querimçnto de José dos Santos Teixeira, Coronel Commandante do l.l)
Batalhão de Artilheria da ~,a Linha do Exercito, no qual Me expõe ~

tel' sido chamado ao Juizo do Civil, para responder a hUln Libello de·
perdas. e damnos, offerecido contra elle por Francisco de Paula Ser
queira, Tenente addido ao sobl'erlito Batalhão, pelo fundamento de ter
este sido ab olvido pelo Conseiho Supremo da J ustica, da accusa~ão con..
tra elle feita pelo mencionado COI'onel; ponderand;-Me ao mesmo tem..
po, que tendo esta accusação por objecto crimes Militares, e que nã~

s~ndo a absolvição do dito Tenente fundada em prova., que este produ
z!sse da sua innocencia, mas sim na falta da que se julgou necessaria...
p ra ser procedente a accusação, e realisar-se a condemnaç[.l0, vinha.;
a er a acção contra ene intentada hum manifesto ataque da parte da":'1
quelle Tenente, destinado a injuriar o seu Commandante, e ludibrjal.~

em seos articulados, e alleg'ações; o que seguramente cootribuil'ia para
o enfraquecimento da disciplina, que tanto convém manter nas Tropas:
Querendo Eu a este I'e.~peito Dar Providencia, que nem anime a calum
nia, nem exponha a innocencia; Mandei Consultar o Conselho Supremo
de J u tiça; e Con formando-Me inteiramente com o parecer do dit().
Conselho: Hei por bem Deter'minar, que fique provisoriamente em re
gra, que tanto no caso em questão entre o Coronel José dOi Santo~

'reixcira, e o Tenente Francisco de Paula Gonçalve de Sel'queira, co
mo nos qu para o futuro oecorrerem, se os Héos absolvidos nos COll

selhos de Guerra, rea.1ií;ados !lobre crimes IHl1itares, e por occasião de
parle- officios, ou declarações, que derem seus Superiores, ou quae9
quer .Militrlres, entenderem ter direito, e quizerem haver de5 auctore~

tlcs:..a., partes, officios, 011 declarações, injurias, perdas, e damnos, usaráê;
pura isso de requerimento ao General re pectivo, que mandará proceder
á Conselho de Guerra, no qual, ouvidas /as partes, e' na presença d~'

ori[.~;ill:ll IJl'oces o, onde se julg'ou a absolvição, se julg'ará o <jue a tal!
re"ril~;L;) for de Direito; g'uardando-se nestes Conselhos as formalidades.<
Ol:I:'C:t,bs nas Lei', para taes processos, que serão tambem julgado~

em ultima iillitancia no Conselho Supremo de Justica. Cumpri-o, e fazei-().
exe utal'. Sua Magestade o Imperadol- o Mandou 'pelos Conselheiros de:;
Guerra- abaixo assig-nados, ambos do Seu Conselho. Antonio José de
S l ltI7ia GlIimal'âcs a "fez nesta Cidade do Rio de Janeil'o, aos \'inte e
tl'es dias do mez de Novembro, do anno do Nascimento de Nos (> Se
nha\' Jesus Christo, de ma oitocentos e vinte e cinco. O Conselheiro-
João Valei1tim de Faria. Souza Lobato, Secretario de Guerra a fiz es
crever e Sob crevi. - Barão de Sou~eL - Alexandre Eloy Portelli. - Por
imme<1iata Resolllf'áo de Sua 1VJag-estade o Imperador de dezoito de
Ag'osto, d~da sob~e Consulta do Conseli~o Supremo de Justiça de oit()
de Junho de mil oitocentos e vinte e cinco.

Art. 2. Os pl'Oce SO!! julgados, ou ainda pendentes, em virtude desta:
Pl'Ovisrlo, são llullas, e ficáo sujeitos ás formalidad~s, que iC achão es
tabelecidas pela~ Leis e-xistentes.

Paço da Camara dos.Deputa~os em 27 d' Outubro de 1827. - Doutor
Pedro de Araujo Lima, Presidente. -::- José Carlos Perei-ra de Alrneid,,
TOITes. l.0 Secretario, - José Antonio da Silva MaiR J 2,0 Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional~ 4

'I



SEN ADO.

1827.

'A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Decreta;

Artigo 1.0 Fica extin<;:to o exclusivo da' Navegação entre a
Villa de Santos, Provincia de S. Paulo, e os Portos interiores,
ou Cubatões, e a Taxa que em razão de te exclusivo pagavão Oi.

Passageiros, e os generos transportados a titulo de pas~agem.

Art. 2. Continúa a Contribuição voluntaria do Caminho, que,
no mesmo lugar se pagava por offerta voluntaria para abertura da
Estrada, reduzida, e applicada na maneira seguinte.

Art. 3. A Taxa da ContribuiçâQ. voluntaria de Caminho,
5erá de 120 réis de cada animal ue transporte, que carregado.
ou de montari'-l. descer, ou subir a serra pela Estrada actual de
Santos, ou por outra que se abrit, igual quantia cada porco, e
240 rs. de cada rez, não sendo bois de transporte, que pagará~

com o bestas de carga.
Art. 4. A arrecadà«;,ão, e contabilidade desta Taxa, ainda

que não faz parte das rendas N acionaes, continuará a cargo da
Junta da Fazenda: a sua admini tração, e applicação pertencerá
ao Presidente da Provincia, e seu Conselho.

Quando se installar o Conselho Geral, este determinará as obras;
que se devem fazer; e fisclilisará a Receita, e Despesa.

Art. 5. O prodllcto desta Ta'(a será applicado á conservação ~

e melhoramento da Estrada actual de Santos a S. Paulo, e suas
ramifica 'ões para as Povoações, que exportão generos para Santos,
e abertura de novas Estrada~, ,que possão favorecer o Commercio
de Santos, ou se dirijão aos mesmos portos da actuãl, ou a outros.'

Art. 6. Esta Lei principiará a ter execução no 1.0 de Janei-,
TO futuro.

Art. 7. Ficão rer-ogada todas as Leis, Alvarás, e Decretos j
e mais Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 27 de Outubro de 1827.
Dcrotor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Carlos Pereira
de Almeida Torres, 1.~ Secretario. - José .4.n(onio da Silva Ma'!la,
2.e Secretario. - -

Na lmprensa Imperial e Nacional.
,,'>



:8EN ADO.

.~! Asseuiblea Geral L~gislati.v..a !do Imperio Decreta.

Art. l.8 O :Go erno 'IIlandará ;abrir hum ·Canal para facilitar
10 Coromercio da ·Ca.pital da Provincia .do Maranhão .com o inte
rior, ou na ~paragem denominada Furo, onde já. se' .principiou a
.obra, ou no lugar, que for mais conveniente.

Art 2.° Fica .appIicada .á despeza desta obra huma. prestação
mensal de dous contos de .réis, p~ga ,pela J unta da 'Fazenda da
,referida Provincia.

Art. 'S.o Ficão revoga3as 'as Leis., Alv.ai7as ~. Decreto!, e mais
Resoluções em contrario.

Paç~o da .Camara dos Deputados em 27 de Outubr() ..de 1827.
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Carlos Pereira
.de Almeida Tm'res, l.0 Secretax:io. - José ~ntonio ,dar Silva Maya,
.2.0 ,Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional. p
'(,



SE N ADO.

I 827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Decreta.

Art. 1.0 Fica extincto o Tribunal da BulIa da Crusada, e a
distribuição, e venda desta.

Art. 2. Os Livros, e todos os papeis ~ que não forem proces
sos; relativos aos negocios da administração do mesmo Tribunal,
'Serão entregues, e guardados no Thesonro P1,lblico na Capital, e
nas Repartições da Fazenda nas Provincias. . .

Art. B. Os Processos fiHdos , e pendentes serão remettidos ao
Juizo dos Feitos da Fazenda, onde se guardaráõ os primeiros, e
se continuaráõ a proeessar os outros.

Art. 4. As causas, que de novo se moverem por ocoasião da,
BulIa, arrecadação do seu rendimento, dividas, contracto!, e quaes
quer convenções, ou transacções feitas por ·sua causa, ou seja ex
offieio, por .parte da Fazenda Publica, ou seja entre particulares,
serão intentadas no Juizo dos Feitos da Fazenda, em processo 01'

dinario, excepto somente o que for relativo á cobrança dos dinhei
ros recebidos pelos Thesoureiros, aos quaes se ajustará a conta bre
ve, e surumariamente á vista das BulIas, que tiverem recebido, e.
das que deixarem de entregar; procedendo-se contra elies pela quan
tia, que se liquidar.

Art. 5. Todos os Empregados, que no Tribunal da BulIa ti
'verem offieio de propriedade, ou serventia vitalicia, poderáõ ser
occupa~os pelo Governo em qualquer serviço, para que forem .aptos
com prefercncia a outros candidatos, a quem não compita o em
prego por accesso.

Art. 6. O Governo mandará rever todas as contas da receita,
e despeza do Tribunal da BuBa, que se não tiverem prestado; e
f<trá responsavel por seus bens, a quem competir, no caso de achar
que os dinheiros da BulIa não tem sido arrecadados, e despendidos
em fórma devida.

Art. 7. Ficào revogadas todas as Leis, Regimentos ~ Alvarás,
Decretos, e mais Resoluções em contrario.

Paço da Caruara dos Deputados em 31 de Outubro de 1827.
José da Costa Carvalho, Vice-Presidente. - José Carlos Pereira·
de Almâda Torres, 1.° Secretario. - José Antonio da Silva Maia,
2.° Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional. o'"
,;



S.ENADO.
I 827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Decreta.
Art. L- As obras, que tiverem por objecto promover a Navega~.

çãõ de Rios, abrir Canaes ou construir. Estradas, Ponte!!, Calçadas,
ou Aqneductos, serão desempenhadas por Empresarios Nacionaes J ou
Estrangeiros, associados em companhias, ou sobre si.

Art. 2. Toda,s as obras especificadas no Art. antecedente, que fo
rem pertencentes á mais de huma Provincia, serão promovidas pelo
Minis.tro Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, com approvac;ão
da Assembléa Geral; as que forem privativ<ls de huma só Provincia i

pelos seus President.es em Conselho; e as que forem do Termo de al
guma. Cidade, ou Villa, pelas respectivas Camaras Muni'Cipaes.

Art. 3. Logo, que alguma das sobreditas obras for projectada, as
Autboridades a quem competir pr~movel-as, farão levantar a sua planta,
e plano, e orçar a sua despeza, por Eng'cnheiros, ou' Pessoas intelli-
gentes, na falta d' estes. .

Art. 4. A planta., e orçamento da despeza da obra se affixaráõ
nos lugares publicos mais vizinhos d'eHa, por hum a. seis mezes; con
vida~do-se os Cidadãos a fazerem as obsE'rva~ões, e reda.mllções, que
çonVlel'em.

Art. 5. Apprúvado o plano de alg'uma des referidas obras, imme"
diatamente será a sua construcç~o offerecida a Empre arios por via de Edi
taes publicas; e havendo concorrentes, se dará a p efáencia a que
offerecer maiores vantag'ens.

Art. 6. No contracto com os Empresarios se. expressará., além das
mais Co dições, que se convencionarem: 1.0 O tempo denho ao qual a
obra d...verá ser rincipiada, acabada; .2.0 O interesse, que os Empre":
Sftrios devem perceber em compensação das suas despezas; e este p0derá
consistir no previlégio xclusivo da Navegação dos Rios. ou Canaes,
que se abrirem, na acquisiç"o dos terrenos alagadiços, que. por bene~

ficio de tlies obras se aproveitarem, nuo sendo de pl'opriedade particular;
ou no direito de cobraI' c.erta, te determinada taxa do uso, e passagem
da8 pessoas somente que usarem da obra, que fizer o objecto da ,em·
preMa, por certo numero de annos, que nunca excederá a vinte. )

Art. 7. A somma do caphal, que pelo, orçamento da despeza, se
calcular ser necessaria para construcção da obra, servirá de'. base para
se fixar a quantitativo da taxa. ,

...1.1'1. 8. A fixar-se o quantitativo da taxa cobravel de cada pesfSoa,
que usar da obra, haverá a necessaria ditrerença, quanto ás Estradas,
Pontes, e Calçadas, entre Pedestres, e Cava]]eiros ,L as differentes espe
cies de animaes, e os ·differentes vehiculos, que por eHas passarem;
quanto aos Rios, e Canaes, entre Barcos maiores, e menores; e quan
to aos Aquedl.lctos das agoas para uso das Povoacões (cuja taxa se co
brará por fogos) entre' o maior, e o menor co~sumo que cada casa
fizer, tendo-se sobre tudo, em vista as possibilidades, e circunstanciai
110s .moradores..

Art. 9. Os Empresarios serão obrigados a desempenhar as empre
sas, de que se encarregarem, segundo o Plano approvado, e dentro do
tempo, que se ajustar, debaixo da pena de pagarem huma multa, que
erá estipulada nos Contractos. .



Art. 10. Os mesmos Empresarios só podcráõ princlJ)l3r a cobrar a
taxa do ouro, ·e ue passagem., depois que a obra 'estiver concluída; mas
se a me ma ta~a se dever cobrar em diversos pontos, ou barreiras deler
minados, poderáú receber as quotas resp.ectívas á estas, log'o que as par
tes da Obra r hll'vas aGS mesmos lugar.es ·ficarem ultimadas., principia:n
.do R .cORtar-se o tempo n,este caso, desde -que com.eç.ar a cobran'ca, e
ces~n.do esta., ainda ''Cju-e nilo tenha c'ess4do a <las outras partes da obra.

AI'. IL -O Direito de 'coanu as tarx,as: de '6.0,1'0, .e de passag'em
:prescreve a favor. ·das pessoas, 'que .{) "de\,crem pag:ar, no mesmo 1U0nles'
io em que se tivel'eLn posto .fora do al.ca\.lce das vistas das Barreiras ~

:aonde >as mesmas ta."i..as ·se cobl'arem.; excepto se livel'em passado por for,
·ça, por4u·e ne.. te caso serão condeml'lados á pag'ar o duplo da impor
tancia da taxa imposta ,n6 J u~zo dos Juizes de Paz; além das acções,
QU !{;orl'ecçõe crimina'es, que podem, e deverem ter.

Art. 12. As obras, depois ·ele ooncluidas serã-o enLr.etidas :em esta
'do de pe.rfeita conservação á custa d0s Empresarios, todo ,Q tem,pó, que
'duraI' -o direitp de cobnu a taxa de ouro., e de jJassag1em das me51111aS
{JL.fras.. II fi " . :

Art. ·liS. ~ 'Findo '0 praso ,do Contracto, as ~uthoridades .a quem .com·
'peti-r, poderáõ contractar a conserva~ão das obras,. ;r.eduzindo' as .taxus
-do ouro, ·e de pas~agem, com quem oiíefecer melbol''fls .vantagens.

1\'1'1. 14. Serão isentas de pagar as taxas do ouro, e de passa·
:gens, as pes oas, que da~ ,obras fizerem uso em BAto do Serviç{J) Na,
·cionaI, e bem assh~ todos, e 5luaesquer peneros, ·e effe'it~s da Nação,
'que por .ellas passaTem; ·-e disto se faM expre - a QJençao QOS Con-
~tractQS~ ), _..

- .Art. 15.' No casa ,de lião a-pparecerem .Empresarios, 'Com \(}uftm
'se 'contractem as referidas obras, ·serão ·estas .feitas por conta dos rendi·
'mé.nt@s /dos Cemselhos, haverrào-@s., ou da Fazenda P~blicª, .e para in
'demnisação d' estas despezas, que se fi~epem por conta da Fazenda P.u
~ii:ea se Imporá o mesmo direito do OUFO, ·e ,ue :passag·em., ,que deveria
te 'lug'ar ~ ~a obra se contractasse. ,

Att. -te. PaFa -este .fim se,ráo .apresentados .ao .conhecimento .da As
sembléa Getal LegIslativa., pelo Mióistl'6 .dos Negocios d(j) lmp:erio, os
planos das obras 'sobreditas" acom.panhados ·da sua Planta, -e -orçamento
.de despt:za, de '~lUma Ta:beHa das taxas, .que cQnvirá esta.bele:cer sobre
e. ·se uso, I e passagem, 'e por quantos annos, e de 'certidã-o legal, por
.'Ünae oonste< das' deligencias , 'que se lHa-ticarão 'para obter Empresarios.

Se .a Assembléa GeFal app-rova-r a ,o.bll3-, será incluida a. sua despe
:za }lOS ,orçameBtas da Rece.lta, e Despe~a dos ,atH10s futures em pres
tações annuaes; ·e se detel'minará o -quantitativo da, tq."'{a do uso, e pas·
'sag'em , 21:e se houver de lCobral' , ·e por 'quantos ann08.

Art. ':l. Os .Proprietari6s, por -cujos reneAOS se houver de abrir
a'lO'uma as übras sobreditas, só terão direito a serem illdemnisado!J
privativamente nO!3 ·termos da Lei de 9 de Setembro de 1826.

Art. 18. Ficã-p revogadas todas as Leis, Alvarás I Decretos,.e mais
Resoluçi5es. ·em c<flltrario.

Paço ·da Camara d,os Deputados em 3J de Outubro de 1827.-.
!.losé' da Costa Ca1'1)(idho, -Vi e-PI' sidente. - "Olé Carlos Pe7'eim de
.I/lmeida To.rres, 1.0 Secretario. -_- Jo:;é A1itonio da $'ilt.1a Maia, 2.'
·S.eoretario.. .

N'a Imprensa Imperial e racional.



SEN,Á D O.

I 827.

À Ássemhl~a Geral Legislativa do Imperio Deflrétài

Art. L° O ~mpostó do qUInto sobre os couros, . que até agó
õórá se tem cobl~ado em especie ná Provincia de S,. Pedro do Rio

Grande uo Sul, pag~r-se-ha em dinheiro, da. publicação destá Lei
em diante, a razão de 20 por 50 do ~eu valor corrente nas Praças
da Cidade de Porto Alegre, e Villa do Rio Grande; para o que
haverá nas Alfandegás Pautas mensalmente feitas, por dous nego
ciantes de notoria probidade, perante o Juiz das mesmas Alfande-
gas, ou quem suas vezes fizer. .

Art. 2." O Pagamento deste imposto poderá ser feito a prazos
de trez '1 e seis mezes.

Art. 3:° Flcão isentos do imposto os couros; qUê se destinarem
ao consumo do paiz. .,

Art• .4.
0

Ficão re~-ogadás todas as Leis sAlvarás; Decretos, e
mais Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados ém 2 de Novemhr.o de 1827.~
José da Costa Carvalho, Vice-Presidente. - José Carlos Pereira
de Almel'da Torres ~ I.: Secretario. - J~sé A.ntonio. da Silva. Mala. ~2.· Secretario. . - _. -

;Na Impr~~~~ lmper!~~ ~ ~aciolÍali~
t;



SE N A DO.'

I 827.

A Asssembléa Geral Legislativa do Imperio Decreta.

Art~ 1.0 A' factura da estrada da Serra de Parati ficão appli
cados os subsidios seguintes.

1.0 A Consignação annual de duzentos mil réis offerecida pela
Camara da VilIa de Parati.

2. O Imposto de oitenta réis por alqueire de Sal, que se
vende na Villa de Parati para o consummo. ,

3. Oitenta réis por cada pessoa, ou animal, que passar na
dita estrada, ou seja descendo, ou subindo. N estes oitenta réis se
comprehendem os quarenta réis, que os Tropeiros offerecerão, e os
quarenta réis, que recQbe actualmente o Provedor do Registo da.
Cachoeira. . .

Art. 2. O Imposto de oitenta réis cessará logo que a obra es
tiver concluída.

Art. 3. Ficão extinctos os Registos da Cachoeira, o do Curra
linho; os Empregos de Provedor, e Escrivão destes Regístos ; e o
Imposto de quarenta réis por pessoa, e por animal, que nelles
passav·ão.

Art. 4. Ficão revogadas as Leis, .Alvarás, Decretos, e maii
Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 2 de Novembro de 1827. 
José da Costa Carva/ko, Vice-Presidente. - José Carlos Pereira de
Almeida T01'res, 1.' Secretario. - José Antonio da Silva Maia, 2.G

Secretario.

j a imprensa lmperial e Na€iortaÍ.
#-



SENADO~

1827.

A Assembléa Geral Leg'islativa do Imperio Decreta.'

Ai't. I: Ficão extinctos os 'Tribu'naes das Mesas do Desembargo ~fo
Paço, e da Consciencia e Ordens,

Art. 2. Os Neg'ocios que erão da competencia de ambos os Tri·
bunacs extinctos; e que ficâo subsistindo, serão expedidos peras autho
ridades~' e maneira seg·uintes.

§. J.o Aos Juizes de primeira instancia, precedendo as necessarias
. informações, audiencia dos intel'essados, havendo-os, e cO,nforme o d,is

posto no Regimento dos Desembargadores do Paço, e mais Leis exis
tentes j com recurs;o para a Relação do Districto, cOfl)pete:

Conceder Cartas de Leg'itimação a filhos ilIegitimos, e confirmar
O! perfilha\1lentos,

Suppril' o consentimento do marido para sua mulher revogar enl J uiio
a alienação por elle feita nos termos da Ordenação do Livro 4. Til.
48 §. 2.

A insinuação de doações, que será pedida, e averbada no Livro
competente dentro de 2 mezes depois da data da escriptura.
, A subrogação de bens, que são inalienaveis.

Fazer' tombos pertencentes a Corporações, ou a pessoas particuJaI'es"
Annullar eleições de Irmandades, feitas contra Of> Comprornislôos.

e mandar renovai-aiO.
Admittir Cauçã.o de Opere demoliendo.
Admittir a prova de Direito Commum J posto que o, yalor da cau..

$a exceda á quantia. marcada nag Leis.. ,
" Conceder licença para uso de Armas, verificando-se os requisitos

legaes. 1-

§. 2, Aos Juizes Criminaes, que decretarem ,prizão., ou a executa..
-rem, fica pertencendo da mesma fÓi'ma admittir Fianças para os réos
fie livrarem soltos. Servirá. de Escrivão destas Fiança3 qualquer dos
que servirem pemnte os mesmos Juizes; e se reg'ulará pelo Regimento
do Escrivão das [fianças da Corte na parte applicavel.

~. 3. Aos Juizes Criminaes pertence dispensar, da residencia, por
legit.imo impedimento J os réos e accusadores que p~rante eIles litigarem.
, §. 4. Aos .Juizes dos Orfãos ficáo pertencendo

As Cartas de emancipação.
Supprimentos de idade.
Licenças a mulheres menores para venderem bens de raiz J consen--

.tindo os ma ridos.
Dar Tutores em todos os casos marcados nas Leis.,
Supprir o consentimento do pai, ou tutor para cazamento.
A en~l'eg'a de bens de Orfãos a s~a mãi, avós, tios &c.·
A entrega de bens de ausentes a seu parente mais cheg'ado.
A entreg'a de bens de Orfãos a seus maridos J quando cazarem sem:

Jicenca dos mesmos Juizes., ,
À dispensa para os tutores obrigarem seus proprios bens á fiança

das tutellas, para que forão nomeados, ainda que os bens estejão fóra do
.districto, onde contrahirem a obrigação.

~. 5. AOi Provedores dos bens dos defuntos e ausentes J ficáo per·
tencendo as habilitações de herdeia'os, que se fazião na Mesa da Cons~

.ciencia e Ol'dens.
§. 6. A's Relações Provinciaes compete: .
Decidir' os c(i)nflicto.~ de j uris,dicç&o entl'e as authoridades nos termo. da ()f,

_Lii de.20 ~ de .OJ~tubx:o ,qe 1823, . 'J,



Julgat' as queslões de jUl'isdicção) que h'obverem .com os Pl'elado~; e
Ú\ltrll."l autharidades Eeclesiasticus., de que _até ag'ora conhecia o extincto
TrihllllUI do Desemba"~'o do Pa~~o) ouvido o Procurador da Corôa, e
Sn~)erania Nacional e observada a fprrna estabelecida para os recursos ao
Juiz da C•.mJa no Decreto. de 17 de Mui.o. de 182l., mC;l9~udo obscrvul'
pela [-lei de 20 de OutUUl'O íÍe lS~3. . .

. Pror.og;ar o tcmptl das Cartas de Seguro., e das Fianças, havenuo
i:np"uimento invc:icirc!: qLte inhabilitasse os réos li se livrarem dentro
delle.

Dispensar para se conceder Carta de Segul'o, havendo justa causa,
nos casos de hn~Tlicidio e ferimentos; sem que !Sejão passados trez me':
zes, ou ~O dia~.

Conhecer düs l'eCLlI'SOS dos Juizes de Ausentes" que n.tê ag'ora se.
éntl'epuJlhro 'para a Mesa tlH COllsciencia. . '
.- .Prorog-nr por G melJf~:: o tempo (h inventario, havendo impedimento
Invencivel J pelo qual s~ não pooesse fazer no termo da Lei.

Hefnrnnr o tempo :lO;; degradados para hirem cutnprir sens degredos.
Nestes d( us casos os req l\~l'Ímel1tos serão distribuidos, e decididos PÓl'o
2 votos. . .

§. 7. Aos Pl'esidcntes das Rela~~ões compete concedei' li ença, parl!o
qlle a.d\·og-ue hOI.nem,' que não he forJTJa~o nos Lug'~res, onde houver
~Ita de RachareIS 1{ ormados, que exel'çao este OffiClO, precedendo pal'a
ISSO ex.ame na SUcl. presençu.

~. H. Ao Thesouro, e ás J Ullt:lS de Faz~nda pertence:
Tomar contas aos Officiaes dos Juizes de Ausentes.
11l1pol' as Pensões, que os Parochos devetrt pagar para a Capella

Imperial.
... ~'. 9, Ao SupI'emo T"ibuTlal de Justiça pertence:

\';onhecel' dos tecui' os, e mais objectos, relativos ào Oflieio de
ChancelJ~r !\lór' do Imperio, confor~e a Ordenação do· Livro 1.0 Tit.
2.u, á excepç50 das glozas postas ás Cartas, Provisões, Sentenças, que
hcão nbolidas. Os papeis que o Chancellel' Mór não póde passar pela
Chanc€ilal'ia, conforme o pnI'agTapho 21 da citada Ordenação, setão ago
ra passados pelo Ministro mais antig-o do' Supremo Tribunal.
" §. W, Alépl dos ohjectos da economia municipal, que até agora se
expetliii.o pelo Tribunal. do Desembarg'o do Paç , e das escusas aos
Otficiae:i da Go\'ernanca, nos casos de impedimento legitimo, e pel'ma
nente, que ficão a ca~l'go das Camaras, pertencerá mais a estas, ·prece
dendo as informa(,~oes neceS'~arias, e depertdendo da confirmação do COIl
selho do Governo da PI'oYtrJcia

O aforamento dos bens do Conselho.
Concede.r ou aug:mental' partidos de Medicas, Cirurgiões, Botica.

I'jos, e Contra tes p~los l'endÍmento. do mesmo Conselho
§, I L Ao Governo compete expedir pelas Secretarias; de Estado,

a que pertencer .. e na conformidade da9' Leis o seg·uinte.
C~)rtas de lHagi~trados,

Cartas de apresentação de Beneficio;; EccIesiasticos sobre Proposta
dos Pt'elados na fôrma até aqui praticada.

Licença aos Desemba"g'adores, e Juizes Territoriaes J para iahil'em
das Relações., ou Districtos, além .de. 30 dias contínuos) que a huns e
outros pouerá conceder o Presidente da Relação.

J..Jicença ao J u~z de Orfáos para casar com Orfá de sua jurifidicção.
< • 'Alvarc.ls, e Cartas dos Offióues da nomeação do Imperador, deve~

-do scr passadas as dos outros pelas' mesmas Authoridades, que os hao
de prover.

Licença para servir dous Officios) ver~ficadas as circunstancias J em
que as Leis o permit~em.

Decidir todos os mais negocias, sobre qu~ até agora erão. co_nsulta~

dos os Tribunaes cxtinctos 1 e que forem da competencia do m~smó Goyei'no.



§. 12. N Assemhléa Geral Legislativa compete a confirmação dos
Compromissos de lrmandadei, depois de' approvados IJe/os Prelados na
parte religiosa.

§. 13. As authoridades, para quem passão á3 concessões J de flue se
pagão Novos Direitos J não a.s expediráõ J sem con tal', que ficáo pagos
na Estação competente.

Art. 3, Os Membros dos dous Tríbunaes extinctos J que não forem
empi'egados, serão aposentados na fórma das Leis.

A i't. 4. Os Officiaes dos mesmos Tribunaes extinctos ve\lceráõ seus
Ordenados por inteiro, emqua'nto não forem novamente empregados. Se
os novos OffiCios; em que forem empregados J tiverem menor ordenado.
,continuaráõ a vencer o actual.

Art. 5. Ficáo extinctós tGldas e quaesquer propinas J e as ordínarias"
Art. 6. Os Livros, Autos J e papeis das Secretarias de ambos os

rTribunaes passaráõ parà a do Supremo Tribunal de Justiça, e ahi o
Pl'eiidente mandará faze't a divisão dos meslnos J e remessa para as Esta·
'ções compe:entes.

Art. 7. Ficáo abolidas 'todas 'as mais attribuições, que tinhãQ os
Tribonacs extinctos, e qlre não vão "Cspecificadas na presente Lei, á.
excepção daqaeHas, que .ia seachão prevenidas na Constituição, e mais
Leis novissimas. •

Al't. 8. Picão revogadas as Leis, Alvarás; Decretos) e mais Resolu•.
çõe5 em contrario.

Paço da eamam -dos DClputados -em 6 de Novembro de 1827. ...,..
Douto{' Ped7'o de ..lJ.raujo Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de Al.
meida Torres, I.o SecretaI'l.o ~ José Anto<ni& da Silva M.ai.a * - 2.0 Se~

'Cretario

N'a lmprensa lmpedal e Nacional.,J'



SENADO.
1827.

A Assemhléa Geral Legislativa do Imperio Resolve.

Art. 1.0 O Governo fará trocai' por moeda de cobre do pezo, va
lor, ·e tipo da que he cunhada nesta Corte, e por Cedulas emittidas
pelo rrhesouro, t?da a m.oeda de co~re, que ac~ualmente g'il'a, na Ba
bia; devendo reahsar o dito troco no t.ermo mais breve passIveI> as
-sim na Cidade, como nas Villas, e Povoações da Provincia.

Art. 2. Para este fim o Governo poderá: 1.0 dispor das sommas
existentes no Cofre da Mesa da' Inspecção da Bahii:l. provenientes dos
impostos> que se cobravâo por ena: 2.° applicar até duzentos contos
de réis na moeda de cobre declarada no Artigo primeiro J que serão
fornecidos pelo Thesouro, e debitados á Casa da Fazenda daquelIa Pw
vincia: 3.° cOlltrahir hum emprestimo de hum até trezentos contos de réis
com as condições, que julgar mais favoraveis, e com hypotheca, para pa
o-amento do capital, e juros nas rendas da Alfandega da Província, e no
producto dos impostos, que se cobravâo pela Mesa da Inspecção> os
quaes ficâo applicados d' ora em diante ao referido emprestimo, cujo
capital> e juros será amortisado, e pago pela Junta da Fazenda, em
quanto não for estabelecida a Caixa Filial d·eterminada na Lei da Fun-
dação, ::i qual pertence esta operação. .

Art. 3. O Governo determinará a f6rma das Cedulas J que houver
de emittir, ai! quaes circularáõ como moeda dentro da Província so
mente, e serão amortisadas pelas repartições declaradas no Artigo se
gundo. A J unta da Fazenda receberá as Cedulas estragadas> e, inuti
lisando-as J as substitu irá por novas.

Art. 4. Findo o prazo, que se marcar para o tr8co> a moeda de
cobre da Provincia ficará sem valor.

Art. 5. A moeda de cobre trocada na f6rma acima determinada,
será fundida, e aproveitada pelo modo, que melhor parecer ao Governo.

Paço da Camara dos Deputados em 8 de Novembro de 1827. -José
da Costa Cm'valho, Vice-Presidente, - José Carlos Pe1'eira d' Almeida
Torres, 1.° Secretario. - José Antonio da Sllva Maia J 2,0 Secretai'Ío.

Na Imprensa Imperial e Nacional. ~
ti



SEN ADO.

1 827.

A Asserribléa Geral Législativa Resolve.

Artigo Unico. A Disposição da Ord. Livro Í.ll Tit. 62 §. 38, ila
parte que regula o espaço de tempo, em que se deve considerar mortó
aquelIe, que ausentando-se de hum J~gar, não ge sabe noticia delle j

não comprehende o caso, em que tendo partido algum navio de huli
porto com destinó certo para outro, não haja noticia de sua éhegada á
esse Porto, ou á alg'um oútró, nérrl das pessoas, que nelle forão, den.:!.
tro de dous annos nas viagens mais dilatadas, devendo neste caso repu
tar-se perdido o navio, e fallécidos os que neHe p!lftirão, para o effei
to de devolver-se a sua herança por testamento, ou sem este aos que
fi. ella tiverem direito, pl;ovados os requisitos exigidos na dita Ordena
ção; da mesma serte que foi estabélecido a respeito dos navios seguros
no Art. 19 da regulação approvada pelo §: 3.° do A,lvará de 11 de
Agosto de 1791. . '

Paço da Camara dos Deputados em 9 de Novembro de 1827.
José da Costa Carvalho, Vice-Presidente. - Jo!6 Carlos Pereira de A&
meidll Torres) 1;0 SecretarÍQ; _ JOié Antonio da Silva Maia, 2.0 Secretario.

Na Luprexisa Imperial e Nacion ~'



SEN ADO,.
1827.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio Decreta.

Art. 1.° Só poderáõ ser prezas por crime sem culpa formada.
1.0 Os que forem achados em flagrante delicto, entendendo-se pre

zos em flagrante delicto, não só os que, se a[3prehenderem .commetlen
do o delicto, mllS tambem os que se prenderem em fugida, indo em
lieu seg'uimento os Officiaes de Justiça, ou quaesquer lJidadãos, que
presenciassem o tacto.

~. Os que forem indiciados de assassinio, de homicida, de roubo
feito com violencia á pessoa, de furto feito com arrombamento J e de
crimes de rebellião, ou sedição. .

Art. 2.° Nos casos acima mencionados, exceptuando sómente o de
flagrante delicto, não serão prezos os indiciados sem ordem por es
cripte do Juiz competente, a qual lhes será intimada no acto da pri
zão danuo-se-Ihes por copia.

Art. 3. Os que em qualquer destes casos forem recolhidos á Cad~a

antes de culpa formada, serão conservados em custodia, havendo para
isso commodidade, em lugar separado dos réoSl ja pronunciados, fazen
do-se os respectivos assentos em livro privativo; e 8Ó serão lançados no
livro dos prezas depois da pronuncia, e em virtude de Ordem do Juiz
competente, de que tambem se lhes dará copia, se a pedirem.

Art. 4. Aos prezas antes de culpa formada se fará constar o motivo
da pl'iz50, e os nomes do accusador, e das testemunhas, havendo-as,
dentro de vinte e quatro hOI'as, contadas da entrada na prizão, gendo
o ca!lO acontecido em Cidades, Villas, ou Povoações proximas aos luga
res da residencia dos Juizes.

Art. 5. Haver-se-hão por lugares proximos á resideneia todos 05

que se comprehenderem dentro do espaço de duas legoas. .
Art. 6,0 Se os delitos tiverem sido commettidos em lugares remotos,

se dará a0B..-.. prezos a 80bredita noticia, dentro dos dias, que corre
ponderem á dis·tancia, contando-se á razão d~ duas leguas por dia.

Art. 7. 0 Ficao revogadas as Leis~ Alvarás, Decretos, e mais Re
soluções em contrario.

Paço da CalDara dos Deputados em 13 de Novembro de- ]827,
Doutor Pedro de Arauj8 Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de
Almeida Torres, l.o Secretario. - José .4ntunio da ~ilva Maia, 2.Q

Secretario.

Na Imprenia Imperial e Nacional. I,



SE N ADO.

1 8 2 7.

Resolucão.,

Dos Emolumentos e~istentes nas Juntas de Fazenda das Proviu
cias Ilaritima. do Imperio, e dos que e houlerem de perceber
pelos Pat:sul10rtes dos avias N acionaes, e pelas Portarias ou Pas
ses dos Estrangeiros, que se expedem pelas Secretarias das Presiden
cias das mesma. Prolincia, e que o Aviso do 1.0 de Agosto de
1808 é1pplicou para,. os Officiaes da Secretaria de Estado dos Nego
cios da Marinha, erá applicada aos Officiaes das Secretaria~ das
respectivas Provincias a terça parte, que lhes pertenceria, se os
Se retarios os percebe sem; sendo as outras duas partes adjudicadas
á Fazenda Publica, que pagará as despezas dos exemplares, que
da Corte devem continuar a ser remettidos para as Provincias, em
quanto n' el1as se não provideucêa- obre a sua, impressão, a qual,
sah-as as necessarias alterações, "'erá. em tudo o mais conforme ao
modelo dos que se imprimem, ou ho~verem de imprimir na Corte.

Na ~'mprensa Imperial e N acíonaI. f)

V



S EN ADO.

1827.

Resolúcão•.
Artigo 1." Â disposição do Art. 8.0 do Projecto de Lei,

maf.ldado observar pelo Decreto de 22 de Novembró de 182.3, com..
prehende o abuso da Liberdade da Imprensa, que for dirigido a
infamar, ou a injuriar a cada huma das duas Camaras , de que
se compõe a Assembléa Geral Legi.lativa; á totalidade, ou á maio..
ria absoluta dos seus respectivos Membros.

Art. 2. A infa.mia, ou injuria feita íÍ. todos, ou á cada hum
dos Agentes do Poder Executivo, não se entende directa, nem in..
directamente feita ao Cbefe d' este Poder.

Art. 3. Os que i TIprimirem, ou de qualquer modo fizerem
circular as opiniõe enunciadas pelos Senadores, ou Deputados no
exercicio de suas fun çõe , não são por i so responwaveis.

Na ímprensa lmperíal e Nadonai.
y



SEN ADO.

1827.

Resolução.

1,\1 O Gov~rno fica authorisado a crear no lugar, que se-achar '
mais apropriado, hum Obl5ervatorio Astronomico, o qual será di~

rígido debaixo, dA Inspecção do Ministro do Imperio, pelos Regula~

mentos, que otferecerem de accorrlo os Lentes das Academias Mi
litar e da Marinha com o Corpo de Engenheiros. 2." O Governo con
signará annualmente do TtIesouro Nacional ao quantia de quatro con
tos de réis para este Estabelccimen.to.

/

Na Imprensa Imperial e Nacional. ~
~"

.\



SEN ADO"

1827.

llesoluçãoó

lle Cidadão Brasileiro N aturaIlsado todo ó
Estraàgeiro, que; naturalisado Portug'uez, exis.
tia no Brasil antes da época, da sua Indepen.
dencia, e pela continuação da residencia adhe.
rio a ella, e jurou a Constituição Politica dó
Illlperio_

:tia. Imprema Imperial e Naciol1ai~ ~



SENADO.

1827.

Resolução.

A ))isposição do Decreto do 1.° de Agos
to de 1822 , que concedeo aos Ofliciaes da Guar
nição do Rio de Janeiro ametade dos seus res
pectivos Soldos, emquanto se estiverenl cu
rando no I-Iospital; taz-se extensiv-a aos Offi
·ciaes de Patente activos, e Reformados, que
venceln Soldo de I.a e 2.a Linha do Exercito
do Brasil.

Na IJnprensa IJuperial e N acionat



SEN ADO.

1827·

Resolução.

Org'anisar-se-ha na Cidade de S. Luiz do Ma..
ranhão .. segundo o que já se indicou no Pla
no approvado pelo Decreto .do 1.° de Abril
de 1813, huma Academia Medico-Cirurgica,
conforme as estabelecidas no Rio de Janeiro,
e Bahia; regulando-se este estabelecimento p~..
las Dlesmas Leis, e Disposições, que regulão
os das dnas Dlencionadas Cidades, e ficando o
Governo autborisado para fazer as necesarias

. despezas.

Na. Imprensa Imperial e Naeiona1.
r



8EN ADO.

1827.

Resoluçãó.

N os lugares, onde ha hum s6· TabeHião, e
, nos Juizos, onde ha hum s6 Escrivão, nem as

Ordenações, nem as Leis subsequentes ordenão a
distribuição: as penas por tanto, que as ditas
Ordenações e Leis impõe, ~l~O dizelD respeito
aos referidos Lugares, e Juizos, nem são nuI
los os feitos ahi processados.

Nar Imprensa Imperl~! ~ NacionaI.~. .



8EN ADO.
1 827.

Resolução.

, 1.0 He l'ermittido á Ordem Terceira de S. Francisco de Paula da:
Cidade do Rio de Janeiro, adquirir por qualquer titulo, bens de raiz;
até o valor de quatrocentos contos dé réis, e o Governo fica authori
sado para fazer-lhe expedir a Carta de licença sem o pagamento dos
Direitos de Chancelhiria. 2.° O rendimento desses bens será applicado á.
fun1dação, e manutenção de dous Collegios, em que se alimentem, e
eduquem os filhos Orfãos de ambos os sexos, dos Irmãos pobres da
sobredita Ordem Terceira; assim como ás despezas necessarias a estes
ColJeg'jaeli até o seu ultimo e conveniente destino, segundo os EstatJl
tos, que 'a mesma Ordem deverá apresentar ao exame, e approvação
da Assembléa Geral Legislativa. 3.° Ficão suspensas, para este unico
:fim, as disposições das Leis de 30 de Julho de 1661, 4 de Julho tle
1768, 12 de Maio de 1769, e quaesquer outras Leis, Alvarás, Decre
tos, e mais Resoluções que probibem taes acquisiçães: e tambem fi·
ca suspenso o Regimento da Chancellaria de II de Abril de 1661:1
na parte respectiva:

a Imprensa Imperial e NadonaJ.:
"t,.



SE N A D O.

1827·

Resolucão..,

As clisposições do Concilio Tl·iclentino na Sessão 24, Cap. 1.0 de
Refol'luatiooe Matrimonii, e da Constituição do Arcebispado da Ba
bia 00 L. 1.0 Tit. 68, ~. 291, ficáo em eifectiva observancia em
todos os Bispados, e Freguezias do I mperio; procedendo 08 Pa
rochos respeetivos a receber em face da Igreja os nOIVOi, quando
lho requererem, iendo do mesmo Bispado, e ao menoS bum del
les seu Parochiano, e não havendo entre elles impedimento depois
de feitas as denunciações Canollicas, sem para isso ser necessaria li-
cença dos Bispos 0\\ de seus Delegados.

Na Imprensa Impel·ial e Naci 1. ~
l>



S EN ADO.

1827.

Resolução.

A Lei 'que, actualmente regula o Monte-Pio
da Marlnbt\, não concede ás Irlnãs dos con
tribuintes a sobrevivencia de humas para as ou
tras.

Na Imprensa Imperial e Nacional.
V



·SE. A

1827.

Reso ttção.

As evistas de raça especialissinla sobre
Sentenças de Presas, proferidas no 80premo Con
se lodo Alnlirantado, continuarâõ a ser COI ce
didas, e ecididas pelo Governo, do meSlno 0

do por q e erão d' antes, nos termos do ecre
to de 5 de :rovembro de 1799, que fica em seu
vigor, emquanto se não detérluinar o contra ·io.

/

N.a Imprensa !mperia! ~ Nacionaq-'\$'
I



8EN A:DO~

1827.

Emendas approvadas na 2.- discussão do ProJecto'
de Lei, regulando a execução dos Conselhos ele

Guerra, a q'ue se proceder nas P'l"ovirtciaSe

Em 22 de Agosto.

Art. 1.°

Elli 1ug"ár de - executadas ...... serão connrCJ

madas, e executadas. - J. I. B.

Àrt. 2.°

Venceo-se que, em lugar de 2 Magistrados i
e 2 Militares, se dissesse 3 l\'Iagistrados, e 4
Militares; que o Presidente da Provincia, e o
COtumandante Militar fossem excluídos da J un
ta de' Justiça; do que trata o Artigo; e que
o Presidente della fosse - dentre as Patentes
Militares a de maio'I' graduação, ou da maior.
antiguidade. .

Art. 3,°

Addicione-se -- O Presidente da Provincia
nomeará os Vog'aes da Junta - J. I. B .

.j\t-. B. AJunta será nomeada cada hum dos
casos oecorrentes.

Na Imprensa lnlperial e Nacional.v



SEN ADO.

1827.

Emendas app'f'ovadas na 2.a discussão do P·roje..
cto de Lei ii cerca do quinto do Ouro.

~rn 24 de Setenlbro.

Approvou-se que depois da pàiavrà - actual
;,....- se accrescente " até a quantia de dez oitavas" :
e que no fim do Artig-o se addicionasse "hluna.
vez que sejão fundidas nas Casas de l'foeda, ou
Fundição, e que conteJ'ihão b pezo, quilate, lua,
g'ar, e anno, eUI que forão fundidas. "

a Ilnprensa Ín111eí'tal e Naeionat~
cc



SE N r\D O.

1827.

Eme,ndas approvallas n.a 2. a discussão do Projecto de Lei sob,'e are!>
17(j~lsabilidade dos Minist'ros, e CQ'nselhp.iros de Estado.

E'li't 16 de .Agosto de 1826.

Art. 1,°

StlpJ'imÍl·5.o-se as palavl'as - ou p"r Qut'ra qualquc'l' manei'l'a
l)llra sel'em substituidas pelas seO"uíntes " OM pur uut'l'OS quuesque?'
actos do seu, OJlicio manifestamente dulosos " e llCCI'escentoll-se - con
venções, e ajustes dent'i'o, ou f6ra do lrnperio.

Veneeo-se que a Secção 2.·' do mesmo ~. concebida nestes ter
mos - Goni'ta () livre e.rrrcicin dos Pode'l'es politicos, 'j'econlteaido$ pe
la Constitu,iç;;o do lmperin - não te/'ia Jugar entre aqne\las, em que
se classificâo os ('rimes de tl'aição: e que fada parte de outro dos
Artigos do Projecto: .

A pal'te da s.a Sessão, relativa á luieg'l'idade , addiou-se para
nova discussão.

Não pasf'on a ultin?:l parte da mesma Sessão relativa a Digni
dade, ou interesses du .Nação,

Resolveo- e que não entt'arião no Art. 1.0 as disposições (lo seu
~. 2.·, mas sim no Artigo que trata do abuso do pqder, addicionan
do~se-Ihe - Contra a Religião Catholica, Apostolica, Romana.

" Ao §. 3.° do Art. J,o Proponho que o maximo da pena seja
a morte, e o minímo dez annos de prizão. - Cm'neiro de Campos.

Art. 2,·

~. 2.°

Suprimio-se o flue diz respeito a ser considerado como suborno
o acto de peditorio do Ministro.

Veneeo~se, que as penas, a respeito tIas quaes o §. 4.° e J' fere
aos Arts. 3.· 4,°, se tl'atarião no lugar competente',

Em Ir de .Agast/).

AI,t. 3.0

Approvou-se que pa.ssasse para este Artigo a IJarte do ].0_
.Attentando r:onlru o lim'e exe)'cicio dos Podm'es Politicos 'l'cconhecidos
pela Constituição do Imperio,o - bem como a olltaa pm'te do mesmo
Artigo - u.m'l'pando ql,talquer das attrib1úções do Pode'l' LegislatiM,
QU Judicim'io: -e que em lugar das penas designadas pel,o Art. 3.·,
se declarasse que o maximo dellas el'a - a pel da do Empl'ego, e
IH'izão de dous annas, - e o mínimo.H a perda do Em! rego, "

AI,t. 4.0

" AG Art, 4.° Suprimir-se as palavras - e além dellas na pecu
nial'ia de hUlll a tres contos de rés. - risconde de B(wbucena. " ...

"t.
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Al't. 5.°

" Ou contra os direitos individuaes dos Estrangeiros! nascido
da protecção que se lbes concede, quando esta não fôr. incompativel
com a segurança do Estado, \lU contra aquelles direitos concedidos
por Ti'atados. - 1!"isconde de Caravellas. Salva a l'edacç-o. "

Em 18 de .,4gosto.

Art. 6.°

" Que se accrescente a palavra " manifestamente" antes das
palavras -lesivos. - Soledade, "

Art. 7:°
I

." Proponbo que 'se suprima a ultima parte do Art. 7.°, qu~

~omeça dizendo - quando pm'ém ao Conselho se não seguir eJfeito 8rc.
"- Visconde de Pa1'anaguá. "

Em 19 de .4gosto

Art. 8.°

" Ao Art. 8.° Todo o Cidadão p6de denunciar na fórma do §.
30 do .Al't, 179 os Mini 'tl'OS r~c. - Ca'rvalho. "

,r Cap. 3.° Sessão l.a Art. 8.° Requeiro que no fim do ~. 2.° do
AI,t. 8. 0

- dentro do pm~o de duas Legislatu,ras depois de comettido
o delicto. -19 de Agosto. - Carneij'o de Campos. "

Art, 14.

H Ao Art. 14 Terminando o debate da 2.- discussão, a qual se
verificará oito dias depois da prirn€Íl'a, aCamara &c. - Vi~cDnde

de Barbacena. "
Em 21 de Agosto.

Art. 18.

Yenceo-se que as palavras " que lhe fossem fornecidas" serão
substituidas pelas seguintes.-. que lhe tiverem sido fen·necidas.

Em 22 de Agosto.

Art. 19.

r. Nos cazos em que a publicidade, e demOl'a possão ameaçaL'
a segurança do Estado, ou da Pessoa do Impel'ador, a Camara d~

liberará em Sessão secreta, sobl'e a custodia do àenunciante, existin
do provas snfficientes, que tambem poder'á haver em segL'edo; e de
cidindo-se que p6de ter lugar a dispensa d s fOJ'malidades, que
garantem a liberdade individual, se pl'ocedel'á na f6rma do ~. 35 do
Art. 179 da- Constituição. - Carvalho, - Salva a redacção. "



.Artigo addicional pam depois do ·Art. 33.

[ 3 ]

AI,t. 20

Supl'imio-se: que todos os Senadores serião .Juizes de Facto, e
de Dh'eito, e que este AI,tigo, e' todos os outros da Sessão 2.
fossem remettidos á Com missão de Legislação para novamente os
redigir,

,,' O Accusado e seus Procuradores ~ e, Cornmis8ão Accusadora
não devem a 'sistil' á discussão, e votação. Salva a reducção. - Ba..
Tão d' Alcantm'a. "

Em 23 de Agosto,

Art. 35

" Ao :Art. 35 -- e as ordens p.ara compellil-as s.erão mandadas
executai' por qual quer Mini!iitl'o tel'l'jtol'ia l segundo a· Lei, em COJ;l

formidade do aviso que lhe SQl'á dirigido }-do Secretario da Camara,
a que pertença. Salva a redacção. - Pisconde de lnhambupe. " .

Venceo-se que neste Artigo se declarasse, que os Magistrados
são obrigados a cumpl'ir as ordetls, que na conformidade do mesmo
lhe forem expedidás,

Artigo addicional.

D~HOi!;i do Art. 35 se ,leve accrescentar o . seguinte:
" As testemunba~ serão inquiridas publi~amente, e mesmo presen

tes as part$, mas; nunca huma testemunha na presença de outra,
nem mesmo em Jugal' em que o seu depoimento possa ser ouvido
peja outl'a testemunha: salva a ·Fedacçáo,·- Barão d' ..4.lcantá~'a, " .

Approvou-se este adrlitamento, salva a sua redacção, e o- ~er
coIlocado onde melhor convier, segundo a redacção geral -do Projecto.

Artll. 36, e 37.

" Requeit'o que dos Arts 36 e 37 se faça bum s6 ~rt, e que
pos termos. intermed.i()s se appliqlle a pena, que parec~r. con;venien
te entre os dous extremos por arbitrio equitativo doS Juizes J COl}'"

fOl'me os diffe.rentes grô:l.os de imputação, que resultarem do proces
liO. 23 de Agosto. - CU1'nei~'o de Campos. - Salva a redacção, "

Art. 38.

"O Art. 38 deve ser ,suprimido. - Ba"lio d' .Alcantara. "

Art. 39,

" O Art. 39 deve ser suprimido.. - Barã d' Alca'ntara. "

Art. 40.

Suprimio-se: reservando-se porém a sua materia para ser tra.
~Qa ~a çe_ca iãj> eQnve~ien.te, . ~l-l;

2



Art. 41.

. H Que se -supr'ima-: o Art. 41 ficando ·add·iada a sua materia até
06e determinar a materJa do Artigo anteeedente. - 8oledade. "

Art. 42.

ir Proponho o addiamento :do Art. 42. - Barã() a: .4lcalltara. H

-.Nova -redacção da Secção 2: do' 'Capitulo 3~0 elo refm'ido P1'ojecto.

Jj}m 28 de .;}gosto.

Art. 4.°

·,r 'PI'opOIrbo que o Art. seja assi'm reaigiôo: Estes ··impedimen
-tos serão allegados tantlP pelo Accusado, e Com missão accnsadol'a ~

.pomo pelos Senadores qlÃ'e tiverem"o ;impeditnento, e (; 'Senado de
cidirá. - f"isco·nde de Bm'bacena. "

.Em .30 de Agosto•

.Art. 5.°
/ J

Venceo-se a supressão da parte que diz respeito á Commissão
accusador~; e que o :A.ccUS1ilào ;podesse TeeUtiUr Seii Senadores.

Art. 13.

Art. 15,

~r Art. 13, . Concluidas -as recusações _, ·e· aébaado-se pr'esente
o numero marcado _pela Constituição para haver Sessão, &c. &c.-
Carvalho. " .

Art. 16.

Approvou-se; fazeni:1o-se ne1le menção aas mesmas pessoas, de
r.que .trata o Artigo antecedente.

Art. 19.

/Em o 1.0 de Setembr9
,Suprimio-se.

"Poderá o Aeeusado defender-se por mais de hum Ad;vogado.
'Salva a redacção. - Bm'üo de Cay'rú. ,.,

Venceo-se que a ma-teria desta Eui'enda entraria no Artigo cor-
respondente. J

" Proponho que se aecrescente depois da palavra. -" Accusado
" oli seu ..I.1dvogado. - .Cm'valho-. ,', .

" Proponbo que se addieione " e sete P-rocu,rador. - Ca'l°neir8 de
C

.
~ ampos._"

Art. 20.

Resolveo-se que IÓ ao Ac:cusado Sft' concedesse 0 direito de fll~
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zer alIegações, e não á C~mmissão arcusador3; e que se declarasse
que as allegações podessem ser feitas· tanto por escripto como ver?
balmente.

Ârt. 22.

Não se approvou o Ârt, tal e qual, nem até a palavra discussão;
véncendo-se depois, que sahissem da SalJa a Com missão accusadora ;
o Accusado, ou seu Procurador; o Advogado, ou Advogados; e as
testemunhas; sendo o Réo o unico, que deve retirar-se para lugar
onde não ouça a discussão.

Decidio-se tambem que não houvesse discussão.

Em 2 de Setemb1'o.

Art. 23,

" Nô Art, 23 se deve suprimIr as palavras - se dão a mate~'ia

pm' discutida - e suppril-as pelas - se estão inst1'uidos. - Ba'}'âo d' .lU
cantara. "

Ârt. 25.

Venceo-se que a votação não sel,ia a portas fechadas.
,. Pl'oponho que a votação deste Art. seja nomina!, chamados os

Senadores por huma lista alphabetica, que deve estai' sobre a l\'lezae
- Cm'valho_ "

Indicação do 81'. Bl·u-rozo.

Quesito 1.°

Venceo-se que o Presidente não tem voto,

Quesito 2.°

Não passou que as decisões fossem pela maioria absoluta de vo
to~ de metade e mais hum dos Membros pesentes; vencendo-se que
devem sei' pela maiorJa dos dous terços pl'esentes, e que esta vota
ção s~rá upp ic, vel para todos os casos., de que trata a pI'esente Lei.

Em 8 de Maio de 1827.

Que!ito 3.°

"PI'oponho que o 3.° quesito seja suprimido por estar a sua
matcria incluida na resolução ~tomada sobre o 2,o\quesit.o.-Bar?·o:~o. "

Quesitos 4.' 5.0 6.0 e 7.°

Venceo-se qne fossem remettidos á Com missão de Legislação pa
ra os redigir a Artigos.

Em 28 de Maio.

A'l'ts. apresentados pela mencionada Coml1lissão.~
V'



Art. 3."
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Art. 28.

J tt foi discutido lH) Projecto.

AI,t. 29.

Veuceo-Sie que se devia dar vista ao Accusadol', dos Embargos ,.
na fÓl'ma da seguinte Emenda:

(' Apresentados os Embargos em fórma articulada, ou como me.
lhot" convier ao Réo, e lidos na Camat'a, set'áo continuados com vis
ta ao Accusador com os respectivos Documentos, havendo-os. A l'es
posta será dada em dez dias, e lina igualmente na Camara , ficará
o processo sobre a Meza por tres dias. - fl'isco'1lde d' Alcanta'ra. "

Art. 34.

h Quando aCamara despl'ezar os Ernbal'gos sem ter concedido
espaço para pt'ova, {lU depois de ter dado lugar para ella, .não a
julgar &c. como o resto do Artigo ..- risconde d' Alcu1ltm'a. "

Em 29 de .Maio.

A)·tigos additivos o.ffe,·ecidos pelo Sr. Visconde ti' Alcantm'a.

Art. 1.°

Suprimio-se a concessã6J dos Embar!fos ao Accusadm·.

Art. 2.°

Não se discutio por se julgar inteiramente prejudicado pelas
deliberaçõ~s anteriores,

Approvou-se que ficasse redigido na fórma da Emenda abaixo
transcripta; accrescentando-se-Jhe - seus Advogados ou Defensores.

".Antes da Sentença definitiva, e de qualquer outra decisãó
final sobre Embargos, haverá debate publico entre o Accusador e
Accusado. - V'isconde. de oI1lcantara. "

Em 30 de Maio.

Art. 42 do P"oJccto, que tinha ficado addiado.

Approvado.

Na Imprensa Imperial e Nacional.



SENAno..
1827,

Emendas ao P'fojecto de I-Jei sobre a Jvlineração, que !o1'ão bpiJiadas, e
e mandarão 'imp1'imir fta 3." discussãa do mesmo Projecto.

Em 15 de Maio,

ATtigo addicionado,

N o caso de venda das terras e agoas mineraes já -conéedidas i
ser.' preferido o dono da superfice, - M. F. da Camara.

Outro Artigo addicionaL

Cessa a contar da data da presente Lei, o privilegio de l\linei..
1'0. - Manoel Ferreira da Gamam.

Out1'O .Ilrtigo addieional.

Cessa do mesmo modo o Oflicio de Guarda Mór geral ~ e do&!
seus delegados. - M. F. da Gamara,

Emenda do ,~1·tigo 2.

Nos terrenos publicos o exercicio da faculdade de minerar de
pende da A uthorldade competente; mas esta poderá negar a licen
ça, se assim julgar convir ao Bem Publico. - risconde de Cagrú•

.Ao Artigo 20 da Lei de Mineração.

Depois da palavra - Proprietarios - acrescente-se - ou da terra;
quando ella seja livre, ou da mina, quando alguma pessoa distincta
conserve n' ella esse direito em consequencia do actual systema, 
Salva a l'edacção. - Carnei1'o de Campos.

A1'tigos add'iti'Vos á Lei das Minas.

1.· Ao dono da sllperficie pertencem os metaes, que o seu centro
contiver, e DaO estiverem já a outros concedidos.

2. Ao dono do~ metaes encel'1'ados na slipel'ficie ainda não con
cedida pertence .igualmente a de superficeo

3. Se a 'uperfice e ti \"elO doada a hum, e os metaes do seu eeD
tI·o a outl'em, não s eonvencionando os donos de huma e outr'a cou
sa, será a. quantidade da up rficie di\'idida entre elles, e cada hum
ficará sen 01' da sua cota parte da superficie, e dOi metaes, que
ella encenar.

4. As concessões de Sesmul'ias da data de te Decreto em diante
comprehend dõ igualmente os metaes, que ellas encerrarem. - V, de
Alcal1la·ra.

Em 17 ele JJ'Jaio.

Ao A1'tigo 2.

Emenda.

o exercicio elesia faculdade be livre nos tet'renos proprios; nos
publicos depende de licença J da Authoriqade _competente; e nos de
P31'ticulal'es do consentimento dO/J respectivas prOl rietariós~ 1.''1>.....



Artigo 4,

.I1rt·i,gos acldiciortaes

Artigo 3.

Quando o Vieiro da Mina em trabalho se entl'''nhal' POI' ter:'-
eno (e propriedade alheia, não continuará a ser minerado, seu':l

que p·jmeiro o proprietal'io d' esse terreno seja indemnisado, ou
POI' convenção, ou por arbitrio de Louvados; tomado em prese0

~a do Juiz do tel'ritorio.

A disposição do Art. antecedente terá applicação nos casos em
q e POI' occasião dos trabalhos da Mineração, os proprietal'ios con
finant s soffrerem preJuizo na superficie dos seos terrenos. -l\tla'r
quez de S. Amaro.

As agoas que estiverem no PatI'imonio publico podel'áõ sei'
emp egadas na Mhwl'ação sem que ]Jara isso seja mister licença:
a _ que estiverem DO dominio e algum particular, não tenuo eile
feito outro uso dellas, será constrangido a receber o eu valor pelo
Julgado de J nrél:dos. Serão fo 'çados pelo mesmo uizo obJ'igados a
pl'estar passagem os seu 01' da superfic'e, pagando o damno.
Manoel Fe7'reira da Gamara,

Em 21 de Maio .

.I17·t·igo additivo ti Lei de Mine1'ação.

As disposições estabelecidas na pI'esente Lei n;'o produziL'áo o
seu devido effeito, sem que s jão acco pan a s de hum regimento;
que regule () modo pratico da sua e ec lção. - S lva a Redac ;'0.......
Marquez de lnhambupe...

Na Imprensa lmper1al e Nacional.'



Emendas áppro'l,adas na S.a discussão llo
Regimento 1nte.rno para o Senado.

Artigo 1.

Sllpt'iniio-se a palavra - dous. Em 27 de Julbo.

6.

Immediatamente este sabirá da Sala, e não o fazendo, o Pre
sidente consultará aCamara sobi'e a providencia que deve dar.
Em 27 de Julho,

. 14.

As palavras - farão a lista das votacões nominae~ - fOl'ã:> sub
stituídas pelas seguintes, farão a lista das pessoas que obtiverem
voto. Em 27.

Suprimio-se. Em 27.
"16.

54.

Nenhum Artigo conterá theses contradictorial. Agos,to 1.

64,

Ta 3. a discussão as Emendas novas deveráõ ser apoiadas por
rlez Senadores; e n' esse cazo ficaráõ adiados os Artigoo, a quP.
fOl'ão offerecidas por 3 dias, proseguindo a discussão quanto aoa;
outros. EIIl 1.

No Titulo 8., ou. 9., onde melhor lugal' ténba,

AI,tigo' novo.

Pl'oponho que as Emendas supressivas sejão propostas á vo
tação primeiro que o Artigo J ou a pai'te d' eIle a que se referi
rem. Salva a redacção, - Bll1'?'ozo.

No Titulo 9. Artigo novo,

Quando algum Senadol' pedir, que hum Artigo' seja 'posto a
yotação por partes, se for apoiado por 5 Senadores, terá Iugat' a
divisão. Salva a Redacção - Bar·J'ozo. - Em 1.

76.

Para a 3.a discussão virá o Projecto de Lei original acompa
nhado das Emendas que tiverem sido approvadas, e todas im-
pt'essas. Em 1. ~."



c Para ~e addi()ionar depois do Al'biga 77.

Quand6 porém a 8.a discussão recahir sobre Regimentos,. ou
Projectos de Lei ql!le contenhão divizões de Capitulos, Titulos e
AI,tigos. ql1e envolvel'ero matei'ias differentes se t1'atnrá Artigo por
AI·tigo, votando-se no fim de cada bum, e. a final !Iobre todo o
Projecto; em cujo acto se podel'á tomar em consideração qualquer
obsel'vação) que argua. absUI'do, ou contl'adicçã.o nos Artigos já
"Votarlos, -ou ainda huma eorrecção manifestamente preferivel, e
apoiada pela maioria dos dous terços da Camara. Julho Em 27,

Na discussão do Titulo lO•

. Venceo-se. que quando houvet· empate de votos fique a ma
teda adiada para ent,'ur novamente em discussão, e que no caso
00 fiear ontl'a vez empatada, seja então rejeitada a sua materia,
Agosto em 25.

Artigo 96.

,Suprirnfrão-se as palavraS" - Os outrDs d('),us- Secretal'Í-cs toma
nota. - Agosto em 25..

Artigo 103,

Suprimia-se p~ra entrar a sua materia em outro lug~r. Em 25.

Artigo 104.

S.upl'hnldo. Em 25~

.'

1. ia. Imprensa Imperial e Nacional.
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Papeis existentes nas dYferentes COlnn'tissões.

COMMISSÁO D'ESTATISTIOA J OOLONISAl(:ÁO,
E OA'I'HEQUESE. ~

Em 8 de Junho de 1826.

Officio do Barão de Caithé de 17 de Abril com 12 documentos re
mettidos pelo Ministro do Imperio em 30 de faio.

Em 7 -de .Maio de 1827.

Oflicio do Ministro do Imperio de 5 d'o corrente com 3 Officios dos
Presidentes 'de Goyaz, Maranhão e Pará nas datas de 27 de Setembro,
6 de Novembro, e II de Dezembro ~ d<;> anno passado resumo de Obser
vacões Estatisticas nela Engenheiro Luis D Alincourt, e 2 Mappas Ge
ra~s da popul?ção de grande parte da Provincia de Matto Gl'ôsso.

Oflicio do Ministro do Imperio de 5 do corrente com 6 Officios dos
Presidentes dali Provincias do Espirito Santo, Goyaz, Parabiba do Nor
te J Ceará, S. Paulo, e Pernambuco nas datas de 4, e 30 de Agosto,
26 de Setembro, e 3 de Novembro ue 1826, e de 22 de Fevereiro, e
5 de Abril deste anno relativos á Civili acão dos Indios.

Officio do referido Ministro na mesma' data com o Projecto de 00
lonisação as íg'nado por 3 Membros da Commissão creada para propor
alg'um applicavel a todas as Províncias do Imperio, e tambem o Plano
para attrahir e estabelecer Colonias estrangeiras no Brasil J assig'nado
por 10nsenhor Miranda.

Em IOde Maio.

Officio do Ministro do Imperio de 7 do corrente com hum Mappa
Recapitulativo da População Geral da Provincia do Maranhão e Noticias
Geograficas da Capitania do Rio Negro; Mappa E tatistico das Villas,
J ulg'ados, e Povoações da mesma Capitania. '

Em, 13 de lk/aio.

Offieio do Mini ·tro do Imperio de II da Maio com outro do Sar
gento Mór Eng'enheiro Luis D' Alincourt J sobre trabalhos Estatisticos da
Provincia de Matto Grosso.

Idem de l4 de Maio com outro uo Presiuente da Provincia do Cea
tá sobre a difficuldade de ultimar os trabalhos Estatisticos daquella Pro
vincia.

Em 25 dilo.

l\Iemoria sobre as Aldeas de Indios da Pro mCla de S. Paulo.

Em 2 de Junho.

Officio de 31 de Maio acompanhando informaçõe mandadas pelo
PI'esidente do Piauby sobre indole J e costume d' alguns Jodios.

Em, 12 dito.

Idem de II do corrente, incluindo outro do Vice·Presidente da Pro--p""
viucia de Minas Geraes sobre civilisacão dos Indios...
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Em 16 dito.

Idem de 12 do corrente, incluindo outro do Vice-Presidente da.
Provincia de Minas Geraes sobre a formação de Taboas Estatísticas.

Em 2 de Julho.

Discrip~ã{) da Gruta denominada Ermida do ArrayaI qHeimado.

Em 13 dilo.

Officio do Ministro do Imp-erio de ] 1 do ceH'l'ente remettendo outl'O!l
-dos Presidentes das Províncias do Rio Grande do Norte J e Matto Gros
~o, nas datas de 7 de Abril J e 5 de Maio a respeito do Elencho so~

bi'e Estatistica,

Em, 3 d~\ Oulub7'O.

Exemplar do Cathecismo Politico para uso dos Meninos- no Imperio
,do Brasil, por Fillippe Alberto Patroni Martins Maciel Parente.

- N. B. Depende de Parecer.

COMMISSXO DE CONSTITUIÇÃO.

Em 10 de JYlaio de 1827.

Officio do MinIstro dos N egocios da Justiça de 9 do corrente rela
tivo às Commissões Millital'es mandadas crear na Provincia Cisplatina.

Em 14 dito.

Oflicio do Ministro dos N egocios da Guerra de II do corren te J

ácerca das Commissões Militares) que continuáo a subsistir nas :Provin
cias de S. Pedro do R.io Gra nde e Cisplatina.

Em 25 dito.

Officios do Min istro dos Negocias da Guerra nas datas de 5 e II
de Jitlho do anno proxirno passado) a respeito das Commissões Mili
tares, que se mandarão crear nas Provincias da Bahia e Cisplatina J

acompanhados de hum Parecer da Commissão de Legislação interposto
sobre a materia dos Officios.

Em 28 de Julho.

Oflicio do Ministro dos Negocias Estrang'eiros da data de hoje re
mettendo a copia <10 Tratado celebrado entre Sua Mag'estade o Impera
dor, e Sua Magestade Britanlca) sobre a abolição do Commercio
d' Escravatura.

Em 28 de Selemb1'o.

. Officio do Ministro dos Neg'ocios do Imperio de 24 de Setembro a
respeito do Senador nomeado D. Damazo An~onio de Larranag'a.

Em 28 de Outubro.

Representação. do Provincial do Mosteiro de S. Bento J e Pres.iden
te dcHe nesta Corte.



Em 18. dito.

COMM1SSÁO DE FAZ"E DA.

Em 4 de Julho de 1826.

Officio do Ministro do Imperio de 3 do corrente remettendo os Pa-
cll'ões de Pezos e medidas. "

Em 25 de Agosto.

Officio do Ministro dos Negocias Estrang'eiros de 22 do corrente J re
nrettendo a Relação dos Ernpreg'ados daquella 'Repartição, e das que
lhe são dependentes,

Em 2 de Sctemb7'o.

omcio do Ministro da Guerra do J.o do corrente J remeUendo In
formações da Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exercito J Thesoura
ria Geral das Tropas da Corte J e Hospital Militar.

Em 23 de Maio de 1827.

Idem do Minstro do Imperio de '21 do corrente e relaçãg dos Em·
pregados da respectiva Secretaria J e das differentes Repartições da Cor
t~ e Provincias dependentes da mesma.

Em 30 dito.

Idem de 29 do correntt'!, incluindo a Consulta da Junta do Commercio
sobre os Empregados que lhe são sujeitos nas Provinciai da Bahia', Ceará,
e Parahiba do Norte.

Eni' J.o de Junho.

Idem do Ministro do Imperio de 30 de Maio J acompanhando outro
do Vice-Presidente da Provincia de Minas Geraes com a relacão dos
Empregados Publicos da mesma Provincia e seus venciment~s. J

Em 15 dito.

ttlem do Ministro da Guerra de II do COI'rente sobre Empregados
ujeitos áqueUa Repartição.

Idem do Ministro da Guert'a de .1§ do corrente remettendo outro
do Presidente da Proviucia de Matto Grosso a respeito dOi Empregados
Militares J ou CivÍs Militares da mesma Provincia, -

Em, 7 tle Julho.

Officio do Mini tro da Guerra de 6 do corrente remettendo outro
do Pre i<1ente da Provincia do Rio Grande do Norte a respeito dos Em.,.
pl'cg'ud0s Civís .Militares.

Em )4 de Ag'osto.

Offieio do Mini tro do Imperio de 13 do corrente sobre Empregados
lia Provincia do Piauhy.

Ern 13 de Seternbro.

Idem do Ministro do ImpelTio de II do corrente, incluindo outro
do Vice-Presidente da Provinciu das Alagoas acerca do numero dos Em-'lr"l.o
pregados Publicos daquella Provincia, e eus vencimentos.
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COMMISSÁO DE SAUDE PUBLrCA.

Em 3 de Agosto de 1826.

Officio do Ministro do Imperia de 2 ·.tIo corrente l'emettenda dois
'o"fficios hum do lU. Senado da Camara datado de 29 de Julho deste
:anno, e outro do Intendente-Geral da .Poli.cia, de 24 do referido mez ; am
·bos tendentes .ás contas de Receita, e Despesa das respectivlls Repartições..

Em 2 de -outub1'O de 1827.

Projecto de Lei abolindo os Lug'ares de Provedor Mór da Saude,
,Fisico Mór, e Cirul'gião Mór do Imperio.

N. B. Este Projecto fai rernettido c@njunetamente á Commissão de
Legislaçã.o.

Em 10 áito.

RepresE'ntação do Promotor do Juizo da Fisicatura Mór do .Impe.
·flO sobre objectos do mesmo Juizo.

'COMMISSXO DE COMMERGIO, AGRICULTURA, INDUSTRIA,
E ARTES.

Em 4 de Junho de 1826.

Offieio do ".Ministro . do Imperio de 3 do corrente, remettendo os
Padrões de Pesos e Medidas.

N. B. Este Officio foi conjunetamente -remettido á Commissão de Fa-
.zellda. . .

COM1VIISSÃO DE MARINHA E GUERRA.

Em 2 de Junho de 1827.

Officio do Ministro da Guer'a da mesma. data remettendo huma
copia do -Codig'o Penal M ílitar pàra o E ercito de Portugal.

CDMMISSÃO DÉ LEGISLAÇÃO.

-Em 2 de 0utub'ro ·de 1827.

"Projecto de Lei abolindo os Lug'ares de Provedar Mór da Saude,
,e de Fisico Mór e Cirurg'ião .Mór do lmperio.

N. B. Este Projecto foi conjun-ctament-e remettido á Commissáo de
.Saude Publica.

-eOMMlSSXO DA MESA.

Em o 1.0 de Agosto de 1827.

Requerimento de Vietorino Ribeiro de OEv'eira e Silva pedintlo hu'
ma Certidão,

Em 15 de Novemb1'o.

O Corrector, e mais Irmãos da Ordem 3.a dos Minimos de S. Francisco'
de Paula.
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COMMISSÃO DO REGIMENTO INTERNO.

Em 27 de .I1gosto de 1827.

Regi~ento da Camara dos Pares em Franca.
N B. Nesta Commissáo existe nota de differentes Artigo!!, Emen

àas , e Indicações &c. que devem entrar no Regimento Interno.

Projectos de Lei Sanccionados por Sua Magestade o Impemdor.

Em II de Agosto de 1827.

Sobre a dotação de S. M. o Imperador e da Sua Imperial Familia.
Sobre o Creação de dous Cursos J uridicos, hum na Cidade de S. Paulo,

e outro na de Olinda.
Em 15 de Setembro.

Regulando a Força de Mar para o anno futuro de 1828.
Extinguindo os Lugares de Intendente Geral do Ouro deitta Corte,

e da Cidade da Bahia, e Officias de Escrivão, e Meirinho do seu Cargo.

Em 25 dito.

Providencias para oecorrer á Fome nas Provincias do Ceará, e Rio
Grande do Norte, e eutras quaesqúer que se acharem nas mesma:; (ir
cu nstancias.

Em II de Outubro.

Sobre a forma por que d' ora eID diante deverâ.õ ser providos os Of
ncios de Justiça e Fazenda.

Em 13 dito.

Mandando que as Sentenças dos Conselhos de Guerra, a que se pro
ceder nas Provi~lcias, sejão executadas nas m~smas Provincias sem de
pendencia de' confirmação do Conselho Supremo Millitar, a excepção da
do Rio de Janeiro, e Districto da sua Relacáo...

Em 15 de Outub?·o.

Sobre a Creacão d' Escollas de Primeiras Letras em todas as Cida
des, VilIa!l, e Lugares mais populosos do Imperio.

Creando Juizes de Paz, e seus Supplentes, em cada huma das Fre
g'uezias;, c Capellas filiaes curadas.

Sobre a Responsabilidade dos lHinistros e Secretarias d' Estado, e
dOi Conselheiros d' Estado.

Em 22 dito.

Abolindo o Officio de Cerrector da Fazenda Publica.

Em 23 dito.

Ordenando que os Assignantes das Alfandegas do Imperio, p21guem ()
premio do meio por cento ao mez pela demora. do pagamento dos Di
reitos.

Em 24 dito.

ExtÍ!~gu indo aJunta da Administração dos Diamantes de Cuiabá,
e encarreg'ando as suas funcções á Junta da Fazenda Publica.

2 1,!J
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Em 25 dtz:o.

Ordenando a nl'l'ernatação dos Dil'eitos d'. Entl'ada, Baldeação, Reex
-portação J e Consulado de sahida das Alfandegas do Imperio J exceptua
,das as de importação d' Escravos.

Em 26 de Outubro.

Mandando que o -Duro pague cinco por cento em Iug'ar de quinto,
->excepto o extmhido p~las _Companhias Estrangeiras J e circule em pé J e
,barras como mercadorias J abolidas as Casas de Permuta J sendo as bar
'ras da Fazenda Nacional vendidas em hasta publica,

Em 3 .de NovembrG.

Sobre aCreação das Pre!azias de Goyaz J e Matto Grosse em Bispados.

Em 5 dito.

"Extinguindo as Mesas da Inspecção do Assucar J Tabaco, e Algodão.

Em 6 dito.

Dando nova applicação aos Legados Pios não .cumpridos no Impe.
TIO do Brasil.

Authorisando o Governo para fazer abonar ás Viuvas dos Officiaes
-do Exercito J que tem fallecido.; e daquelles que fallecerem J assim co
··mo aos Orfãos menores de 18 annos J e as Filhas que existirem solteiras
'a metade' do Soldo que caberia a seus ~aridos, e Pais se fossem
:Reformados. '

Sobre a nova arrecadação das Contribuições que ·até agera entravão
:no Cofre da lntendencia 'Geral da Policia.

Em 13 dito.

Facultando a Qllalquer Pessoa levantar Engenhos d' Assucar nas suas
t-erras, sem dependencia de licença alg-uma.

Em' 13 de Novembro.

Authorisando o Governo para {azer -continuar.., e concluir a Obra do
:Palacio da Imperial Qninta da Boa Vista J que se acha em construccão.

Regulando o modo por que se devem pagar os preços..... dos Con'tra
·etos das Rendas Publicas, ou vendas de P,.roprios alienaveis; e abolindo
-os Emolumentos que se Ie.vão em Minas Geraes pela cobrança da di vi
.da activa da Nação.

Em 14 dito.

Sobre o Orçamento da Receita, e Despeza do Thesouro Publico
nesta 'Corte J e Provincia para o ,anno de 1828.

Em 15 d'ito.

Creando na Cidade da Bahia hum Tabellião d.e Notas, que con
junetamente com os outros Tabelliães, fará o POQto J e Protesto das Le
tras Commerciaes.

. Sobr.~ o Recoahecimento -e Legalisação da Divida Publica, Funda-



Em H dito,

7

ção da Divida Publica, Fundação da Divida Intema, e estabelecimento
da Caixa d' Amortisação,

Em 27 dito.
r

Admittindo a despacho lIas Alfandegas do Imperio com ] 5 por cen
to de Direitos de Entrada os generos, e mercadorias da Asia importadas
por Estrangeims, ou em Navios Estrang'eiros.

RESOLUÇõES SANCCIONADAS POR SUA MAGESTADE O
IMPERADOR.

Em 26 de Julho de 1827.

Elevando o Ordenado dos Professore~ de Primeiras Letras a cento
e cincoenta mil reis. .

Determinando que das Rendas Geraes do Imperio se supra corno
necessario ao pag'amento dos Ordenados dos Professores de Primeira s
Letras, e Grammatica Latina quando o Subsidio Litterario não f01: bastante

Em 9 de .,L/gosto.

Mandando que os Eleitol'es nomeados para a primeirll eleição de
qualquer l.Jegislatura, s~jão os competentes para proceder ás eleições or
denadas 'pelli Constituição, mas que nas Províncias onde se tiver pro
cedido á nomeaçâo de novos compita a estes a fazer as referidas eleiç&es
na presente Legislatura,

Em ]3 dito.

Fazendo extensiva aos Officíaes de Patente 'activos, e Reformados
que vencem soldo, de l.a e 2.a Linha a di posição do Decreto do ]'0
de Agosto de 1822, que concedeo aos Officiaes da guarnição do Rio
de Janeiro, ametade dos seus respectivos soldos, ernquanto se estivereM
curando no Hospital.

Declarando Cidadãe Brasileiro natUl'alisado todo o Estrangeiro, que
naturalisado Portuguez existia no Brasi-l antes da épocha da Independencia.

Fm 13 de SetembTo.

Sobre a distribuição dos Feitos nos Lugares onde ha hum só Ta
bellião, e nos Juizos onde ba hum só Escrivão.

Em 13 de SetembTo.

Sobre a intelligencia da Lei que presentemente regula a liberdade
da Imprensa.

. Em 14 àito.

Declarando, que a Lei ql!le, actualmente regu1a o Monte Pio da
Marinba, não concede ás Irmãs dos Contribuintes a sobrevivencia de
humas para-as outras.

Em 18 dito.

Sobre as Revistas de Graça Especialíssima.
. ~l



Em 13 dito.

s
Em ~O dito.

Reuninuo a outros Officios os dos Feitos da Fazenda Publica da Pro
:vincia do Rio Grande do Norte.

Em II de Outubro.

Providenciando os casos de não apparecerem -os auLos originaes das
Devassas de Crimes, qHe provados merecem pena de morte. .

Authorisando o Governo para pagar as dividas, que deixara Sua
Magestade a Imperatriz, de Saudosa Memol·ia.

Em 13 dit(J.

-Impondo penas 'aos Militares -que tiverem desertado J tllez e .mais
"Vezes em tempo de paz.

Em 15 dito.

Fazendo extensiva ii todas as Pr~)Vincias do lmperio a Res01uçãá
de .16 d.e Agosto de 1823, .ácerca do contrato das carnes verdes.

Em 15 de Outubro.

Desannexando a Comarca do Rio de R Francisco da Provincia
.de Mi~as Geraes, .e unindo-a ,provisoriamente a da Bahia.

Creando no Rio de Janeiro hum Observatorio Astronomico.

Em .3 de. NO'Vemb1·o.

Manda-ndo 8bser.val' as disposições do .Consilio Tridentino na Sessão
-24 Capitulo 1.0 de Rifonnatione .Matrimonii.

'Em 7 dito.

Declarando os al'tigos 1.0 e 2.° da .Lei J que fixou as forças Mari~

timas .para o anno de 1828. .
Em. 8 dito.

'Concedendo ao 'Seminario Episcopal do Pará hum terreno configuo
.ao mesmo.

ãito.

Dando nova applicação as Contl%uições das Provincias para illu·
'minação da CorLe.

Declarando que .a disposição do Alvará de 21 de Maio de 1~51, não
]1e applicalvel ás arrematações feita das fazendas demoradas nas Alfandeg·as.

dito.

Authorisando '0 Governo 'pal:a alienar -todas as Armações da Pesca
.das Baleias J .pertencentes a Nação seus terre.nos, edificios J embarcacões I

-escravos e utensilios. .
Em 15 de NovembTo.

Sobre a disposição ..da Ord. do. Liv. i. Tit. 62 §. 38 na parte
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que regula o espaço de tempo', em que se 'deve considerar morto aquelIe
que, ausentando-se de bum lugar, não se sab,e. noticia d' elJe.

Isentando de portes de Correio as Folhas Periodicas; e Jornaes
Publicos, e d~ direito das Alfandeg-as e Portos secos os Livros para ás
BibJiotecas Publicas. .

Derogando a Provüão do Conselho Supremo Militar de 23 de No
vembl'O de 18~5; que manda proceder a Conselho de Guerra contra os
,Accusadores dos Réus absolvidos nos mesmos Conselhos por crimes Mi
litares J que entenderem ter direito J e quizerem haver dos seus Accusa·
dores perdas e damnos. . /

Sobre ,a Substituição do Promotor elei~o para. o Juizo dos Jurados.
Madando observar com os Professores da Lingoa Latina o

mesmo que se acha disposto nos Artigo51 2, 7, 8, 9, 14, e 16 da
Lei novissima acerca dos Mestres pe Primei ras Letras.

Sobre o Art. 4. da Lei de 13 de Novembro do corrente, que manda
executar as 8entencas das 'J untas, de. J Lis'tica.. .

'.
Em 27 dito.

Relativa aos votos singulares dos Membros das Juntas de Fazendas
.das Provincias do lmperio.

Em 27 de Novembro.

Dando providencias acerca da moeda falsa de cobre, que actual-
mente· g'ira na Provi neia. <la Bahia. r

N. B. Por Officio do Ministro e Secretario d' Estado, dos N ego
~ios do Iplperiq d~ 6 de Novembro cons~a ter Sua Mag'estade o Impe
rador Sanccionado as Resoluções da Assembléa Geral Legislativa de 2&
de Outubro proximo passado, huma approvando a Mercê do Ordenado
por inteiro feita a Marcos Antonio Bricio aposentado no Lugar d' Es
crivão da J unta da Provincia do Ceará;. e outra approvando tambem a
Mercê de quatro centos mil réis annuaes feita a Jeronimo Xavier de
Barro~ com ·a aposentadoria do Officio d' E,scrivãQ do Celeiro' Publico
da Cidade da Bahia.

MATERIAS PROPOSTAS NO SENADO.
I

Projectos de Le';', que se achão pendentes#

1826.

Em 17 de Maio•.
Sobre o Monte·Pio Milit~r, acha·se dependente do Parecer das Com

missões de Guerra e de Fazenda, que teve l.a discussão em 8 de Outubro
de 1827, e approvou-se para passar á ultima.

Em 1.0 de Junho.

Sobre a navegação, e construccão. Entra em 3.a discussão por
haver-se terminado a 2.& em 2 de julho.

, Em. 15 dito.

Sobre a Marinhag'em. Findou a 2.a discussão em 5 de Agosto. Ha~1I.1
de entrar em 3.a
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Em 18 de Julho.

-Sobre a Erecção de Villas, ,e Creação de Juizes Letrados. Ha dê
~1itrar ,em V' discussão.

Em '20 dito.

Sobre a l\1i;leraçào. "T~rminou a .3. n discussão' em' 21 de Maio de
!I827, e ficou de.pendente da discl:Issão d~ Ariigos addittivos.

-Em ·0 .l.o ele .1gosto.

Sobre Estradas, Pontes, e Canaes. Ha' dê en'trar ,em La discussão
·com emendas do Sr. Marquez de ·Barba~el~a.

Em 4 dito. • I

Sobre a. Organisaç'ão do E'Xeréito. 'Ha de continuar a. 2.a discussão
.do Art. 6.0 gue .pela hora .ficou add~ada em Sessão d,e 26 de A o 19,

1827.

Em 10 de Maio.

Sobre Juizes Territoriaes. Em 24 de Julho ,approvoti-se 'que passas.
se a 2.a discussão.

Em, 30 de Junho.

- Sobre a, Colon'is~ção d' Estrangeirols para 'o Brasil. Em 19 de Ju..
·lho approvou-se para pass'f~ a 2.~' .di~cu~são,.

Sobre a reunião das duas Camaras p~rmittida peló .Artigo 61 da
Constituição. .

Teve leitura, .e mandou.se, impr~mir rio mesmo ·dia.

Em 9 ,de Julho.
f

. 'R.egimento Eéonomico, e'Policiál para a Minas. Foi approvaâo 'em
:18 de Ol!tubro para se remetter á Camara dos 81's.· Deputados, ficando
:porém reservada a 'l:e~ssa 'para ijuaq,do se ,approwar.o Projecto de Lei
:sobre.a Mineracãó: ' I

.• Em 17 dilo~

Sobl'e as Direitos aos Estrangeiros residentes 'no Imperio. Foi lido,
,e mandú.u-se im.primir no mesmo' dia.

Regimento da Uil'ecç5.o .central, e ~ 'Com~issoi"s Coloniaes em adita·
mento' á Lei de Colonisa,;úo d' Estrang,eiros. Leo-se, e mandou-se im-
primir no mesmo dia. . I

Regimento Interno do Senad~. Remetteo-se á Com missão enca.l're
..o·ada da redacção do mesmo Reg'imento. e para esse fim nomeada em
~8 de - MaiQ de 1827.

~ESOLUÇÃO.

Em .4 de Setembro.

( 'fjqyre disposições do Decreto de 13 de N ov.embro de 1790, Foi li-
da, e mandou-se imprimir no mesmo dia.
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PARECERES DE COMMISSõES.

1826.

Em 27 de Julho.

COMMISSõES DE CONSTITUIÇÃO,. E DIPLOMACIA:

Convencão de 29 de Agosto, de I8~5. Teve l.a discussão em 18
de Agosto, • e resoiveo-se que passasse a ultima.

Em II de .Agosto.

Tratado com
discussão.

a França. Em 26 de Ag'osto passou para a ultima

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO.

Em 17 de Agosto.

Requerimento da Camara e Povos da VilIa de B~ependy, em que
pedem a Creação de hum Juiz de Fóra. Em 26 de Ag'osto venceo-se
que passasse á ultima discussão.

COMMISSXO DE SAUDE PUBLICA.

Em 26 de .Ag'osto.

Ensecamento de terras. Teve leitura no mesmo dia.

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO.

1827.

Em 9 de Junho.

Requerimento de José Joaquim da Silva Tortes, aIIegando haver
se. profel'ido co'ntta elle hllma Sentença na Casa da SlIpplicaçfio, em que
exclue sua Mulher da herança paterna do Padre ManoeI de J ezus COI'.
rêa, a titulo de ser filho de coito damnado. Em 19 foi appl'Ovado pa
ra passar á ultima discussão.

CO 'IMISSÁO DA REDACÇÃO DO DIARIO.

Em 23 de Junlto.

ReCJuedmcnte do Tachig-rafo Victorino Ribeiro d' Oliveira e Silva,
que pede seI' considerado l.0 Tachigrafo em lug'ar de João Caetano
d' Almeida. Em 5 de Julho approvou-se para passar á ultima discussão.

Em 5 de Julho.

Sobre os Trabalhos dos Aspirantes aos Lug'ares de Tachigrafos.. Lido
no mesmo dia. .

COMMISSÃU DE CONSTITUIÇÃO E DIPLOMACiA.

• I Em 12 de Julho .

Repl'esentação' 'do Se.nador José Cados Marink da Silva Ferrão,. J.\
'lo
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~xpondo os motivos por que não comparecêra na prêsente Sessão. Li.
do no mesmo dia.

COMMISSÃO DA REDAÇÃO DO DIARIO.

Em 20 de Julho.

Requerimento do Tachigrafo Francisco José Moreira, no qual pe.
de augm-ento de Ordenado. Lido no ·mesmo dia.

Requerimento dos, Tachig·raf<>s, pedinQo J que lhes sejão distriblli.
·dos os pa.peis impressos pOl' Ordem das Ca~naras. Lido no mesmo dia.

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO.

Em 28 de Julho.

Requedmento de Ignacio Alves Pinto d' Almeida, e outro sobre o
Officio de Corretor da Fazenda Nadonal. Lido no mesmo dia.

N. B. O objecto do presente Pareçer acha-se decidido pela Lei
lle 22 de Outubro de 1827.

COMMISSÃO DE GUERRA E FAZENDA.

Em 2 de Agosto.

Organisação' de hum P1al'lo de Mórüe-Pio Militar. Em 8 de Ou·
tubro approvou-$e para passar á ultima discussão.

COMMlSSÃO DA REDACÇÃO DO DIARIO.

Em 25 de Agosto.

Reqtrerimenlo ·d0 Tachigrafo Pratic~te José Antonio Pereira do
Lago, em que pede a g'l'atifi'cação mensa1 -de 80UOOO rs. em lugar da
de 25UOOO rs. J que actualmente percebe. Lido no mesmo dia.

COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E INSTRUCÇÃO PUBLICA.

Requerimento da Ordem 3.a de S. Francisco de Paula, pedinrto permis.
são para poder adquirir bens de raiz J a fim de. verificar hum Collegio d' Edu
.cação dos F.ilhos Orfãos dos Irmãos da mesma Ordem. Lido no mes
mo dia: e dec'dio-se que a sua materia se julgasse incluída na dis
cussão oa Resolução sobre o referido objecto J a qual no l.o de Ou
tubro ficou addiada até a apresentação dos Estatutos.

COMMISSÃO DE FAZENDA.

Em 6 de Setembro.

Requerimento de D. Manoela da Paixão Coelho do Rego Barreto,
e outras pessoas habitantes da Provincia de Perr.ambuco J em que pedem
isenção do pagamento da Decima das Casas proprias, em que morão
pela SUE\. muita pobreza. Lido no mesmo dia.

R<:;querimento do Porteiro. e Continuos da Secretaria do Senado,
em que pedem J que os seus Ordenados sejão igualados aos que vencem
os Empreeados semelhantes na Camara dos Srs. Deputados. Lido DO

mesmo dia.
N. B. De hum Omcio do Ministro e Secretario d' Estado dos Ne·
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gocios do Imperio de 13 de Setembro lido em Sessão ete ] 5 do dito
mez, consta que Sua Magestade o Imperador, Resolvera sobre identi·
cô objecto que ~e espera se pela Lei que, ha de regular em geral a sua
-matel'ia, evitando ássim medidas provisorias.

coM HSSÁO DE CONSTITUIÇÃO E DIPLOMACIA.

Em 27 de Setembro.

Requerimento de Manoel Ferreil'a Manhfies, em que pede se lhe
aforen;l, ou vendão nove ou dez braça~ ,de terreno contiguo ao Paço do
Senado. Lido em 28.

Em, 5 de Novembro.

Requerimento de Joaquim José Muniz, JO!'é Lalamag-uez Frají:io,
e de Raí nUll u Francisco Bruce, e Capitão Clementino José Lisbôa,
em que se queixão do ex-Presidente da Provincia do Maranhão Pedro
José da Custa Barl'Os. Lido no mesmo dia.

COY.LMISSÁO DE LEGISLAVÁO.
~

Em dito dia.

Requerimento de dous Majores, e hum Capitão Ajudante da 2.a Li·
nha da Pl'Ovill-cia de S. Paulo, promovidos antes do Decreto de 4 de
Dezembl'O de 1822, que requerem a continuação da di 'cussão dn Pro·
jecto sobre os Majo"es, e Ajudantes da 2.a Linha, que- ficou ad diado
até a Organisação do Exercito. Lido no mesmo dia.
, Requerimento de José Pedro Torres; Escrivão vitalicio dos Feitos
da Mesa da Inspecção da Cidade da Bahia, em que pede a continua
ção do exercicio do seu Officio perante qualquer Authoridade para quem
passar as incumbencias da referida Mesa. Lido no mesmo dia

Em 15 de Novemb1·o.

Requerimento do Corrector, e mai!! 1rmães da Ordem 3." de S. Fran
t'sco de Paula, em que peJem se abra a disCLJssão sobre a dispensa
por elles requerida para poderem adquirir bens de raiz até a quantia
de quatrocento' contos de I'éis, a fim de fundarem hum CoIlegio des
tinado á educacão dos Orfãos e Orfãs de seus confrades. Lido no
mesmo dia. .

N. B. Vede a Nota ao Parecer da Commissão de Lag-islà\ão, e
ln truc~ão Publica de 25 de Agosto.

I JDICACõES.,

1827.

Em 21 ele Junho.

Do Sr. l\tInrquez do Santo Amaro. Proponho que a Resolução d9
Senado, sobre as Emendas vindas da Camara dos Sl's. Deputados, for
mem Artig'o do Iteg'imento Interno. Lida no mesmo dia.

Em 28 dito.

PI'oponho que a parte do ~. 1:- do Art. 5.0, que respeita aos Es;
4 'Ir'?'"
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t1'ãng'eil'os, fique suprimida, reservanà"o'se a sua materia palra objeco.
Ue huma Lei espec!al. Salva a reu,reçát>. Nlawq'l.tez de· Santo Amaro•.

N. B. Esta P'í'oposta foi feita na 3.a discus 'ão da Lei da Re pon·
sabilidade dos Ministros, e ficou censid-el'a·da cefiTlo Irldicação paJta er
discutida em tempo ..•

Em 7 de Julho,

Do SI", Carneiro de Campos, I'eq.uerendo, que se proponha, e
decida r se o PI'ojecto sobl'e' os Ol"denados dos Officiae!l desta Cama
ra, cujas emendas farão I'ejeitadas, he ou não vantajoso.

Em 23 dilo.

Do Sr" l\1al'quez de Inhambupe. PI'oponrlo que as Resoluções da
Camara dos Srs. Deputados enviadas ao Senado, sejão impressas e
distl'ihuidas antes de serem dadas para a ordem do dia. Lida no
mesmo dia.

Do SI'. Visconde de Cayrú. Propondo que as mesmas Resola
cões venhão acompanhadas de todos os Documentos, que lhes derão
ol"igem. Lida no mesmo dia.

EMENDAS.

Do Sr. Mal'.quez d'e Caravellas. Sobl'e o mesmo objecto. Lida
no mesmo día.

Do Sr..M:arquez de Inhambupe. Propondo ql\e o Senado prati
qne com a Camal'u dos Deputados o mesmo que d' ella se exige na
remessa das suas Resoluções. Lida no mesmo dia.

Do SI'. Oal"valho. Sobl'e o mesmo objecto. Lida no referido dit\.

Em 3 de Outubro.

Indicacão do Sr. Monteiro de Barros. Sobre a Resolud\o acerca do
julg'amento' das Causas Ecclesiasticas. Lida no mesmo dia.
. N. B. O objecto desta Indicação acha-se decidido na Resolução_
tomada em 25 do COrl·ente sobre Proposta do Sr. Marquez de
InbarnlJupe.

PROJECTOS DE LEI ADIADOS.

1826.

Em 13 de Maio.

Soul·e a libel·dade dos jUI'os. No l.0 de Julho adiou-56 até a Sessão
d'o anDO se~;uinte.

'Em 29 dilo.

Sob,'e isencão de dil·eitos pOl' entrada em todas as Alfandegas, de
LÍ\'I'o-s e de ·olitl·OS objectos. Adiou-se em 19 de Junho.

Ém 10 de Julho.. .

Emenrlas ao Projecto de Lei sob~"€ a natul·nlis(lr5.0 dos ElStran·
geil'os, Offerecidas pela. Carnal'a dos Srs. Deputados. 'Adiadas em 28
<-:l'e Agos to até ulterior delibera9ão-"



15

Em 1'1 ditá.

Em.endas da Cam,ara dos 81'S. Oelluta(t~s 'a,o Pro,jeçt~ de; Ittti so
'bre os Conselhos Gel'aes de Pl'ovincia. Adiadas em 26 de Agosto até
ulterior d(lliberação.

Idem, Mobre remunel'ação de Sierviços Militares em tempo de paz.
Na Sessão de 25 de Agosto adi.ou-se a discussão até se impdmil' ou
tro Projecto do Sr. .Barrozo sobre a mesma materia, para então se
determinar a fôrma do competente debate. ( Está impresso. )

MATERIAS PROPOSTAS NA CAMARA DOS SENHORES
DEPUTADOS. .

Proj€cto de Ler, que se achão dep.endent~s de dis~u$.São~

1827.

II de Julho.

Sobr~ a liberdade de exprimir os pensamentos por palavras,' ou por
escritos. Lido em W.

19 de Setemb'ro.

A!501indo o Lu~ar de Pl"OVedOl' Mór da Saud<> , Fysico M' r, e Ci
rurgião Mór do Imperio. Em 2 de Outubro entrou em L e 2.& dis
cussão, e foi remettido ás Commiss(ies· de Saude Publiea I e de Legisia'trio.

28.

Sobre o Foro pessoal. Lido no' 1.0 de Outubl'O.

5 de Oulub1'O.

)

Creação do Supremo Tribunal de Justiça. Lido em 6,

9 de Outubro.

Sobre aJunta de J lIstica Militar da Pro~inc'ia do Pará..
Em 6 de Novembro c ),Jltinuand~ a 2.a discussão J que fora addia

da em 30 de Outubro, venceo-se que se pedissem iIIustr!:lsões á Ca
mara dos Deputados, da qual se recebeo resposta em 12 de _ ovembro~

27 dito.

Sobre o ~c1l\sivo da Navegação entre a ViIla de Santos Provin
da' ue S. Paulo .• e os Porlos intel·jores, ou Cubatões.

Teve 2.a discussão em 15 de Novembro, e approvou-se pa,ra pas
sar éÍ 3.a

31 dito,

Extincção do Tribunal da Btilla da Cl'uzada, Lido em 5 de
Novembro.

Sobre a abel'tura de Canaes, e eonstrucção d~ Estr~das ~ rppt~s J~;1.p

Cal.çada~, QU ~quedyçtoll ..Lido em ii de ,Npvern}:Hp.
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2 de.' N'ovemb1·o.

,De~tina~do ',Subsidios para a factra do Estrada da SeFl'a 'de Paraty.

Foi approvado em 14 para pas!lar á 3,a discussão.
Sobre o imposto do Quinto dos Coiros, que até .egora se tem co

hrado em especie na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Em 13 appruvoll-se para passar á 3.- discussão.

6 dito.

Extjnguindo os Tribunaes das Mesas do Desembargo do Paço, e
da Con~ciencia e Ordens. Lido em 7.

13 dito.

Sobre as prisões POl' crime" sem culpa formada. Lido em 14.

RESOLUCÃO DITA.,

Em ] 4 dtf NrJvembro.

Sobre a avaliação,' 'e arrematação 'da Casa N.o 137 da Rua dB
Ouvidor pertencentes aos Proprios Nacionaes. Lido em 15.

, PROJECTOS' DE' LEI ADDIADOS.

''Ern' Iõ de' Julhõ de ] 827.
, ,

. Abolindo a Contribuição, que a titulo" de Ordinaria~ perc~be l?
Escrivão da Camara Imperial, e do Desembargo do Paço, das Camaras
do Imperio. Addiado indefinidamente em 8 de Agosto.

.30 ,de Agosto.

Sobre os Sargentos Móres', e Ajud~ntes da 2. 11 Linha. Addiado
em 26 de Setembro até a <?rganisaçã? g'eral do Exercito.

19 de Setembro.

Abolindo o Tribunal do Conselho da Fazenda. Addiado em 2 de
Outubre.

I .de Outubro.

Sobre Carpinteil:os de flumero. Addiado em 6 de Novembro a fini
de se convidar o Ministro da Marinha para assistir á discussão.

27 dito.

Sobre a abertura de' hum Canal na Provincia do Maranhão. Ad
diado em 8 de Novembro até que se obtenhão do Governo informa
ções sobre a utilidade, e possibilidade deste Canal.

RESOLUÇÕES DITAS.

14 de Julho de 1827.

'l~eFmittindo 'á Ordem. 3. a de, S••Francisco de Paula adquirir por
qualquer titulo Bens de raiz até ao valor de quatrocento.s contos de réis.



Addiada no 1.0 de Outubro até _a ~~resentaç""o dos Estatutos dos Co.
Jegios, ao qual he applicavel .o .~endirriento da referida quantia.

/ Em 25 de Agosto..
Authorisàn,do' o Governo a fâzer m~dir, demarcar, tomba'r, e eu":

cOl'porar nos proprios Nacionaes parte da Marinha do District~ de Cabo
'Frio. Addiada B-m 25 de l:5etembro.

27 ·dito.
Sobl'e as Catilsas EccJ('siasticas, No 1.0 de Outubro ficou' áddiada até

ser tratada a sua materia com a Sé ÁpostoJica por meio ·do Ministro
competente,

6 de Outu1Yl'o.
Permittindo a libel'dade de fabricar Polvol'a,

Outubro.
Addiada em 27 de

25 dito.
Sobre as Propinas; e· Emolumentos que percebem alguns Memhros

e Officilie!'l das Juntas da Fazenda. a titulo das arrematacões dos Uon~
trados da3 Rendas Nacionaes. Addiada em 7 de Nove:nbro até que
sobre esta materia se obtenha informações do Ministro da Fazenda, .

P1'oJectos de Lei, em que S, M. o lrnpemdor QU~1' meditar.
Em 20 de Outubro de. 18~7,

Sobre a Proposta do Podei' Executivo acerca das Assi~nattll'a9

flos Diplomas, Consta a Jmperial Resolu~~o por Offieio do \1iuistl'o
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio de 13 de Novembro,

se ex·
Coo,,·

de Es-

RESOLUÇÃO DITA.
Em 3 de Julho de 1827.

Sobr'e os Emolumentos dos Passaportes dos Navios, -que
pedem pelas Secl'etarias das Pl'ovincias Maritimas do Tmpel'io,
ta a Imperial Resoluçã.o POI' Officio do Mini tro € Secrt:tal'i6
tado dos egocios da Mal'inha de 15 de Outubro•

. Projectos de Lei, cuJo 1'esultado final não consta aindaoificialmente.

no
18

31 de Agosto.

das Camaras l\Iunicipaes. Idem em 24 de

23 de Junho de 1826.
das SecI'etal'ias (le EstarIo, Foi proposto
final á Camal'a dos 81'S. Deputados em

~obre Ol'ganlsução
Senado, e remettido u
de Agosto.

Sobl'e Or'~anisacão
Outubro de 1827, •

27 de Agosto de 182],
SobJ'e u nova Organisaçâo da Brigada d' Artilher'ia da Mm·iuha.

Foi reenyiad~\ com Emenda á Cama!'a dos 81'S, Deputados em I'
de Outubro, e por esta. communicudo em Omcio de 6 de No\·elll-.
bl'O, que tinha l'esolddo dirigil-o a S, lVr. o Impel'ador pedindo-lhe
a Sua San' fio . •N. B. Foi Sane ionada em 15 d Novembl'o de 182í,
Como con~ta dos Exemplares impI'essos remettidos á SeCl'etaria no
1.0 ue Fevel'ei 1'0 de' 1828,

25 de 01.dub~'o,

Estabelecendo, que os Navios de Propriedade Braslleil'u possiío na.
'\'egar. sem C~t;;z!l~~s, nem Cil'urgióes. Foi dirigido á Sancção~

Imperial em 8 de Nove~bro. 6
-4
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.. RESOLUÇÕES' DrTAS•

8 de Novembro.
Allthorisando o Governo para mt\nd~r vito pelo menos 6 Profes

sores pl'uticus de Obras Hydl'aulicas, e 6 Engenheiros de Pontes,
e cal\'adás. Foi approvada, e Remettida á Camara dos Srs. De
putadus em lO do referido mez.

13 dito.

Anthm'isando o Govel'no a receber por emprestimo gratuito quaes
quer quantias> que voluntariamente se lhe offereção. Foi dirig-ido á
Sancção J mperial a 14 do referido mez.

Projectos de Lei 1'een-oiados com Emendas ti Gamara dos 81'S. Deputa4
dos> em que a mesma GamaTa nüo conveio.

28 de Agosto. .

. Sobre a fixação da Força de Terra para o anno de 1828. Par4

ticipado por Oflicio do Secretario da Camara dos S1's. Deputados
. de fi de Outubro.

4 de Outubro.
~obl'e os Ordenados dos Pl'ofessores dos Estudos Preparatorios

indicados n'o Artig'o 8. da Lei> que creou dous. Cursos Juri'dicos.
Participado pOl' Offieio de fi de Novembro.

N. B. Igualmente não conveio a CamarlL dos Srs. Deputados n(}

Projecto de Lei sobre o Regimento CommulO, o que foi participada
por Oflicio de 29 de Outubro.

Projectos de Lei em qu~ o Senado não eonveio.
31 de .lJgO$to de 1826.

Sobre as Forcas de Mal' e Terra, Foi reenviado á Camara dos
81'S, Deputados e~n 10 de Julho de 1827.

26,de Julho de 1827-
Prohihinclo ás. Camaras das Cidades e. "\ ilIas, fazerem festas á

c.usta dos Bens do Conselho. Foi reenviado á Camara dos S1's. Deputa
dos ftffi 8 de Agosto.

RESOLUÇõES DITAS.
6 de Julho.

Sobre a 01'ganisaç~o de huma Academia l\1eoico-Cirurgicn na
Cidade de S. lJuiz elo Maranhão, conforme as Estabelecidas no Rio
d~ .laneil'o e Bahia. PUI'ticipQu-se á Carnal'a dos Srs. Deputados em
8 de Agosto.

20 de Agosto.
Sobre os Subsidios do~ :Membros (Ia Representacão Nacional•

.Foi I'e~nviada á Cumara dos SI'S, Deputados em 18 de Setembro.
1S de OutubTo.

Onlenando que o Govel'no faça publicar pela Imprensa todos
o~ lieus Actos, flue não exigirem !Segredo. Foi reenviado á. Camal'a
dos 81'S. Deputados em 3 de Novembro.

EMENDAS DITAS.
____ ~O de Junho.

Sobre o Pl'Ojecto de Lei enviado pelo Senado acerca dos om
ciaes e mais Empl'egados da Sua casa e Secretttria. Em 6 de Julhtl.
resolveo-se que não passassern á ultima discussao.

Secretaria do Senado em 5 de Janeil'o de 1828.
\

José Pedro Fernandes,'
Na Im~rensa Imperial e ~acion,!l"



...
COMMISSOES

DA

CAMARA DOS SENADORES.

Commissão do Regimento Interno.

Os Srs. - Francisco Carneiro de Campos. - João Antonio Ro~

drigues de Carvalho. - B~.mto Barmzo Pereira.

Commissáo de Policia.

Os 5rs. - Marquez de· Jacarepaguá. - Visconde de Congonhas
do Campo. - Conde de Valença.

Commis'$áo de Legislação Civil, e Criminal.

I Os Srs. - Visconde de Alcantara. - Francisco Carnei-ro de
Campos. - Marquez de Caravellas. - João Antonio Rodrigues de
Carvalho. - lVlarquez de lnhambupe.

Commissâo de- Finanfjas.

Os Srs. - Marquez de Maricá. - Marquez de Baependy. -'
Marquez de S. Amaro. - Marquez de Queluz. - Marquez de
Caravellas.

Commissão de Poderes.

Os Sr. - José Joaquim Nabuco de Araujo. - Conde de Va..
lenca. - Marcos Antonio I Monteiro de Barros.

j

Commissão de C01nmercio, Agricultura, In:lustria, e Arfes.

Os Sr'. - Marquez de Maricá. - Vi conde de Cayrú. - Manoel
Ferreira da Camara. - Marquez de Baependy. - Vi conde de S.
Leopoldo.

Commissáo de Mm'inha, e Guerra.

Os Srs. - José Ignacio Borges. - Marquez de Paranaguá.
Pedro José da Costa Barros.

Commissáo de Statistica, Colonisação e Calhequese.

Os Srs. - Antonio Gonçalves Gomide. - Marr ez de S. João
da Palma. - Antonio Vieira da Soledade. - Visconde de S. Leo
poldo. - Visconde de Congonhas do Campo.

Commissáo dl( Instrucção Publica, e Negocios Ecclesiasi'l"cos.

Os Srs. - Francisco a. 5 Santas ·Piato. - José -Caetano Fe.rrei.. ;"
ra de Aguiar. _ :Visc~nde de Cayrú~· 'b



Commissão ·da Retlacçao do Dz'ario;

Os Srs. - Luiz José de Oliveira. - Patricio José de Almeida
e Silva. - José Teixeira da Matta Bacellar.

Commissão de Saude Publica.

Os Srs, - José Joaquim de Carvalho. - Antonio Gonçalve
Gomide. - Conde de Valença.

Commissão de Petiç5es.

Os Srs. - Sebastião Luiz Tinoco da Silva. -- José Joaquim
Nabuco de Araujo. -- João Evangelista de Faria Lobato.

Commissâo de Constit~ição e Diplomacia.

Os Srs. - Marquez de Caravellas. - Marquez de S, Amaro, 
Marquez de Inhambupe. - Marquez d~ Queluz. - Marquez de
Maricá.



SENADO.
. -1828. N.o I.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio: Resolve.
Oi Alvarás de dezesete de Junho de mil oitocentos e nove, e

de dous de Outubro de mil oitocentos e onze, que estabelecer;.ão a
taxa do Sello das heranças, e legados, dando a fórma da sua
arrecadação, não considerarão o direito do usofructo como Lega
do diverso da propriedade, ou cousa deixada; mas sim como onus
imposto á mesma cousa, ou propriedade; e só os herdeiros, ou
legatarios destas obrigados á referida taxa pelo valor, que tiverem
ao t mpo da. morte do testador.

Paço da Camara dos Deputados em 19 de Maio de 1828. 
José da Costa Car·valho, Presidente. - José Antonio da Silva Maia,
1.0 Secretario. - Diogo .dntonio Feijó, 2.° Secretario.

Na Imprensa Imperial, e Nacional.
II'\;



N.2.

6EN ADO.

182 S.

Emendas feitas, e adoptadas pela Camara do! Deputados ao Projecto
de Lei, vindo do Senado J que designa o numero das Secreta-

rias de Estado e negados pe1'tencentes a cada humu dellas.

I.a EMENDA.

Art1'gos additivos, que deveráú seguir-se ao 2.0 do ProJecto.

Art. S.o Todos os Ministros, e Secretarios d' Elado assistirá'õ ás
Sessões dos Con elhos de Estado para darem n' eIlas as informações,
(jue forem necessal'ias.

Art. 4. Havel'á bum Conselho de Ministros, que será formado dos
Ministros, e Secreta rios de Estado, e em que se trataráõ os negocias,
que cada hum delles entender, que se não podem expedir sem.. au
diellcia dos outros.

Art. 5. Cada hum dos Ministros J e Secretarios de Estado será res
ponsavel, quando, por não ter tratado os neg'ocios em Conselho de Mi
nil'>tros, as sua!il deliberacões não forem acertadas.

Art. 6. O Ministro e Secretario, d'Estado, que tomar a deliberação sobre
neg'ocio tratado em Conselho de Ministros, será por el1a particularrner.
te responsavel, e os outros Ministros, e Secretarias de Estado só se
rão responsaveis nos casos, em que tem lugar a responsabilidade dos
Conselheiros de Estado. Para as Actas deste Conselho, que serão es
criptas pelo Ministro, e Secretarias de Estado, que o convocar, have
rá hum Livro e~pecial) em que se declarem os votos dos Ministros,
~ecretarios de Estado, dados nesse Conselho.

2.a EMENDA.

Suppressão dos Arts. 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,7'0' e 8.0 do Projecto, que
serão substituidos por estes, que se seg'uem.

Art. 7.0 Cada Ministro, e Secretario de Estado na sua respectiva
Repartição deve:

1.° Dirigir os trabalhos da sua Secretaria, e todos os negocios a
fila pertencentes.

2. Referendar, e fazer publicar, e executar as Leis, e Decretos.
S. Fazêr os Regulamentos, e Instruc('ces necessarias para a exe

cuç50 elas Leis, e andamento dos Neg'oci~s.
4. Examinar os defeitos das Leis existentes, e a necessidade ou

utilidade de novas; appresentando annualmente ao conhecimento da As
sembléa Geral Legislativa J no Relatorio do estado dos negocias da sua
Repartição, as observações que houver feito. -

5. Prestar a cada buma das Camaras da Assernbléa Geral Legis
lativa as informações verbaes, ou por esccipto, que qualquer deIlas en
tender conveniente exigir-lhe.

6. Determinar o pagamento dos ordenados, e de todas as outras
despezas, que exig'ir o serviço Nacional, pela sornma, que para esse o
fim lhe for ann ualmente cconsignada. t~



I. :\p?i"C~ell!nr ün:1ua!l11cntc .a cO'Il(a tla de~pezn: e orçnmeuto da
üo an:lO futuro, O Balan~'o, e orçamento g'ej'al que o Ministro Secre
l<lr~o de EstAdo dos _ cgocios da Fazenda deve apresentaI' á Carnara
.dos Depf:ll'tc!o'o; I depois de t.er recel)ido o,; das outras llepartições) den
1.1'0 elo pl'imeii"\) mez d~ Sej;sTio, f.cní. impresso antes eles a apresenta\'ão,

S, Rcfcrelluar) e fazer expedir os Diploma.) Cnrtas, e Patentes.
J. E 'alll;:wr e aprcs'lltur as Propostas, e lembrar as pessoas ha

beis para os ~rnpl'eg-()5,

W. \'<'131' ~illc oS Ewpr~gados cUl1lpri:~ o" seus deve·res, fazenuQ
p 'n;r f1fJllefics, que os 'nfrillgirem e proponClo remunerações para agueI
10;:;. (i'ie a 111t::l'cccrem) b~tUrdada sempre a Lei, e necessa.ria Cil'
<:'lli~íl('C('J(').

'11. 'rl'ra:lsmiILir íl SeGretaria competente os negocJOs) que á sua
\ j e i'c'm i li C0l11 pcl ("11 {emel) te.

:\['1. b, .\0 l\jinbLro oecrelario ue Estado dos Neg'ocios de lmpcrio
COI11!J"te fi llirec{'áo de todos oS negocios não desigll'HJos a outra SeCl'e-
1" ';'l' 'Ie l'''·t'''!r) >,.. ,~. ..h1 U ~ ~

"rt. 9, ,\0 1\lillistco Secretariá de 'Estado dos NegGcios da Jus
liça) e E ·c!c.>siasL:"as compele:

Lo A .dirc('('flo da . dmini. tracno (la JIIst.i('a 'ci\'il, Criminal) e
Corrc('ci01HlI. C(l~\l.r;,e:ien{\cndo a 130 1it;:a d.a C~dêas, :ustento .dos .pre-·
~n", e a fO!'i:laç~o dc): r\Jê.1PJ,a!'l annuaes das causas c.iveis, e crimes) ,e
dos prezo~,.

2. u
,\ direcc~o cios Neg'o"ios Eccl~siasticos na p'lrte sujeita ao ro

d.er ·Tempor?'j, .
Art. rJO. Ao l':íinistro Gecretúio <le 'Estado dos Negocios Estmn

g'ei;'()~ compele a dll'ec\ão de touos os neg-ocÍos, e relações com as
l~Í'1l':'ics 'Estnm"'e~ras, 'ConllJrehent1clIuo (I COll.1mel'cio Nacional nos Pai-., n :.J

7,(',' Estran"'éirm:,
Art. .{i. Ao ,JilJi rtro °Sccrctal~o de Est~do dos 'Neg'ocios da Guer

rn corr:pcte a c!ircc\'ão de lodos os 'neg'ocios pertencentes á g'uerra;
('on:prchendel1do tódas as TrojJas <1é prllneira, e segunda linha, Em.
pregados 'Civis do Eàercito) e todns flS E"!.fl~ões ,) e Est.abelecimentos
l\li!itarcs , 'em que SG il~cltlem as Escolas l\lilitures) e as Fabri.cas, que
tmu,ti'lÍlo exclusivamente pn.ra o Exercito,

O Hecrlllflmell!.o nilo pertence a esta Repnrti<:ão,
í\rt. 12, Ao Ministro Secretario üe E. tado dQS NC"'ocios da .Ma

rinha c!1mpetc a direcção das fOJ'(,~ns de m::11'; cOCTIprehendeodo todos os
4í:~}{'cL03) esLaçÍ!es, escola , e fabrica" n eflns pertencentes; das matlas
desti;lai:las ::. ~:O;1, trucdo nuyal; da na·:t>i!."lC;O e:deriGr; e das pescarias,

(J Recn.ltarnent!{ nno pCi'tence a e.'lCl· Sev\'etarin,
Art. 13. Ao .vlinis!.ro Secrélul'io de [~sl.ado dos Nep;ocios da Fa

zenda compr:c a direcçiío da a<.!::lj'lis:;'nç'ão da Fazentla Nacional.
(·o'!1prll:cndent1o todos o" csl.<lbelccill1l'n~os Oll .fabricas, que tem por
pr!'v:\ti'w objccto u RC:iua r'hcioml'!, :JS Cas<1s de (~"'lIndi~fto, e as de l\...oe
da, c todas ;,~ F.!'blçf;es de desprza, qlle por H'lI de, Lino .n.úo rertcllcc~

rem a o~:t!':1 Secretaria: as quaes COlO tUJ10 H{;~o sujeita" ao exame, e
ll:-lC;1!iS;l(';:O rh' !'o:uas conl}ls 'no ri'hesonro,

U ~i i11!:;ti'ü Secret.a ho élc Estado tIos N egocíos da F(~ zenda oontinua
n '~e\' Presidente do'1 hesouro, emguuilto este .não for org-anisado cm
Oil t l'rl i'ül'lIlD. '

'P:'/!,'O da CHmara uns T)cpu'ia(1o<; em .'31 ele i\:aio d\~ 1828. - Jusé
ria 'C(J:~la Carvu{fw) Presidcnie. - José .I1n!o}z'io da S'ilr.'a fiiuía,,, 1,0 Se
cr::tilr;·). - ni~gu .;l1:[uniu Feiji5, ~.o Secreta r' o,



SEN ADo.

I 828. N.o 3•

.L~ Assemblêa Geral Legislativa do Imperio;
Resolve:

Art. l.0 As. buscas por contraban<.lo, ou ex
travio de ouro, ou diainantes, Deão extinctag: e
pelo de Direitos de outros generos , terão sÓlnente
lugar, ba-vendo denuncia por escripto, attestada
por duas peSo oas, fidedignas, ainda que os denun
ciados sej ão viandantes.

A 1'1. 2. o }'ícão seln vigo)~. -todas as disposições
eUl contrario.

Paço da CalHara dos Deputados elU 6 de
Junho de 1828. - José da Costa Carval/to, Pre
sidente. - José A.ntonio da Silva Maia, l.u Se
cretario. - José Carlos Pereira de Abneida Tor
res, 2.° Secretario.

Na Ilnprensa Imperial e Nacional..



SEN .A. D O.

1 S 28. N.o 4.

Eme'nclas opprovadas pelo Senado na 2.e. discussão
elo Prqjecto de Lei, extinguido os T'ribunaes da
.Mesa €lo Desembargo do Paço, e Mesa tia Cons..
ciencia e Ordens.

. ljJ:m 4. de Junho.

'tio §~ 1'0 do Árt. 2.0.:.-Acc~escente-seno tilu do §.
~ Dleknbl'o seg'uinte - Conceder faculdade aos
Escrivães e Tabelliães para terem cada hUUl h1.1l11

~screvente juramentado, que escreva 110S caSlos que
as Leis permittenl. Paço do 8enad? 4. de Junho de,
1828. - Carneiro de Calnpos. Salva a redacção;

En't 6 dito~

- ,

Ao §. 6.0 do mesmo Art. __ ~' ,
8upritna.;se o Inembro do §. 6.0 ,que principia .:.2:

Dispensar para conceder Carta de seguro, &Ci

Paço do Senado 6 de J unho de 1828. - Carneiro'
de Campos:

Em 7~

Ao §. 12·11 do mésÍno ÁrL , .
Ao §. 12.0 Em lugar das palavi'ás .::.: A Asselubléa

Geral Legislativa..:::.... diga-se -:...- Ao Governo -- e o'
mais COlllO se acha no §. -:. l\farquez de S. .A.lllaroo;

Ao Art. 3."
Proponho que depois da palavra apósenta_dos;

sé' diga -:- com. o Trataluento, ordenado, e pre..'
rogativas, que são' concedidos ao Suprenlo Tribuna.l
da J~stiça. Salva a redação.-Marquez de' Inhalu....
bupe.;

Ao Art. 3.° ,
Com o Ol~denado dns Tribunaés'; em' que deixãd'

de servir.. Salva a redacção.Oliveira.- '

Na Imprensa llllpe~ial eNaciOJ:1al..~



/



proxima Legis1atura-; é a;
Instrucções de 26 de Mar-'

1828. N.o 5.

A Assembléa Géral Legislativa: Resolve.

Art. 1.0 Far-se-btio às Eleições para a
que tiverem lugar, durante a mesma, pelas
'(o de 1824 com as seguintes declarações:

1,0 Proceder-se-ha em cada' Provincia ás Eleições primarias no m'es
mo dia em todas as As embléas Parochiaés: depois ás secundarias, ta.m
bem n'outro determinado dia em todos os Collegios Eleitoraes; para o
que, assim como para as apurações nas Camaras das Capitaes, o Mi
nistro e Secretal'io de K tado dos Negocios do Imperio na Pr09incia,
onde estiver a Corte, e o Presidentes das démais Provincia ém Con
selho, tendo em consideração as respectivas distnllcias, fixaráõ as devi
das épocas: e daráõ as providencias, que convierem, para que 3" Elei
ções se conclllfo legRI, e impretel'ivélmente dentro em seis mezes, con
tados do recebimento do Decreto da convocação, sob pena de perdimen
to dos Empregos, que. tiverem, e inhabilidade p'erpetua para quaesquer
()utros, se adem ra na expedição das Ordens for causal de se ellas'
não effeituarem no prefixo termo.

2. O Ministro do Neg'ocios do Império, e os Presidentes em Con-'
selbo poderáõ estreitar os Districtos- Eleitoraes já designados, multipli
cando-o' como mais cor.\'ier.

3. Os Elei ores, que faltarelTI ie'm causa, que os impossibilite ,jul
~ada tal pelos Collegios Eleitoraes, serão multados na quantia de 30~OOO 1'8.

a 60<1)000rs. a Juizo dos mesmos Collegios, applicados para a despe
za dos E tabelecimentos de Instrucção Publica do respectivo Iogar.

4. As Mesas doq Collegios Eleitorúes, que' não remetterem em tem_O
po o resllltllc\o de seus trabalhos ás Camaras, ou Auth'oridaáes' dos res
pectivos Di trictos, serãõ multadas pelo Governo na p'rovincia, onde es
tiver a Corte) e nas outras peJos Presid'entes em Conse~ho, na quan
tia de' 300~OUO, a 600~OOO rs. rateados entre os seus Membros, appli
cados para a de'speza dos Cursos J uridicos: na mesma pena incorreráõ
as Camaras das Cabeças dos Districtos, que não fizerem as competen
tes remessas para as Camaras das Capitaes; e esta's, quando, Ilã:o fi-'
zerem as apurnções no tempo devido: as AuthQridades das Cabeças dos'
Di lrictos, que incolTerem na pena deste Artig'o, pagaráã tanto, como
cada hum dos l\1embl'os das Camaras, que for cond-emnado.

5. As Mesas dos Colleg-ios Eleitoraes, o Governo, e os PI;esiden
tes em Conselho, I'emeltercíõ a listas dos multados na fórma dos Ar
tigos precedentes ás Camaras dos respectivos Distri'ctos; cujos Procura..'
dores f~rão a cobrança das multas pe'mnte' as Authoridades Judiciarias
tio Lugar.

6, Os 1ernbros do Corpo Legislativo'. que faltarem ao compareci
mento annual sem causa, que os impossibilite J jlllg'ada tal pela respe-'
ctiva Camara, ficará-ã privados do exercicio de empreg'o, que' tiverem,'
e in.habcis para obterem qualquer outro, ou' alguma' gt'a~a,. durante a'
Leg'l latura.

7, As copias, li t::lS, e certidões, que receber o' Ministro e Secre-'
tado d' Est:l.do <.los Tegocios do Imperig lU observan-cia do Ca-pitLtl(» 5.1'



.~. 9. Capitulo 6. §. 6., CapHulo 8. ~§, 5". e 7, das Instrucções, se
rro pelo meSll'10 MinLtro enviados <ls Camaras do Corpo Lpgislativo.

8. Os EleitOl'es, que deverêló sempre comparecer pessoalmente, se
rão dilipensados de assignar as suas listas, e a cargo das Mesas Eleito
l'aes fica fiscalisal' o numet'O dellali, e a identidade dos Eleitores, sem
attencão ao disposto no Capitulo 9. §. 7. das Instrucções, que fica, .
sem vigor.

9. Todas as duvidas, e questões sobre á idoneidade dos élegiveis,
OH suborno, relativos a Senadores, ou Deputados, serão decididas pelas
Camaras Legislativas; a quem elles pertencerltm, ás fJuaes se remette
rá o termo que de tud6 se lavrar com as necessarias clarezas, sem qu'e
por isso se interrompa o prog'l'esso da Eleição.

tO, Bastará, que hum Eleitor requeira, que se nomêe pOl' escru
tinio os Membros da Mesa, para que assim se proceda, sendo o reque-
rimento apoiado pela decima parte nos Eleitores presentei. .

1]. Nas mesmas listas, em que os EleitOl'es nomeal'em os Deputa
dos, nomearúó mais tantas pessoas para supplentes, quantos couberem
á Provincia na seguin e proporção.

Cada Provincia dará tantos supplente<;, quantos forem metade dos
respectivos' Deputados, com a differença que, quando o numero dos De~

putados for impar, o 'numero dos supplentes será melade do numero im-
mediatamente maior. -

Paço da Camara dos Deputados em 11 de Junho de 1828. - José
da Costa Carvalho, Presidente. - José Antonio da Silva .1tlaia, 1.0 Se
cretario. - José Ca'tlos Pereim de Almeida Torres ~ 2.0 Secl'etariç>.

Na linprensa Imperial e Nacional. .



SEN ADO.

1828 N. 6.

A Assembléa Geral Legislativa, Resolve:

Art. L° O Banco fica authorisado a emittir notas do valor de
hum e dous mil réís, e obrigado a multiplicar as de quatro a
doze mil réis, dentro porém dos limites de sua actual emissão.

Art. 2.0 O Governo repartirá pelo maior numero possivel de
Estações. [ comprehendido o Banco, se julgar conveniente] toda a
\meeda de cobre, que. poder applicar para o troco das notas; não
sendo porém menos de metade do que diariamente se cunhar.

Art~ 3.° A Camara dos Deputados ·poderá. inltituirCommissões
de exame, quando julgar necessario, para conhecer do estado ge
ral da Admini!tração do Banco, e do cumprimento da presente
Resolução.

Art. 4.0 Ficão revogadas todas as disposições em contrario.
Paço da Camara dos Deputados em 16 de Junho de 1828.

JO$é da Costa Carval/w, Presidente. - Jo s Antonio da Silva
Maia, 1.0 Secretario. - JfHé Carlos Pereira de dlmeida Torres.,
~.o Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional. ,
'U



SENADO.

1828 N. 7.

A Asselnbléa Geral' Legislativa, Resolve:

Art. 1.0

Serão francos de porte nos Correios do 1m
pedo todas as Folhas Periodicas, e J ornaes Pu
blicos N acionaes; e dos Estrangeiros os que fo
rem dirigidos para as Bibliothecas Publicas.

.A.rt. 2.°

As outras Folhas, e J ornaes Estrangei ros pa
garáõ somente metade do porte; e para se obviar
o abuso da introduccáo occulta de cartas dentro.,
dessas Folhas, e J ornaes Nacionaes, ou Estran-
geiros, o Governo dará as precisas providencias.

Ficão seln vigor as disposições em contrario.
Paço da Camara dos Deputados em 14 de

J unho de 1828. - José da Costa Car'valho. Pre
sidente. - José .Antonio da Silva Maia, l.O Se
cretari~. - José Carlos Pereira de Almeida Tor
res, 2.° Secretario.

Na Impren'sa Imperial e NacionaI. ~



SENADO.

1828. N~ 8.

A .l\.ssetnbléa Geral Legislativa do Imperio
do Brasil, Resolve:

Ré permittido ao Hospital denominado da
caridade da Cidade do Desterro da Ilha de
Santa Catharina, adquirir, e possuir enl bens de
raiz até o valor de oito contos de reis, sem
enlbargo das Leis, que prohibem a alllortisação ,
e que para este effeito ficão dispensadas.

Paço da Camara dos Deputados em 14 de
Junho de 1828. - José da Costa Car'valho, Pre
~idente. - José Antonio da Sil'va Maia, Lo Se
cretario. - José Carlos Perei1~a de Abneida Tor
'l~es, 2.0 Secretario.

Na lluprensa Ilnperial e N acionaI.lt~



\

SENADO.

1828. N.o 9.

A Assembléa Geral Legislativa do lmperio Resolve:
Art. 1.0 A disposição da carta Regia de 19 de Julho de 1816.

que criou aJunta de Justiça da Provincia do Ria Grande de S.
Pedro do Sul, fica extensiva ás Juntas de Justiça da:s Provincias de Goy-
az ,e Matto Grosso. .

Art. ~to Ficão revogadas todas as disposições em contrario.
Paço da Câmara dos Deputados cm 17 de Junho de 1828.

José da Costa Carvalho , Presidente. - José Antonio da Silva Jtfaia,
}.o Secretario. -José Carlos Pereira de Álmeida Torres, 2.° Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional. b"'
~



SENADO.

1828 N.o 10

A A~sembléa Geral Legislativa do Imperio Decreta"
A rt. LU Fica abolida a Intendencia Geral da Policia"
Art. 2.° As attribuições do Intendente Geral da Policia passarão

para as Authoridades, que as excercião antes da creação d' este
Magistrado, e para as mais, que as Leis designarem.

Art. 3: Os Empregados vitalicios d' esta Repartição vencerão
os seus actuaes erdenados , em quanto n~o tiverem outros Empregos;
ficando á cargo do Governo empregaI-os, quando, e como convier.

Art. 4.° Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, Decretos, e"
mais Resoluções em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 17 de Junho de 1828.
- Jose da Custa Carvalho, Presidente. -~ Jose Antonio da Silva
Maia, 1.0 Secretario, Jose Carlos Pereira de dlmeida Torres, 2.°
Secretario. .

a lmprensa Imperial e :Nacional.t'b



SE N ADO.

1828. N. II.

A Asselubléa Geral Legislativa: Resolve.

Art. ]'0 De todos os actos praticados pelos Tri~

bunaes, ou quaesquer Ernpregados Publicos Civis 1

Militares, e Ecclesiasticos, elTI razão de Officio ,
dar-se-hão ás partes as Certidões, que pedirem.

A rt. 2. As infornlações dos ditos Tribunaes,
e Empregados, a respeito de pessoas, nunca se
rão dadas conforrne a consciencia das inforulações,
lnas fundadas, ou em documentos, que as pro
vem, ou elnj ustificação do alleg'udo, feita peran
te as authoridades'-( quando o não sejão os mes
mos infoflnantes), as quaes inquiriráõ testenlu
nhas a portas abertas, e citados os informados
para as ver€lD jurar, querendo.

Art. 3. Quando as Propostas Militares forelU
feita~ com preterições, ser~o accolDpanhadas, ou
das Sentenças dos Conselhos de Guerra, que as
tenhão julgado contra os preterid?s , ou dos actos
dos exarnes, que derão a preferencla aos 11ropostos,
nos casos, em qU!3 a Lei as deteltlnina.

Art. 4. Ficão sem vigor todas as disposições
em contrario.

Paco da Can1ara dos Deputados, 2J de Junho
de 1828. José ela Costa Cal~'valho, Presidente.
José A ntonio da Silva JJfaia, 1.0 Secretario. 
José Carlos Pereira de A I1neida T01'"11 es, 2.0 Se
cretario.

Na Inlprellsa Inlperial e Naeio 13Ltpl.\



( SE N ADO.

1828. N. 12.

A Assemhléa Geral Legislativa do Imperio: Decreta.

Art. 1.0 Fica extincto o Officio de Sellador em todas as Al
fandegas do Imperio.

Art. 2.° O Governo fará arrematar em contracto triennal, a
quem por menos o fi~er, o trabalho de Sellar as fazenda:. em ca
da huma das dita.s Alfandegas; e arrecadar-se-ha para o Thesouro pelos
respectivos Recebedores, o emolumento que em cada huma dellas
estIver em uso pagar-se pelo Sello; fazendo-se desta receita se
parada da dos Direito;;, que nellas se cobrão para entrar o seu pro
dueto no referido Thesouro nos prazos marrado pela Lei.

Art. 3'0 Os actudeli Selladores, que tiverem titulo vitalicio do
Officio, c<>lltinuará:J a perceber 05 re pectivos ordenados, até que
sejão a pplicados ao Serviljo de outro qualquer Emprego, para que
f~rem iJoneos.

Art. 4.° Se algum dos actuaes Selladores, com titulo vitalício,
tiver obtido o Offieio em remu/leração de Servicos, poderá reque
rer ao Governo a competente illdemnisação.

A rt. 5. j Fi~- o revogadas todas as Leis, Regimentos, Alva.rás,
Decretos, Ordens, e Estilos em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 26 de Junho de] 828. 
José da Costa CarvaLho, Presidente. - José Antonio da Silva Maia,
1.0 Secretario. - José Carlos Pereira de Almeida Torres, 2.0 Se
cretario.

J

Na Imprensa Imperia.l e Nacional.r(f



SEN AD O.

1828. N. 13.

A A!Ilsemhléa Geral Legislativa do [mperio cio Brasil: Derreta.
Art. 1.0 O Conselho Geral de Provineia, para desempenho de

suas ll.ttl'ibuições, obterá do Presidente da Pruvincia tono' os escla
recimentos necessarios sobl'e os objectos de suas deliberaeões, e o
ouvit'á a respeito das queixas conl ra elles feitas. ~

AI,t. 2. Fará responder aos Empl'egados Publicos de qualquer
natureza, ou gl'aeJuação, que sejão, sobre as queixas dirig-idas COD

tr'a elles, enviando-as ao Governo, e á Asselllu éa Geral na fórma do
N,o 4, art. 83 da VonstituiC;ão.

AI't. 3. Fiscalisal'á a" contas de receita, e despeza (Ia Provin('ia.
assim do anno findu, com') do futuro, senno-Ihe para i~so ellviaelas
em tempo pelas competentes repartições, das quaes pudel'á "aver
os necessarios esclareei 'uentos, e in fUI'mações; le\'anllo an nualmeute
á Assetnbl~l.l Geral esta fiscalisaç;io, com toJas as observa 'ões que
a comprovem,

Art. 4. Nenhum Conselheiro poderá escusar-se COOl o motivo de
empre~u puhlico, cujo exercido, sendo imcompatin;ll, cessal'li du
rante os nw~t>s das Ses~ões.

A"t. fi, Na falt<l, ou impedimento de qualquer ConRt>lheiro,
servirá o sllpplente mais proximo á Capital, que o Consdhu ~ha.

mará.
Art. 6, Nos casos em que deve ter lugar a responsabilidade dos

CooselheÍl'os, só se potlel'l:l vea'ificar, procedendo Resolu\'âu da As
semulda Gel'aI: mas pl'escl' ve o direito de fazeI-a effectiva, paf'sa
dos dous annos (h'puis da ultima Sessão do Conselbo.

Art. 7. A' excepção de flag'l'ante deHcto, a que estt'ja imposta.
pena de mOl'te, ou por mai5 de dez annos, pena de ~egredo, de
pl'izáo, ou de galés, não podel'á ser pl'e~o algum Const'lheir'o durante
os quatro annos de suas func(;ôes, n€m criminalmente proces~auo, sem
o consentimento da Assembléa Geral.

Art. 8. Os Con"elheiros venrel'áõ durante as Ses~"'es hnm moil:.
co Sub3idio mal'cad" 'pelo Presidente da Proviuda em CunselLJo,
emquanto por Lei n~o se regu~ar este objectu.

Não venCerél. porém e 'te Subsidiu: 1'0 o Conselheiro, fJne oro o
exigir até o filO de ca a Sessão annual: 2. D O que hahit.ar na Ci'/a
de: 3.° o que percebei' do Thesouro qualquer vt'llcimento, sl'ja qlli'tl
fOI' o titulo POI' que o l'eceba; competindo-lhe somente n'~ste caSo a
opção.

A"t. 9, Ficlio revogadas torlas as \~isposições em contl'ario.
Paço Oel C'lmara dos Deputados em 27 de .Junho de I.R~8. - José

da Cost:l CU'íJ:tlh. PI'e;illente-José A'ntotlio da Silva iJ1aia,l.o de
cretario. - José Carlos Pereira d'./llmeida Torres, 2.0 Secretario

Na Imprensa Imperial e Nacional'i-



SENADO.
\

1828. N. 14.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio: Resolve.
Art. l.0 Os Vice-Presidentes, que servirem as Presidencias

das Províncias, ou em vacancia, ou por impedimento d'aquelles
Presidentes, que nesse tempo não cobrão ordenados, conforme
a Lei, venceráõ por inteiro os que se achão estabelecidos para
os mesmos Presidentes.

Art. 2.0 Quando os Presidentes, posto que impedidos, ven
cerem os ,Ordenados marcados pela Lei, terão os Vice-Presiden
tes, além dos subsidios de Membros dos Conselhos, conforme a
Provincia, a que pertencerem, mais a quinta parte dos Ordena
das dos Presidentes, deduzida dos que estes vencerem.

Art. 3.0 A eleição dos Conselbeiros do Governo das Provincias
será renovada de quatro em quatro annos, na mesma occasião
em que se fizerem as eleições dos Deputados á Assembléa Geral
Legislativa.

Art. 4.Q Ficão revogadas todas as Leis, Alvará.s, Decretos,
e mais disposições em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 2 de Julho de 1828.
Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque, Viee-Presidel1te. 
José Antonio da Silva ll{aia, 1.0 Secretario. - José Carlos Pereira
de Almeida Torres, 2.0 Secretario.

Na fmJ)l'ensa hnperial é Naciona16c;p
'1/



S EN AD O.

1828. N. 15.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio:

Resolve.

Art. nnlCO. A Resolução de 3 de Novembro
.de mil oitocentos e vinte sete, não priva os
Parochos dos elllolumentos das Denunciações,
e Certidões, que até a data della costumavão
receber..

Paço da CalDara dos Deputados em 2 de
Julho de 1828. - Manoel Caetano de Almeida
e A.lbuquerque, Vice-Presidente. - José Antonio
da Silva Maia, 1.0 Secretario. - José Carlos
Pereira de Almeida Torres, 2.0 Secretario"

Na Imprensa Imperial e Naciol1al.~~?



SE NA .DO.

1828. N. 16.

A Ássembléa Gei'al Legislativa do Imperio: Resohre:
Art, 1.0 Os .J uizes de facto para as causas de liberdade dà tm~

])l~ensa reunir-se-hão em Sessões pel'iodicas a saber: na Corte de
dous em dous mezes, ?as Capita~s das Pl'ovincias de quatl'o em qua~
tro mezes, e nos maIS lugares quando for necessario, mas nunca
com menOl' intervallo, do que o de seis mezes.

Art. 2. Não se farão taes reuniões, se não houverem cousas a
tratai'; e poderá haver alguma extraordinaria reunião, se o Juiz de
Dilõeito, debaixo de sua re~ponsabilidade, julgar compromettida a
segurança do Estado. -

Art, 3. O dia da i'eunião será com a hecessa"ia antecipacão
marcado em Editaes pelo J lliz de Direito, a fim de chegar ao conbe
cimento dos Juizes de facto; cujos nomes serão lIeclarados nos
mesmos Editaes.

Ârt. 4. A's Sessões deveráõ éompaí'ecei' todos os sessenta Juizes
ele facto, e os que fnltarem sem causa legalmente justificada pel'an~

te I) J Ul'y, pagaráõ a multa de 20$000 I's., e a dobrar nas reiuci
dencias, isto he, na primeira reincidencia 40$000 rs., na segllnda
804'P000 rs" na terceira 160cfPOOO 1'5.; e assim por diante. Ao J UI'Y per
tence fazer logo, e no mesmo acto a imposição desta pena, lanundo
se hum termo em livro proprio; dos que forem multados.

Art. 5. Formado cada hum dos Conselhos, de que trata a Lei
da Liberdade da Imp,'ensa nos artigos 26 e 36, deverá logo, e sem
intermedio concluir o acto, para que foi formado.

Art, 6. Estas Sessões 'periodicas dura"áõ tantos dias; quantos
forem necessarios para o conhecimento, e decisão de todas as Causas;
que houverem. .. .

Art. 7. Nenblim emprego escuSa do exercieio de Juiz de. facto
á excepção do de Senador, e Deputado, durante as Sessões, de Mi
nistro e_ Secretal'Ío d' Estado, Desembargador das Relações, PJ'e~

sidente de Provincia, e Comniandante d' Armas, .
Art. 8. Para substituil' os Juizes de facto, que ou morrerem;

ou exercerem os empregos declarados no Art. antecedente, ou sé
ausentarem por tempo pl'olongado, e causa anteriormente participa
da ao' Juiz de Direito, chama,"-se-hão os immediatos em votos até
completar-se o numero legal de 66, de sorte que no dia da Sessão
compareção todos os 60. . .

Art, 9. As multas estabelecidas DO Art. 4. ficáo appliéadas para
as despezas das Camaras , e sua cobrança á cargo do Pl-ocUl'ador da
mesma Camara, que deverá requerel-a perante a authOl'idade ordi
nm-ia:

A.'t. 10. Os nomes dos multauDs com as quantias das multas
serão declarados por Editaes do Juiz de Direito, e o Escrivão do
.JuI'Y remettení. huma copia do tenDO do Art, 4. ao Procuradol' da
Camara , a fim de procedeI- á cobrança, e faz 1-0 publicar pela Im-q~

prensa, se a houver fio lugar. t



·Art. 11. Fica sem vigor a disposição do Art. 6. da Lei da Li..
berdade de Imprensa na parte s6mente, ~m que pune os abusos
POI' meios indirectos, nos casos declarados nesta mesma parte do
Art.: e não terá mais lug'ar a ,prisão grdenada no Art. 25 da mes..
ma Lei.

Al't. 12. Ficáo 'revogadas ~odas as disposições em contral'Ío.
Paço da Gamara dos Deputados em 2 de Julho .de 1828.-- Ma

noel Caetano d'Almeida e Albuquerque, Vice-Presidente. - José Antonio da
Silva Maia, 1.0 Secretario. -JOS{~ Carrlos Pe'1'eVra d' Almeida TQTJ'es, 2.°
Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional.



SEN ADO.

1828. N.o17.

A Assembléa Geral Legislati\'a do Inlperio:

Resolve.

Art. 1.0 As Matricula'$ nos Cursos Juridicos
far-se-hão gratuitarnente, seUl. que o Estudante
seja obriga.do a pagar a quantia deterlninadà
no Capitulo 9 N.o 4'0 dos E~tatutos.

Art. 2. A lnaioria dos Lentes, e Substitutos
constitue Congregação para o effeito de fortnar
os novos Estatutos 'conforrne o arte 10 da Lei
de I I de Agosto de 1827.

Art. 3. l~.icão revogadas todas as d~sposições

em contrario. .
Paço da Camara dos Deputados elll 8 de

J uI ho de 1828. - Lltcio Soares Teixeira de
GOlJ,vea, Vice-Presidente. - José Ca'rlos Pereira
d'A lmeida Torres, 1.0 Secretario. - Luiz Paulo
de Arentjo Bastos, 2'0 Secretario"

Na Imprensa Imperial e NacionàI.z."J~



8EN ADO.

1828. N.o 18.

A.t\ AsselnbIêa Geral Legislativa do IUlperio:

Re~oIve.

Art. 1.° A. ViJla de Queluz, e seu Terrno ,
na Provincia de Minas Geraes, :fica desrneo1bra
da da COillarca do B.io das Mortes, e incor
porada á Cornarca do Ouro Preto.

Art. 2. Ficão revogadas todas as disposições
em contrario.

Paço da Calnara dos Deputados eu} 8 de
Julho de J828. - Lu~io Soares Teixeira de
Gouvea, Vice-Presidente. - José Carlos Perei.
ra d' .A.lmeida Torres, 1.° Secretario. _ Luiz
Paulo de A'J"aujo Bastos, 2.° Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional
l
",



SEN AD O.

1 828. N. 19.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio: DCCI'eta.
Art. 1.0 Os Officiaes Generaes, e Superiores, Capitães', e Subal"

ternos da extincta Imperial Brigada de Artilheria da Marinha exce"
dentes ao Estado completo do actual COI'PO de AI'tilheria da Mari"
nha (excepto os Lentes da respectiva Academia), sel,ão postos á
disposição do Ministro da Guerra, e por despachos expedidos pela
sua Repartição, empregados nos Estados Maiol'es do Exercito, e
Pracas nos Postos, em que se acharem.

, Ar, 2, Os Officiaes da extincta Imperial Brigarla de AI,tilharia
de Marinha, que actualmente exercitão os empregos de Lentes, e
Substitutos da Academia da Mal'inh!l, serão transferidos para o Cor
po da Armada Nacional e Imperial, onde tomaráõ a sua antigui
dade pelas datas dos Decretos dos seo~ postos da Britrada.

Art. 3, Os Officiaes, que no Corpo' ele Artilharia~ da Marinha
chegal'em a sei' Coroneis eti'ectivos, e pela sua antiguidade, e ou"
tras qualificações expI'essas nas Ordenanças do Exercito, e Armada
merecel'em ser promovidos ao Posto de Brigadeiro, tel'âo o seu ae
cesso no Exercito por despachos expedidos pela Repartição da Guer"
ra com previo conhecimento do Ministro da Marinha,

Art. 4, Os Officiaes do Corpo de Artilharia da Marinha vence"
l'ÚÕ Gratificações mensaes pela fórma que se segue.

1,0 O Commandante Geral do Corpo - 60~{)OO rs.
2. Os Com mandantes dos Batalhões - 40~OOO rs.
3, Os Majores e os Officiaes ás Ordens do Lommandante-

8~OOO rs,
4. Os Ajudantes e Qua~teis-Mestl'es - 4c1>000
5. Os Commandantes de Companhia - lO~OOO rs.
6. Os Commandantes dos Destacamentos dos Navios de Guerra

200 rs, pur cada Canhão, ou Caronada, qne se achar em Bataria,
com tanto que cOI'responda mais de dous Soldados á cada boca de
fogo prompta a laborar

7. Os Com mandantes dos Destacamentos dos Navios da Arma"
da Nacional, e Iml}erial, ou TI'ansportes guarnecido de Artilharia,
cuja força não montar a dous homens por cada boca de fogo, ven
ceráõ 1001's. por cada Canhão, vu earonada,

S, O Official encarreg'ado da Guar-oa, p,'omtificação e al'l'uma
cão do Tl'em de Artilhmia Naval do Rio de Janeiro - 20~OOO rs.
. 9. O Omcial encarregado do LaboratOl'io de fogos artificiaes da
Marinha - IO~OOO I'S.

AI,t. 5. As Gratificacões são annexas aos Exercicios, ou Com
mJssões, e não aos Post~s Militares.

Art, 6, Nenhum OfficiaI poderá nccumular duas Gl'atificações
quando tiver divtH'sos exercicios , mas ficará com direito á maior.

Art, 7. Nestas GI'atificac;ões ficão comprehendidas as despezas
de Papel, Pennas, Tinta, Obreia , Lacre, Canivetes, Cera, e olltl'as
miudezas da Escl'ipturação dos Officiaes.

Art. 8. Ficão derogadas todas as I,Jeis, e Ordens em contrario.
Paco ela Camara dos Deputados em 9 de J ulbo de 1828. - Lu

cio Soa;es Teixe1'a de Gouvéa, Vice"Presidente, - José Carlus Pereira
de Almeida Tor1'es, 1'0 Secretario, - Luiz Paulo de .,41'auJo Basto, 2.0
Secretario.

Na Impren~a Imperial e Nacional. 1"1;
11



SEN ADO.

1 828. N.o 20.

A Assemhléa Geral Legislativa: Decreta.

Art. 1.0

Não se admittiráõ nem residiráõ no Imperio Frades, ou ConO'regados
Estrangeiros em Corporação: n·em isoladamente, exercendo funccões
Religiosas. ~

Art. 2.

o Magistrado do Lugar., {lnd'e entrar,
fl"reO'ado Estrangeiro o fará. 100'0 prender eb o , o ,
o enviará para o seu Convento.

Art. 3.

ou residir Frade, ou Con
remetter ao Governo, que

Art. 4.

Não se crearao novas Ordens, {lU Corporações Relig'iosfts de hum.
e outro sexo: nas existentes fica prohibida a admissão de Noviços Estran
geiros; e a de Brasileiros não terá lugoar sem determinação da Assem
bléa Geral Legislativa: neHas não se fará mais distincção da naturali
dade para a alternativa, assim do ing'resso, como da nO~Beacão para os
empregos; nem algum prefessal'á sem a presença do Juiz' de Paz do
Lugar no acto da profissão.

Os Frades ou. Congregados, que obedecerem a superiores, residen
tes em Estados Estrang'eiros, serão expulsos para fóra do Imperio.

Art. 5,

Aquelle, que entrar para as Ordens, ou Corporações Religiosas con
tra o disposto nesta Lei será retirado para fóra do Convento ou Reco
lhimento, e castigado com tres mez'es de prizão; mas se já tiver pro
fessado, será desnaturalisado.

Art. 6.

A Authoridade Policial J a quem for denunciada a transgl'essão des
te Lei, e a não fizer observar, perderá o emprego, e será desterrada por
hum -anno.

Art. 7.

Ficão sem vigor as disposições em contrario,
Paço df' Camara dos Deputados em 10 de Julho de ]828. - Lu

cio SOfl1'es 1'e:-ceim de Gouvêa, Vice-Presidente. - José Cm,los Perei
m de Almeida T01'1'eS, 1.0 Secretario, - Luiz Paulo de Araujo Bas
tos, 2.0 Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional. "
'z;



SEN ADO.

1828. N.0 21.

A AsseIl1bléa Geral Legislativa do Imperio: Decreta.

Art. I."

Fica prohibido o estabelecimento' de Morgados, Capellas, e
outros alguns Vinculos de qualquer natureza, ou denominação,
que seJao.

Art. 2.-

Todos os Vinculos de qualquer natureza, ou denominação,
ora existentes, acabaráõ com os actuaes e legitimos Administrado
res; sendo pessoas particulares, por morte destes; sendo Corpora
ções, por virtude de alguma Lei, que as extinga.

Art. 3.°

Os bens, que deixarem de ser vinculados por morte dos
actuaes Administradores, passaráõ aos herdeiros destes, na fôrma
das Leis, que regulão as heranças, salvo o encargo de alimentos,
se o hour-er, durante a vida dos actuaes alimen4),ndos; e os que
deixarem de ser vinculados por extincção de Corporações :Q.caráõ
pertencendo á Fazenda Publica.

Art. 4.°

Os Vinculos, que por falta de Administradores legitimos, e3ti...
verem na administração de Administradores dativos, a que as Leis
não dão lugar, ficão extinctos da data desta Lei, e desde logo
pertencendo á Fazenda Publica os bens, que deixão de ser
vinculados.

Art. 5,0

Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás., Uecretos, e maIS
Resoluções em contrario.

Paco da Camara dos Deputados em 11 de Julho de 18.28.
Lucio Soares Teixeira de Gouvêa, Vice-Presidente. - José Carlos
Pereira d' Almeida Tor'res, 1.0 Secretario. - Luiz Paulo de
Araujo Bastos, 2.° Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional.'l>"'"



SEN ADO.
/

1 8 2 8. N.o 22.

A Asselubléa Geral LegisIati va do Ilnperio:

Resolve.

Fica authorisado o Hospital d'a Caridade na
Villa do Rio Grande da Provincia de S. Pe
dro do Sul, para adquirir por qualquer titulo
leg'al, e possuir bens de raiz até ao valor de
sessenta contos de réis, senl embargo das Leis
que prohibe~ a amortisação, e que para este
effeito SÓOlente ficão derogadas.

Paço da Camara dos Deputados em II de
Julho de 1828. - L'ucio Soares Teixeira de Gou
vea, Vice-Presidente. - José Carlos Pereü"a de
..4hneida Torres, 1.0 Secretario. - Lu-l:. Paulo
de Araujo Bastos, 2.° Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional.l



SENADO.

1828. N.o 23.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio:

Resolve.

Art. U nico. Cada huma das Camaras, de
que se compõe a Asselnbléa Geral Legislativa,
poderá prover, e demittir os seus respectivos
Empregados, quando o exigir o bom serviço.

Paço da Camara dos Deputados em II de
.Jolho de 1828. - Lucio Soares Teixeira de Gou
vea, Vice-Presidente. - José Carlos Pereira de
.A.lrneida Torres, 1.° Secretario. - .Luiz Paulo
de A raujo Bastos, 2.0 Secretaria.

(

Na Imprensa Imperial e Nacional.



SEN ADO.

1 8 2 8. N.o 24-.

A Asselubléa Geral Legislativa: Resolve.
Fica authori~ado o Governo para continuar,

a titulo ele aposenta,<.Joria a José Francisco da
Silva., Escrivão do registo da Alfandega elo Ta
baco da Cidade da Bahia, o meS1110 6rdenado,
que vencia por este emprego, não obstante a
Lei elD contrario. \

Paço da CatDara dos Deputados elTI 16 de
Julho de 1828. - Arcebispo da Bahia, Presi
dente. - José Carlos Pereira de.A lrneida To 'r
res, 1.° Secretario. - Luiz Paulo de Araujo
Bastos, 2.° Secretario•.

Na Imprensa Imperial e Nacional!~~~



SENA])o,.

1 '8:2 8. N. 25.

Pl·0pOSlÇâo do Potter Execlltivo c'onvertidit
eni Projecto de Resolllção~

A· Assembléa 'Geral Leg'is ativa do imperio:
Resolve.

J\. rtigo iInico. Ficãó· ri vaH<1àcl os fod o~ os acto8
jntliciarios, que tiverelu sido prati('(Hlos 1>01' }"'ran
cisco Coelho de Aguia r, na qua li<.lêi de de .J l iz
dos Ol'fãos <.Ia Cidade da Victoda, e seu 'er
)110'; pa I'a o eífeito só.nente de nã.~ poderem ser
a lllUlh dos pelo vicio ua nótoria nullidade da sua
~leição. . "_, '

Paço da Canlarà. dos Deputail.os elTI 19 de
.Julho de IM28. - .A rcebispo da Bahia, Presiden
te. --- José Carlos Pereira d' A lrn.eidá TOl~res,

1.0 Secretal~io. - Luiib Paulo d' .A.raujó Bastus; 2~

Secretario. -

a Imprensa Imperial e Nacion:ài~7J''l,



S EN AD O.

1828. N.o 26

P'roposiçáo do Pode'/' Executivo convertido em Projecto de Resolução.

A Assembléa Geral Legislativa do Im.perio: Resolve.

Artigo Unico. O Governo fica authorisado para conceder pro
rogação de mais tempo áquelles Magistrados, que, tendo entrado
na pos~e, e exercicio dos seus Lugares com dispensa de certidão de
Decima, com obrigação de appresentarem no prazo de seis mezes, mos
trarem que entregarão as suas contas nas competentes Repartiçõeil
de Fazenda, e que não tem podido obter a sobredita certidão
apezar da sua diligencia.

Paço da Camara dos Deputados em 19 de Julho de 1828. 
Arcebispo da Balda, Presidente. - José Carlos Pereira d'Almeida
Torres, l.~ Secretario. - Luiz Paulo de Ara'l.9·o Bastos, 2.: Secre_tario.

Na. Imprensa Imperial e NaCionat,j,



SEN ADO.

I 828. N.27.

A Asselllblêa Geral I.Jegislativa: Resolve.

Do Cobre arrecadado na Provincia da Bahia
enl conformidade do Decreto de vinte e sete de
Novembro de l11il oitocentos e vinte sete, serão
restituidas á circulação as moedas de vinte, dez,
e cinco réis, que forenl verdadeiras; ficando re..
vogadas as disposições em contrario.

. Paço da Camara dos Deputados em 19 de
Julho de 1828. - Arcebispo da Bahia, Pre
sidente. - José Carlos Pereira d' Almeida Tor·
1~es, 1.0 Secretario. - Luiz Paulo de A l~aujo Bas
tos, 2.0 Secretario.

Na Imprensa Itnperial e Nacionat .



SEN ADO.

1828. N. 28.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio:· "Resolve.

Art 1.0 Ficâo .em seu inteiro vigor o Titulo 4. da Ordenança de
9 de' Abril de 1805, e as Leis, que a declararão ou alterarão; e de
nenhum effeito as Portarias expedidas pela Repartição da Guerra
sobre a pro-risoria suspensão das penas da 1.a e 2.a deserção simples.

Art. 2. Ficâo abolidos os castigos de açoites, chibatadas,
pancadas de e pada de prancha, tomilhos, e carregamento de
armas: taes castigos serã substitllÍdos pela reclusão em sala de
disciplina; e ~exercicios de manhã, e á tarde limpeza de arma
mentos, e quarteis 1 serviço ordin:trio em Fortalezas insuladas: pri
zão fechada, e jejum a pão e agoa, ou vencimento a meia,.,
raçao.

Art. 3. Os castigas estabelecidos no artigo precedente serão
applicados a arbitrio dos Chefes dos Corpos, ou Ofliciaes de Paten
te, "que commandarem Postos ou Destacamentos, quando houverem

. de durar tres dias sómente; por Sentença de Conselho .de Investi
gação, confirmada pelo Chefe do Corpo respectivo, ou Comman
dante do Posto ou Destacamento, quando houverem de durar de
quatro até quinze dias; e por igual Sentença, mas confirmada
pelo Commandante em Chefe do Exercito, Divisão, Brigada, ou
Praça de Guerra, quando houverem de durar por mais de quinze
dias até quatro mezes completos.

Art. 4. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Paço da Carnara dos Deputados em 21 de Julho de 1828.

Arcebispo da Bahia, Presidente. - José Carlos Pereira de Al
meida Torres, 1.0 Secretario. - Luiz Paulo de Llrmgo Bastos,
2.° Secretario.

Na Imprença tm
A

r'al e NacÍonál_
~



SEN ADO.

1828. N.29.

A Assembléa Gerlll Legislativa: Decreta.

Art. 1.0 Os Direitos da importação de quae~quer mercadorias,
e generos estrangeiros ficão geralmente taxados para todas as
Nações em quinze por cento, sem distincção de importadores, em
quanto huma Lei não regular o contrario.

Art. .2. Ficáo revogadas as disposições, que se opposerem ás
da presente Lei.

Paço da Camara d,.os Deputados em 21 de Julho de 18.28.
Arcebispo da Bahia, Presidente. - José Carlos Pereü'a de Almei
da Torres, 1.° Secretario. - Luiz Paulo de Arazy'o Bastos, 2.0 Se
cretario.

Na Imprensa Imperial e Nacional. 'o
'V



SE N A no.
1828, N.o 30.

A Assemhléa Geral Legislativa do Imperio: Decreta,

Art. 1.° Em nenhum processo cl'imin. I, por mais summario que
seja, se proferil'á sentença defiuitiva, IIU o Réu esteja prezo, ou ~()l·

to, sem que a Parte accusatlora, lIU o Prllmotor, na falta .-1e lia ,
appresente a accusaçãu por escl,jpto COlO especificada menção dos
Autos, e tel'mos do pl'ocesso, ddS te"teUlullhas, e documentos,
que fazem culpa; e se admitta a conte~tat;ão do Réu, dd8do-se lu
gar á prova della, quando for de recebe.', pOl' appI'esentar materia
de defeza, que provada releve,

Art, 2.° Os Proces"os, pl1ra serem julgados na Juntas Criminaes
de Justiça, serão antes da cOII\'uca\~ão das mesmas, instruidos,
e preparados pelo JUIz RelataI' na fOl'ma do A I't, 1 o podendo os
Réos aggravar no Autu do processo de qualquer oe.IHl(·110 UJegal,
e as Juntas pronunelando pl'imeinuuente sobre os ag,gl'u\'os, que
acharem interpostos, passsaráõ depois á sentenCia defilllli va na tor
ma do A,'L precedente.

A"t. 3,0 Ficâo revogadas ns rlisposições em contrario.
Paço da Carnara dos Deputados em i3 de J ulbo de 1828,

Arcebispo d(l Bahia, P,'esidente. - José Cm'los Pereira de .4lmeidtl.
T rres ~ 1.u Secretario. - Luiz Paulo de ..41'auJo Bastos, 2.0 Secretario,

Na Inprensa Imperial e Nacional. Ii



S EN .A. DO.

I 828. N.31.

A Assembléa Geral J.Jegislativa elo Iluperio:
Resolve.

Artigo U nico. O Imposto ue oito mil rs. so
bre cada huma pipa d' Aguardente de consu
.no, determinado pelo Alvará de trinta de l\faio
de mil oitocentos e vinte, fica igualado elD to
das as Provincias do Ilnperio; a excepção da
queIJas, á que pelo nlesmo Alvará não se es
tendeo o pagalnento deste imposto.

Paço da Camara dos Deputados em 18 de
Julho de 182S.-Arcebispo da Bal"tia, Presiden
te. - José Ca'J"los Pereira de A llneitla Tor1~es,

1. o Secretario. - Luiz Paulo de A raujo Bastos,
2.° Secretario.

Na Ilnprensa Imperial e Nacional. fi>
l}i



8EN A .DO.

I 828.. N. 32.

Proposição do Poder Executivo convertida em Projecto de
Resolução.

A Assembléa Geral Legislativa: Resolve.
O Governo 'fica authorisado para completar o Emprestimo,

que lhe foi permittido contrahir pela Lei de 15 de Novembro de
1827 pela maneira, que maior vantagem importe á Fazenda Na
cional, ou seja negociando Capital fixo com juro convencional, ou
vice versa juro fixo sobre Capital descontado abaixo do par.

Paço da Camara dos Deputados em 29 de Julho de 1828.
Arcebispo da Bahia, Presidente. - José Carlos Pe'reira de Al
meida Torres, ].0 Sec~etarig. - Luiz Paulo de .I1ralrjo Bastos,
2.° Secretario.

/

Na Imprensa Imperial e Nacional.
c



SENADO.

1828. N. 33.

Emendas (eitas, e approvadas na Gamara dos Deputados ao Projecto de Ld
Regulttmentw' das Camarfis Municipa~s enviado pelo Senádo.

) ft f •

.Ao .Art. 1.0
,

Supprimirão-se as palavras - Eleitos por votos dos Moradores das Cidades, ou
Villas, e seo Termo. "

Substituirão-se ás pala,:ras -sete - nove ;-cinco - sete;- Escrivão - Secretario.

.Ao Art. 2.0
Foi substituido por este:. .
Art. 2.0 A Eleição dos Membros será feita de quatro em quatro aonos, no

dia sete de Setembro, em t.od~s as Parochias dos respectivos TenIlos dils Cidades,
ou Villas, oos lugares, que as Camaras designarem, e que quinze' dias antes,
annunciaráõ por Eúitaes affixados nas Portas principaes âas ditas Parocbias:

I

.Ao A,·t. 3.0

Supprimirão-se as palavras - deis Eleitores - que vem no principio, ficando
assim: - Tem voto na eleição dai Vereadores.•..•

Ao ATt. 4.0
Foi substituido por este:
Art. 4.0 Podem er Vereadores todos os que podem votar nas Assembléas

Parochiaes, tendo dous annos de domicilio dentro do Termo.
Additarão-se os Arts. séguintes depois do antecedente. , ,
Art.

J
5.· No Domingo, que preceder pelo menos quinze dias,áo' em que deve

procedel:-se á eleição, o Juiz de Paz da Parochia fará publicãr, e affixar flas
portas da Igreja Matriz, e das Capellas Filiaes della, a lista geral I de todas as
pessoas da mesma Parochia, que tem direito de votar; tendo para esse fifI) re
cebido as listas parciaes dos outros Juizes de Paz, que houverem .nos úiiférentes
Districtos, em que a: sua Parothia estiver' dividida. .

Nos Lugares, onde se não tiverem ainda creadó os Juizes de Paz, farão
os Parochos as listas geraes, e aI; publicaráõ pela maneira determinada; receben
do as listas parciaes dos Capellães das Filiaes.

A .rt. 6.0 O. que s~ sentir aggravado por ter sido indevidamente incluidd n1l.
lista dos votantes, ou della exCluido, poderá apresentar a sua queixa motivada á
As erubléa Eleitoral, logo que se reunir; e fi Assembléa, conhecendo, e deci
dindo definitivamente, sem recur o, se achar ser justificada :\ queixa, e ter ha
vido dolo naquelle, ~ue lhe deo lugar, o multará na quantia de 30J]JOQO rs. I u
m as ue-peias da Cumara, ti que remetterá a relação dos m'ultados:
I

Ao A,·l. 5. 0

Foi substituído por este:
, Art. 7.0 Reunidos 05 Clrladãos no dia deéretado, e nos lqgarés, que se de-

s'gnarém depois que se tiver formado a :Mesa, na confonnidáde das Instrucções,
C/ue regulão as Assembléas Parochiaes, para a Eleição dos Membros das Camaras
Legislativas, cada hUITI dos volantes emrp.gará ao Presidente buma Cedula, que
contenha o numero de nome de pessoas elegiveis , correspondentes ao dos Verea
dO('es; que se houverem de eleger, e flue será assignnda no verso, ou pelo mes.
mo votante, ou por outro a seu rogo, e fechada com bum rotulo, dizendo
Vereadores para a Camam da Cidade de .•.. ou Villa de .... immediata, e succe 
slvamente entregará outra Cedllla, que contenha os nome1J dé duas pe_soa elecri
veis, hutna para Juiz de Paz, outra pa'ra Suplente do Di tricto, onde e. tes hO~I
verem de servir, e ~ení do mesmo modo assignada, e fechada com rotülo, di
zendo - Juiz de Paz, e Suplente da Parochiu' de... ou Capella de ..••

.Ao A"t. 6.0

Snbstitnirão-se és palavras - Presi·dente da Camara - estas - Presidente da
Assei11bléa -; e passou a ser Art. 8.0

Aos A"ligos 7., 8., 9., 10.

Farão supprimidos.

e 11.
1>\



Ao Adit,·o 1~.
1'oi substituido Pbl' este:
Art. 9.0 Todo o Cidadão com direito de votár; que não concorrer pessoal.

mente a da~ a sua ceuula, ou não a mandàr, sem leaitimo impedimento parti
cipaeJo ao President~ da Assembléa Parochial; e aquelfe; cujo impedimento for
declarado improcedente pela Mesa da dita ASSélÍlbléll, a quem· compele o juizo
a tal respeito, será conuemnadG em 10:t/>OOO rs. para as obras publicas; e opa.
gamento será promovido pelo Procurador da Camara perante o Juiz de Paz reg.
pectivo', debaixo de sua responsabilidade. Para este tim a Mesa rernetterá á Ca.
mara respecLÍva a relação tios multados.

Ao Artigo 13.0
Foi supprimido.

Ao Artigo 14.0

Foi substituido por estes: .
Art. lO, Recebidas as cedulas dos votanles, a Mesa remetterá fechadas as

ql1e respeitão aos Vereadores, com Officio em que se declare o numero dellas, á
respectiva CamaI'a, a qual, logo que houver recebido as de todas as Parochias do
seo Termo, as apurará a panas abertas em o dia, que deverá designar, e fazer
publico por Editaes.

A rt. 11.0 A Mesa com os Assistentes, antes de se di5solver, procederá ao ex
ame, e apuração dos votos para Juizes de Paz ~ e seos Suplentes, separando as
cedulas; seguhdo os Districtos de ~ada hum dos votantes, e declarará, depois de
apurados os votos, os que sahirem eleitos pela maioria para os mesmos Districtos;
participando a eleição por Otlicio á respectiva Camara.

Ao Artigo ]5.0

Suprimirão-se as palavl'as-- e determinará a escala pata os assentos; e subo
stituição no impedimento do Presidente. - Accrescentou·se depois da~ palavras
Feita a apuração - das cedulas remettidas á Camara pelo modo sobredito. Ficou
sendo Art. 12.'0

Ao Artigo 16.0
Foi substituido por este:
Art. 1310 O Secretario, e nesta primeira eleição o Escrivão da Camara, la.

vrará a Acta, a qual, assignada por elle, e pelos Membros da Camara, será
guardada no Archivo, juntamente com as Sedulas, que se queimarão depois da
seguinte eleição. No prazo de tres dias será remettida a cada hum dos Vereadores
huma Carta Official com a copia authentica, assignada'l ambas pelos Membros da
Camara.

Ao ATtigo 17.0

Supprimirão-se as paiavras ~ para estes o participarem Íl mesma Secretarie.
Em lugal' da palavra - Mesa - subiilituio-se - Camara -. Fico~' sendo Art. 14.

Ao A?"tigo 18.0

. ,~m lugar das pa1avras.-....Mesa do Collegio Eleitoral- substituio-se-ClImara-..
Ficou sendo Ârt. 15.0

Ao Artigo 19. 0

ACérescentou-se depois das palavras - e parecendo legaes:"'-' O Secrelario, e
nesta primeira eleição o Escrivão •••• -. Ficou sendo .Art. 16.

Ficou sendo Art. 17.
Ao Artigo 20.•

Ao A.rlig@ ~l.o

Ao At'tigo 24.0

Aos Aragos ~~, e 23.

Foi substituido por este:
Art. 18.0 Os Vereadores podem

reeleição for immediata.

Forão supprimidos.

I

ser reeleitos; - mas poderão escusar-se, se a

Accrescentou-se a palavra - Ecclesiastico - depois
Civil-o Ficou sendo Art. 19.

das palavras - Emprego

Foi supprimido.
Ao Artigo 25.0
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Áo Artigo 26.0
Foi substituimo por este:
Art. 20. 0 AquelLe, que se escuzar, representará lÍ Camara os motivos, que

justifieão a es~uza; e se ella o~ julg~r legae!'l, assim o declarará, e mandará no
mesmo acto tIraI' pelo Seeretano copIas da Acta da apuração, e da em que for
attendida a eS<luza, com declaração dos m9tivos allegados, e com Offieio as fa
rá remetter áquelle, que tiver a maioria de votos, depois dos ja apurados, o
qual achando, que a eseuza fora dolosa da parte do e cuzado, o poderá repre
sentaI' á mesma Camara, de cuja decisão haverá recurso, nas Provincias para o
Presidente, e na Capital para o Ministro dos Negocios do lmperio. Este metho
do de substituição sé guardará accontecendo morrer, ou ficar impedido al~um dos
Vereadores, que ti ver aeceitado.

. Ao A1.'tigo 27.0

Col1ocou-se depois do Art. 28., e l1cou sendo Art. 22.

Ao Artigo 28:

CoUoeou-se antes do Art. '27., e ficou sendo Art. 21.

Ao Artigo 29. 0

Ficou sendo Art.23.
Ao Artigo 30.0

Ficou sendo Ârt. 24.
..do Artigo 31.0

Substituio-se em lugar das palavras - quatro e lres - cinco.
Collocou-se depois do Art. 37., que será nestas emendas Art. 26., e por is

so ficou sendo Art. 27.

Forão supprimid~~.
Aos .Al'~igos 32. e 33.

Ao Al'ligo 3~.0

Supprimiráo-se aR palavras - não será porém concedida por maiS de quinze
dias em cada trimestre -. Ficou sendo Art. 37.

.Ao Artigo 35.0

Substituío-se em lugar da palavra - Escrivão - Secretario -. Em lugar das
palavras - os do anno antecedente - substituirão-se estas - os imm-ediatos ~m

votos -.
Ficou sendo Art. 28.

Ao ATtigo 36.0

Ao Al'tigo 37.0

Ficou sendo Â.rt. 26.
Depois do A rt. 35. do Projecto, ql.e ficou sendo· AI·t. 28. nestas emendas,

additarão-se os Artigos seguintes:
Art. 29. 0 No dia marcado para principio de cada buma das; Sessões ordina

rias se reuníráõ os Vereadores ás nove horas da ma,nhã na Casa da Camara, e
ahi, a portas abertas, havendo assentos para os espectadores, que coucorrerem
diariamente, o' Presidente assentado no topo da Mesa, tendo aos lauos os Ve
readores, assentados sem distinção, nem prececlencias, ·dará principio á Sessão
pelas palavras - Abre-se a Sessão.

Art. 30.0 ~- Se3sões duraráõ caua dia, praticadas as mesmas formalidades,
o tempo, que for necessario para a dísC11!ssão, e propostas das materias, que
nel1as devem, e podem ter lugar; não excedendo porém o de quat.·o horas.

Termina-se a Sessão pelas palavras do Presidente - Fecha-se a Sessao.
Ârt. 3].0 Aberta a Sessão, o Presidente declarará a materia da discussão,

manterá a ordem nella, dando a palavra ao que primeiro a pedir, e fazendo
observar a decencia, e ci vilidacle entre os Vereadores, e espectadores.

Ârt. 32.0 Se algum Vereador não quizer voltar á) ordem, o Presidente o
mandará calar, e Qão obedecendo, o fará sahir da sala, consultando primeira
mente os outros Vereadores, ou levantará a Sessão, quando a nada se queira ~
~ci~. . ~

Foi substituido por este:
An. 25. As Camaras farão em

em tres mezes, no te Iro que ellas
cessarios; nunca menos de seis.

cada anno quatro Sessões Ordinarias, 'de tres
mal carem, e duraráõ os dias que forem ne-
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que quizerem, sobre a materia, o
o seo voto por ultimo; e o que a

e discutir
o fará por

. Ao Artig-o 38.

N este caso a Cumara na Sessão seO'uinte deliberará, se deve o Vereador ser
ou nao, admittitlo; e sendo resolvido "pela negativa, se chamará o immediato'
salvo o recurso ao Con elho Geral da Provincia, ou ao Conselho da Pre idenci~
emquanto aqnelle não estiver em exercicio..

Art 33.0 Qua\4uel' dos Vereadores, e o Presidente, póde propor,
o que 111e parecer conveniente ao desempenh&l dl!ls suas attribuiçães; e
e cri pto com assicrnatu ra, e data.

Art. 34.0 'relido fallado os Vereadore ,
Presidente a porá á votação, dando lambem
maioria decidir se tornará como resolução.

A rt. 35.0 O Secretario., q ue estará junto á Mesa, lavrará a A cta, declarando
ne1la os objectos expostos á discussão) as Propostas, e elllendas, q ue se apresen
turão, e por quem, a final decisão, e os nomes dos que v0tario pl'O e contra;
e esta Â cta será assignada pelo Presidente, e todos os Vereadores presentes.

Art. 36.0 Se na discussão algum Vereador faltar á q,rdem, e civilidaue, e o
Presidente o não chamar a etlas qualq ner dos ou tros Vereadores poderá rerplerer
lhe, que o faça; e havendo duvida sobre a resolução do Presidente, a CalQara
decidirá por votos.

Ao Artigo 39.

Snpprimirão-se as palavras - e aquelle3, contra quem
f.1tentar, e for julgada.

a parte interessada a

Foi supprimido, e substituido por este:
Art. 39.0 As Camaras na sua priTI)eira reunião--examinaráõ os Pl'Ovimentos,

e Posturas actuaes, para pl'Opor ao Conselho Geral o que melhor convier aDi
interesses çlo Município; ficando depois de approvados sem vigor todos os mais.

Ao A1,tigo 41.

Ao Art. 42.

Supprímão-se as palavras - Â este fim pl'ocederáõ de plano a huma informa
ção ...• até o fim do Artigo.

Ao .1ht. 44.

Suprimirão-se as palavras desde - do Poder Legislativo ... até Titulo 4.0 ; - e
farão substituidas por estas - sem authoridade do Presidente da Provincia em Con
selho, emquanlo' se não instalarem os Conselhos Geraes, e na Corte sem a do
Ministro do lmpel'io.

Additarão-se as palavras - em Conselho, e na Corte pelo Ministro do Imperio 
no fim do Art.

Ao ATt. 46.

Suprimirão-se a primeira parte até a palavra-publicas - e foi substituída por esta:
A Camara dará annualmente contas ao Con"elbo Geral, depois que as ti er

tomado ao Procurador, fazendo-se entiio publica", pela impren a onde :1 houver, e
na falta pai' Editaes allixados nos lugares publicas; e o Conselho Geral proverá
sobre ellas, corno acbar conveniente. Apparecendo .•••••

Ao Art.47.

Suprimirão-se as palavras - e Presidentes, c0nforme o Titulo 4.0 Al't. 66,
e 67.

Ao Art. 48.

Suprimirão-se as palavras - das quaes buma estará em poder .••• - até o fim
do Art., e substituirão-se por estas - das quaes hllma estará em pouer do Presi·
dente, outra do Fiscal, outra do Secretario.

Ao A1·~. 49.

Suprimirão-se as palavras - conforme as Leis.
Depois deste aditou-se o Art. seguinte:
Art. 50. 'Os Livros indispensaveis são, hum para o Registo das posturas en.

vigor, e outro, em que se registe a presente Lei, e todos os Arts. das que se,
forem publicando, que disserem respeito ás Camaras.
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Ao Art. 50, e 51.

Ficarão 5endo Ârts. 51, e 52.
Ao Art. 52.

Âccrescentou-se no fim - e a communicará ás Camaras da Provincia para
que se faça publica por Edita",s.

Ficou sendo Art. 53.
Ao A1't. 53.

Foi suprimido, e substituido por este:
A rt. 54. Do mesmo modo ás Camaras respectivas pertence reconhecer 05 titulos

de todos os, Empregados, que não tiverem Superiores, no lugar, a quem compita e-so
reconhecimento, e fazeI-os rejeitar; tomar-lhes juramento, e fazer publicar por Edi
taes a sua posse.

Depois deste additarão-se os Arts. seguintes:
Ârt. 55. A 's Camaras compete repartir o Termo em Districtos, nomear os

seos Officiaes, e dar-lhes titulo; dar titulo aos Juizes de Paz. e fazer / publicar por
Editlles os nomes, e empregos destes Funccionarios. '

Art. 56. Em cada reuniiio nOl11earáõ huma Commissão de Cidadãos, probos,
de cinc9 pele menos, a quem encarregaráõ a visita das prizões Civ is; Militar s,
e Ecclesiasticoui, dos Carceres dos Conventos de Regulares, e de todos os Esta
belecimentos Public;QS de Caridade, pal'a informareol do Seu estado, e melhora
mentos, de que precisãu.

Ârt. 57. Tomaráõ por hum dos primeiros trabalhos fazer construir, ou con
certar as prizões publicas de maneira, que haja nellas' a segurança, e commCJdi
dade, que promette a Con ,ti tui 'o.

Ârt. 58. Darão pal'te annualrnente, ou quando convier,' ao Prefliden e da
Provincia, e Conselho Geral, das infracções da Constituição, e das preval'icações,
ou negligencias de todos os Empregados.

Art. 59. Participaráõ ao Con elho Geral os mámo tratamentos. e actos de
crueldade, que e costumem praticar com escravos, indicando os meios de pre
venil-os..

Art. 60. Promoverãõ as Eleiçoes dos Membros das Camaras Legislativas da
manell'a, que as determina a Lei.

A rt. 61. Serão assignantes dos Diarios dos Conselhos Geraes da Provincia,
dos das Camaras Legi lativas, e dos Periodicos, que contenbão os Extractos das
Sessões das Camaras Municipacs da Provincia, se os bouvelem.

Art. 6.2. 0 Fariio publicar annualmente pela Imprensa, onde melhor lhes con
vier, hum extracto de todas as resoluções tomadas, com as declarações especifi
cadas nas Actas.,

Art. 63. Darão aos Deputados, e Senadores da PI'ovincia, a que pertence
rem, as informações, que elles pedirem, e todas as que julgarem precisas, ainda
que se não peção

Â rt. 64. As' t1eliberações das Camaras, que se dirigirem ao Conselho Geral,
ou sejão Propostas, creação, revogação, ou alttll'ação de huma Lei peculiar; esta
belecimento de huma nova obrigação para o Município ,com o nome de Postura;
ou qualquer' objecto de sua competencia, bem como as repre lilntações ás Autho
ridades Superiores, ~erão assignadas por toda aCamara. N as que tiverem por
objecto ordenar o cumprimento das suas Posturas, e o das Leis, cuja execução
e teja a seu caroo, bastará que os Officios sejão assignados pelo Presidente, e Se
cretario.

Â rt. 65. No que pertence ás Camaras , e desempenho de suas attribuições,
nenhuma jurisdição, e ingerencia terão os Corregedores das Comarcas.

Ao Art. 54., que ficou sendo 66, no ~. 8.
Em lugar de - Art. 60. - substituío-se -'Ârt. 71.

No §. 9.°

o ~. 10.

No ~. 11.
Foi suprimido.

Âccrescentou-se depois das palavras - matadouroR publicos - ou particulares
com licença das Camaras.

Suprimirão-se as palavras -- E para fiscalisar os objectos indicados nestes, e
antecedentes Arts., farão huma coneição em caua trimestre. -

~ palavra--tranqueza-substituiQ-se a palavra-commodidades-~Ficou sendo §.IOf"J



Foi supprimido.

6

o ~, 12.

No ~. 13.

Supprimirão-se as palavras - em segundo lugar. -
Accrescentarão depois da palavra -- polvora - estas -- e de todos os generos

susceptiveis de explosiío.
Ficou sendo ~. 11.

Ficou sendo ~. 12.
o ~. 14.

O ~. 15.
Foi supprimido.
Aos A rts. 55, 5(), 57, e 58.
Ficarão sendo Arts. 67, 68, 69, 70, e neste Art. (agora 70) em lugar de

Art. 57 - substituio-se - Art. 69.
Ao Art. 59.

Foi substituído por este:
Art. 71. As Camaras deliberaráõ em geral sobre os meios de promover, e mano

ter a tranquilidade, segurança, saude, e comlDodidade dos habitantes; o aceio,
seuurança, elegancia, e regularidade externa dos edificios, e ruas das ~ovoações,

e -=> obre estes objectos formaráõ as suas Posturas, que serão publicadas por Edi
taes, antes, e depois de confirmadas.

SupprimÍrão-se as palavras - Accordãos, e a.s flnae! - e por estes ao Poder
Executivo, conforme a Constituição, ArtiJ. 82, e 84.

Depois da palavra - condemnação - accrescentarao-se estas - as quaes serão
aggravadas nas reincidencias até trinta dias de prizão, e sessenta mil réis de
multa.

Depois das palavras - Conselhos Geraes - accrescentarão-se estas - qu~ tam
bem as poderão alterar, ou revogar. - Ficou sendo Art. 72.

Ao Art. 61. .

Supprimirão-se as palavras - quando' a materia pertencer á J urisprudencia con·
tenciosa. .

Em lugar das palavras - as Relações do Districto - substituirão-se estas
.os Conselhos Geraes, e na Corte para a Assembléa Geral Legislativa.

Ficou sendo Art. 73.
Ao Art. 62.

, .!.- .
Ficou sendo Art. 74.

Foi supprimido.
AQ Art. 63.

Ao Art. 64.
Foi substituido por este:
Art. 75. O Procurador não fará despeza, que não seja al:lLhorisada por Pos

tura, ou determinada por deliberação da Camara.

Ao Art. 65.
Ficon sendo Art. 76.

Ao Art. 66.
Foi substituido por este:
A rt. 77. Geralmente proporáõ ao Conselho Geral de Provincia, tanto os

meios de augmentar suas rendas, como a necessidade, ou utilidade de fazer dellas
alguma extraordinaria applicação.

Ao A"t. 67.
Foi supprimido.

Ao Art. 68.
Ficou sendo Art. 7B.
Os A rt. 69., 70.', e os mais, de que' se compõe o Titulo 5.0 , fOTão substi

tuidos pelos que se seguem debaixo da Epigrafe

D6S Empregados.

A rt. 79. ACamara nomt'ará o seo Secretario, o qual terá a seo cargo n escripw
ração de todo o expediente d' ella; passará as Certidões, que forem pedidas, sem

. precisão de despacho, levando por ellas os emolumentos taxados por ;Lei aos Es-



ao ConselhO;
e a imposição

mais oe uumi
huma deiJas,
ou SUjeito ao

]828. - A?'cebiSpo da
comO' 1,° Secretario.-

v..

7

cnvaes; e tel'~ err. boa guarda, e arranjo os' Lívros da Camara ; e quanto perten
cer ao Archi vo: pelo q ue receberá huma gratificação annual paga pelas rendas
do COll5elho. Será conserv<ldo, emquanto bem servir.

Os Escrivães actuaes servirflõ de Secretarios durante os seos títulos.
A rt. 80. Â Cl11Tlara nomeará hum Procul'ador, que será aÍ:Iiançado, ou por

eJ1a mCSITlrI, debaílto de sua responsabilidade; ou por fiador ídorieo; ha pi"Opbr":
çiio das relidas, qlle tem de arrecadar; e servirá por quatro annos.

Âr1.81. Ad Procurador compete: , ,
Arrecadar e <'1j plicar as rendas, e multas destii1adas ás, ,despeias
Demandar perante os J oizes dé Paz a execuçãd das Posturas,

das penas nos tontraventores d' dIas. , '
Defender os direitos da Câinara perante as Justiças Ordlnarias. ,
DaI' conta da receita, e despeza todos os trimestres no principio das Sessóelii.
R.eceb(·r{l seis por cerUo de tudo, quanto arrecàdar; se este rendimento po,,:

l'ém fi", superioi' ao trabalho; a Camara convencionará com o Procurador sbbre
a gratificaçiio merecida. . ,

An. 82. No~nearú á Calnlii'á hiinl Porteiro, e sendo necessario, hum; oti
mais Ajudantes d' estes; encarregados da execução de suas ordens, e serviço da
CaRa, com huma gratificação paga pelas i'endas do C0I1'le1ho. ,

Art. 83. Tambem nonieará a CÜllíara hum, ou rtiáis Fiscaes; e séos Suppleri
tr.s, para servirem durante os quatro arlnoS i assim estes como os riollÍliados nó
A rtigo precedente; servindo húma vez, nãoJlOdeí'ão seI' constrangidos li toi'nar
a ser\'ir, enão depois de pu, sados outros qbatro annos. ,

Art. 84. Quando o Termo da Cidade, du Villà corriprehender
Fregnezia, Oll tiver C,ipellas Curadas; nomeará â Camara para
Rendo necessarios, o Fiscal com séo SupplenlEi, ou independente,
da Cidade, ou Villa, corho julgar mais conv:enÍente.

Art. 85. Ao, Fisc.'les, e aos Supplentes, na faltà, compete:
Vigiar na observancia dás Postui'as da Camara 1 promovendo a sua exécuçãd

pela advertencia aos que torem obrigados a ellas; ou panicularmlmte, ou por meió
de Eclitaes.

Activar o Proctll'ador no desempenho de seos deveres:
.Executar ás ordens da Camara.
Dar-lhe parle em cada reunião dd estado da sut{ adlÍliói~tr'a:tç[ô; fi de tndo

quanto julgarem conveniente.
Para o Expediente, no deSérripenho destes seos deveres; se sei"viráõ dô Secl'e-

tario, e Porteiro da Camara. ,
An. 86. Seriío responsaveis 0'3 Fiscaes; e seoS S,urplentes no tempo; em

qne servirem, pelos prej llizos occasionados po'v sua negligencia, e se esta for jn 1
gada gl'Uve pela Camai'a, oli continuada, será0 por ~l1a multados ila quantia
de 1O.tl!OOO rs. a 30:tPOOO rs.; e demaridados perarite oS Juizes de Pai, se recu-
surem pagar. ,

Â 1'[. 87. Os Fiscaes lias Capítaes das Provineias receoel"Íro hurría gratificação
paga pelas rendas do Cànselho, e approvada pelo Cdnselho Gel'al-, ou pelo Go-
verno, senuo na Corte ,

An. 88. Os J Ilizes de Paz são os ptivativo~ para julgarer" àS multas por
contravenções ás Posturas das Camaras, a requerimento das Procura~ores d' ellas ;
ou das partes interessadas: e no processo seguiráõ o disposto lias Leis, que i"e
guiarem suas attribuiçães'· dando em todos os casos appe'lIaçâo, na fórma das
meSmas Leis j se a parte o requei'er; ldgo que se entimar fi sentença.

1\rt. 89, Em todos os casos, em que esta Lei manda ás eamai'as, qiJe Se
dirijão aos Presidentes, devertt ellas na Provincia, onde estiver a Coi'te, dirigir
se ao Mini!tro do ImjJeri~: nella tambeín se dirigirnõ á Assembléa Geral nos ca
sos, em qne nas demais Pl'Ovincias houverem de dirigir-se ~os Conselhos Geraes:
emquanto estes se niio installarem, farã0 snas vezes os das Provincias. "

Â rt. 90. Ficiío revogadas todas as' Leis; AIVRrás, ' Decretos; e mais Resolu
ções, que dão ás Camaras outras attribuições; ou' lhes impõe obrigações diversas
das declaradas na presente Lei; e todos os que estiverem cln contradicção á pre
sente.

Paço da Cumaréi dos Depn tados em 24 de j l1l~o de
Rahifl, Pre idente. - Luis Paulo de Araujo Basto',
Joaquim JJ1arcellino de Bri,t9; eOfilO 2,0 Secretario.

N a Imprensa Imperial e N adonal.



SE N ADO.
j I.
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] 8 2 8. N:~ 34.
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1 r Pl'oposta do Poder Executivo redu~ida

1'/

a Projecto de .Lei.
, , "- ~ I f

-A. Ass.embléa Geral Legistativa '.00' Imperio ~ Decreta:
Al't. 1.0 A Eleição dos Juizes de Paz,. e seus súplentes'; em quan

to se não promulgar a Lei das Camal'as Constitucionaes, será feita pela
mesma toaneira,. poi' ql1e se fàz a dos' Y6readores l das f3amar,as actuaes,
applicado para este caso na fórma seguinte..

Art. 2.° Em cada huma .das lFreguezias,. e Capellas filiaes 'cú'rada8
do Imperio, se reuniráõ todos os annos na primeira oitava do Natal,
os homens bons do Povo., que1 estiverem I no' gozo dos seus direitos Po
liticos, e forem nas me~mas domiciliados, para o fim de elegerem os
Juizes de Pall, e Supplell.tcs': el 'dej1>ois ide auvirem a' Mi!lsa. Parochial,
e":~'g.eráõ por acclamaç~ãoc; erítre os eidadãos. presen~e's, bum Presidente,
do.us Esorutadores, e doús Secret-3rios:. estes ·tomaráõ immediatamente
assento em huma Mesa, que estará posta no Corpo da~Igl'eja.

Art. 3:0 Inslallada a 1esa da Assembléa Parochial-, requererá Q

Presidente' aos Cidadãos presentes, flue se acharem nos termos do Art.
antecedente, que nomeem s~is homem; .p~ra Eleitores,. e estar eleiçã6
se fará, intreg'ando cada hum na Mesa a sua lista, e os que nao -sou~

bere'm escrever, podcníõ. dar os seus votos verbalmente ' Mesa.., que os
tomará em segTedo, e la.nçará em huma relaçiio ,J decl~rando ·serl .d~ Ej,i
dadão, que por esta fórma tiver dado o seu voto .. Apuradas toda'S as li-sL.
tas' ,I sahiráã Eleitores aquelles, que obtiverem maior numero. de voto;
aos quaes pelo Presidente será logo .dado· jurar.:lento :des, Santos Evan
gelhos, que bem, e verdadeiramente escolhão para Juiz de Paz ei '~áu
.Suple.nte '; - as pessoa~, que mais id(lll(?aS lhe parecerem' ~m·. suas.
conSClenClas. ' / ') , , "

Art. 4.0 Estes seis Eleitores se retiraráõ á Sachristia ", ou· lC.ons-isto
rio da Igreja, e ficando sós, consultaráõ, entre si a pessoa, que ,hão
de continuar para Juiz de Paz, e sahirá eleita aquella que obtiver.,.
pelo menos, quatro votos; procedendo-se á novos escrutinios., até -que
esta pluralidade se obtenha, O mesmo se praticará com a eleição do
Suplente. ! •

Art. 5,0 Appresentada esta eleição á. Mesa pelos Eleitore~, o Pre·
sidente a publicará immet1iatamente, .e de tudo se lavrar(l huma Acta
bem explicada, por onde conste' de todos os t(?rmo~' sobreditos , ·e della
se remetterá huma copia á Camara do DistricLo, e ontra 'aos Presiden
tes nas Provinciaes, e ao Ministro da J ust.iça ,na Capital do Imperio J

g'uardando-se o orig'inal, nas Freg'uezias respectiva , no Cartorió das
Escrivanias dos Juizes de Paz. , , .

Art. 6.° A vista da Copia, que se enviarás Camaras ,:~sem dépen i
dencia de nenhuma outra solemnidade ou approvação, darão estas pos
se aos Juizes de Paz; os quaes prestará-õ, nesse acto .Juramento de guar
darem a Constituição e as Leis, e bem cuprir em tudo os deveres do
seu Officio.

Art. 7.0 Nas Freg;llezias aonde ainda se não tiver feito a eleicão
do~ Juizes de Paz, se procederá. immediatamente á ella; e os que
'issim forem eleitos tomal'áõ logo posse e continual'áõ a senil' até 071,\4
fim do an.no de 1829:



Art. 8.° , Se depois ue feita. a eleição houver denuncia de Suborno
ou de nullidade, ou ue ter recahido erri pessoa, que não tenha os re
quisitos legaes, pL"Oceder-se-ha pela fórma, que está c1etel'minada na Lei
a respeito da Eleição dos veread'ores ·em ~asos similhantes.

Art. 9. Apparecendo qúeixas contra os Juizes de Paz, ou Seus sup·
plente , d'ella tomalá,ij conhé,óim-en,l.o OcS ·.e.i.e:lidentês em. _-Conselho nas
Provincias, e o i\1inistros da Justiça na Capital do lmperio e se pro
cedel'á pela mesma AOfll}a..i ''ll-le está cretellmiu:.I.Uo ia .respei.tlGl relas queixas
contra .0S J U'i'lesl de DiIjei~o.. Xli': .

,. I

.I. ., ,
"

• ' / l. U .1 I' J J • n t.·
Emendas feitas e approvadas)'rna' Cart2a7:a :dos .Deputados á proposta $Up1'a.

f ~ II I ~ • I • f 1 .... } 1

lJIhsfi!tuid~ pelo .seguinte. , fJ l'

r :J r . , • i ....
-} . JRRlOJECTO'pE>f) LEI.

A Assembléa' GerBlfr Legislativa do lm-pcl'io Decreta: I ·.1
, Art. 1'0 A Eleiç'ão ·dQS Juizes e mais Memb.·os das Camaras aetuat5',

bem' como :a dos Auizes de Paz, e'~eus supplentes, emquanto se não
promulgar a Lei da creaçã'o das Camara~ na fÓl'ma da Constituiçiio,
será feita annualmehte péla mesma maneira, por que se faz a dos Elei
torés de Parochia;. proceJendo-se á 'apuração dos votos, para os pd
meirc>s nas' Camaras l'espédtivas; e para os :segu ndos nas, Mesas das
Assemblêull ,Parochiaes. ' . I

Art. 2./ As Mesas' das AS"se'mbléas Pal'ochiaes remetteráõ ás Cama
ras' hl1'ma copia da ~cta' àlil apuração, e á v:ista rlella, sem uependencia
d'à· outra' lallguma solem\1lidàde ou appl'ovação, (larão estas posse aos
Juizes de Paz', "OS quaes ne se '-Acto" prestará,õ juramento de guardarem
a' Constitlli'çáo , "e as Leis',' 'e! bel~ cumprirem todos os de-veres do sel:l
Officio. "" ;! ,; J

Ar1.>3.0 Das queixas-, que se fizerem contra os Juizes, de Paz e Sup'ple~

tes, por crimes, ou erros de Officio tomaráõ conhecimento lias; pfO\vincias
os Presidentes. eln ([;oBsetbo, ]Jodendo su,spendel-os depois de os ter ou
vido por escri'pto, e na Província onde estiver a Corte o Ministro da
J'ullti~a; procedendo-se a respeito d"ellas pela mesma fórma estabelecrda
para as queixas CQntra os Juizes de Direito. .
,i Art. 4~ Ao'! Juizes Terl'Ítoriaes' cwmpete Q conh'ecimento dos 'delret08

individuaes, que commetterem os Juizes de Paz, e seus Sl.1 pple"ntes';
e neste caso sómente poderáõ ser supensos depois de haveI: contra el
les proOl\ncia, que os obrig'úe a prisão decretada em querella, ou deva-ssa.

Art. 5. A execllç~ o da presente Lei se fará etr( etiva lias Pro~i(...
eias . logo que for publicada em cada huma d'ellas; e o Governo da.Fá
para esse fim todas as necess~,rias Instrucções,
. . Paço da Camara dos Deputados em 14 de Agosto de 18~8. - A'1'

cebispo da Bahia, Presidente.- José Carlos Pereifra d' Almeida Td'PTeS
1.0 Secretario. -- Joaquim Marcellino ele B1'itO', como 2. 0 Secretario.

I I

Na Imprensa Imperial e Nacional.



SEN A.DO.

I 8 2 8. N. o 35.

A Assembléa Geral Legislativa do lmperio:
Decreta.

Art. U nico. Ficão reduzidos a dons por cen
to os Direitos de Baldeação., e Reexporta:ção
de todas as Mercadorias Ílnportadas em quaesquer
Na ios, asshn Nacionaes, aomo Estrangeiros; e
de qualquer Origenl que sejão as mesmas Mer
cadorias; derogado , nesta llarte s6mente, o Al
vará COIU forca de Lei de 26 de Maio de 1812..,

Paço da CalIlara dos Deputados em 23 de
Agosto de 1828. - Lucio Soares Teixeira de Gou
vea, Vice-Presidente. - José Carlos Pereira de
Almeida Tor'res, 1.0 Secretario. - José Antonio
da Silva eM"aia, 2.0 Secretario.

Na Imprensa Imperial e NacionaI.~



8EN A.D O.

1828. No) 36.

A Assenlbléa Geral Legislativa dQ Imperio ~
llesolve. \

o Governo fará recolher ao Thesouro N acio
~al a quantia, que se achar no Banco, perten
cente á Casa dos OrfãofS da Cidade da Bahia ,
proveniente do que lhe tocou no divide.udo do
anno de 1827, pelas Acções, que nelle tem; e
expedirá as Ordens necessarias á Junta da Fa
zenda daquella Cidade para se entregar igual
quantia aos AdministradQres da mesma Casa..

Paço da CalDara dos Deputad~s em 25 de
Agosto de 1828. "-- Lucio Soares Teixeira de Gou
vea, Vice-Presidente. - José Carlos Pereira de
Almeida Torres, 1.0 Secretario. - José ..4ntonio
da Silva Maia, 2.c' Secretario.

Na Imprensa Imperial e N~cional. ~



S.E NADO.

1828. N. 37.

A Assembléa Geral Legislativa: Decre~a.

Ar-tigo 1.0 Os Censelhos Geraes das Provincias, ou os PI'esidenciaes,
emquanto aquelles não se in~talarem, poderão creal' nas respectivas
Provincias as VilJas, que convierem: a me ma attribuição exercerá Il!l
Provincia, onde estiver a Corte, o "Ministro e Secretario de Estad o
dos Negocios do fmperio. pl'ecedendo requeríme~Jto dos povos, e in
formação das respectivas Camaras.

Artigo 2.0 Tambem poderão o mesmo Ministro, e os Conselhos
suprimir algumas das Villas existentes, ou subdividir os re pecti\'os
Termos, conforme o exigir a commodidade dos Povos.

Artigo 3.0 A creação de novas 'i1las, ou a suppressão das exis
tentes, será submittida á appl'Ovação da Assembléa Geral Leg-islativa:
e licito desde ja cl'eadas e approvada~ a que os Con.selhos Presiden
ciaes até hoje tem proposto, e aquellas, a Ü'\vor das quaes havia con
stJllado o Desembargo do Paço; cujos nomes vão todos trascriptos na
tabella junta.

Artigo 4'0 As Villas, que se Grearem terão as Autboridades que
a Constituição, e as Leis prescrevem..

Artigo 5.° Ficão sem ~'igor todas as disposições em contrario.
Paço da Camara dos Deputados em 12 de Agosto de 1825.

Luc'io Soares Teixeim ele Gou/oêa, Viçe~Pres.idente.-"José Cm'los Pe
-reí1'a de Alnwiela TOTTBS, I::> Secretario. - José Antonio da,Silva Maya,
2'0 Secretario.

Relaçuo elos Lugares que forão Consultados pela .Jl,Jesa do Desembargo
do Paro, e P1'Opostos pelos P}'esidentes, e Conselhoc das Pl'ovin-

> cias paTa serem elevados á Cathego?'ia de J iUas.

PROVINCIA DO RIO GRANDE DO SUL.

~. Francisco ue Paula de Pelotas.-
Piratinim ,- para ler a deIJomiuaçfio - de S. Jorío de Catalão.
S. BOlja - em lugar ua Villa de S. Lui~, que não chegou a ser

creada.
S. PAULO.

S. Roque - Pal'ahibuna - Bananal - l\lorretes - Palmeiras 
Nazaretb.

S. Fideles.
ESPIRITO SANTO.

B~HIA.

Snnta Cruz de Porto Seguro - Itaparica - Nazareth - Ca·
rUllhauhn.

ALAGOAS.

Páo Grande - Canhoto - S. Miguel - Santa Luzia do Norte. 'I
L~

PIAUHY.
Poty.



,MINAS GERAES.

Guarapiranga - Barra Longa - S. João Baptista - Mercez 
Catas Altas de Matto dentro - Santa Luzia para ter a denominação
de Villa da Imperatriz -. Santa Quiteria - Clll'vello -- Piedade de
Paranpeba -ltabira de Matto dentro para ter a denominação de Villa
da Prioceza Imperial - Saude - Lavras do Funil - Tres Pontes,
'Campo BeBo - Piedade dos Geraes - Piauby - Sapllcahy , - Pou
zo Alegre - Aiuroca - Pouzo Alto - Conceição - Tejuco - Gua
'Ilhaus - Chapa.d~ - Itacambira - Rio Pardo -. Contendas, - Sal
-gado, Arax6, Dezempoq-ue.

GOIAZ.

Meía Ponte, para ler a denonünação de Villa de n. Pedro Primei
TO, - Trabiras, para ter a denominação de ViIla Nova da Imperatriz
Arraias, para ter a denominação de Villa de Nossa Senhora da Gloria
1'orto Real para ter a denominação/de Villa do Porto Imperial
'Santa .crtlz - Santa Luzia - Natividade.

MA:TTO GROSSO.

·S. Pedro de ·EI-Rei.

-RIO 'GRANDE DO NORTE.

Porto dos Touros, - Goianinha, em lugar da Villa de Arez.
Paço daCama-ra dos Deputad<.>s .em 12 d.e Agosto de 1828.

Lucio Soares Teixeim de Gouvéa, Vice-Presidente. - José Carlos Pe
/uim de .Illmeida Torres, 1.0 Secretario. - José Antonio da Silva Maya,
2..0 :Se,cl:etari04

Na Imprensa I mperi~l e Naciooal.



SE N A.D O.

I 828. N. 38.

A AsseJubléa Geral Legislativa: Resolve.

Os Brasileiros, que estudando nas l1niversi
dades Estrangeiras voltarem, e quizerem con..
cluü' os seus Estudos nos Cursos J uridicos, ou
em Acadernias Medicas do Imperio , poderáõ ser
lnatriculados no anno, para 0- qual se mostra
í'enl habilitados pelo exanle, Oll Certidões legaes
das lnaterias dos annos; antecedentes exig'idas
pelas Leis, que crearão os IneSlllOS Cursos, on
Academias do Ilnperio.

Paço do Camara dos Deputados enl 26 de
Agosto de 1828.......... A rcebisIJo da Baltia, Presi
dente. - José Carlos Pe'rei1'Oa de Almeida Tor
res, 1.0 Secretario. - José Antonio da Silva
lflaia, 2.0 Secretario.

Na Ilnprensa Iluperial e Naciona t'b-'(~



SE N A.D O.

1828. N. 39.

A Assembléa Geral Legislativa: Resolve.
Artigo Unico. Entre os l\1appas Topograficos, Corograficos,

Geograficos, e Hydrograficos do lmperio, que se achãQ actualmente
no Archivo do Imperial Corpo de Engenheiros, e no .das Secretarias
de Estado: e os que forem de ora em diante mandados levan
tar pelo Governo em qualquer parte do Territorio do Tmperi<r, se
escolherão os melhores para serem immediatamente Litbografiados ,
e distribuidos .pelas Províncias par~ ali serem expostos á venda por
preços razoaveJS.

Paço da Camara dos Deputados em 29 de Agosto de 1828.
Arcebispo da Bahia, Presidente. - José Carlos Pereira de Almei
da Torres, I. Sec retario. - Luz"z Paulo de A'raujo Bastos, como 2.
Secretario.

Na Imprensa Imperial e Nacíonal;
1



1828. N.40.

A A sembléa Geral Legislativa <.lo Imperio; Decreta.
Art. 1.0 Fica authorisado o Governo a despender, relo Thesol.lro

Publico da Corte, e Provincia do Rio de Janeiro no anno futuro de 1829,
do J." de Janeiro ao ultimo dia de Dezembro, até as seguinte sommas.
. Pelo Mini. teria do lmperio, (comprehendidas as despezas com Tarhi.

o'!'aphos, e Empreg'ados em ambas as Camaras Legislativas, bem como
~s das Obras do Maracanã, Pa~seio, e Carioca; e deduzidas as des
rezas para o~ Subsidias dos Membros do Corpo Legislativo das outras
Provincias) Rs, 34-6:000UOOO.

Pelo Ministcrio da J lIstiça, e N eg'ocios Ecclesiasticos (com prehendi
das as despezas do concerto da Cadea da Cidade do Desterro na Ilha de Santa
Catharina; e deduzida da fiOl1lma applicada para as despe.zas da Policia
a quantia 'de Rs. 12:000UOOO destinada pai:a a preven\~ão do delictos)
Rs, 138:655U600, e o mais que for preciso despender com a org'ani
. a<;5.o do Supremo rrribunaJ de Justiça, ou outras. novos' Estabelecimentos
creados por Lei. ,

Pelo Ministerio da Marinha (comprehendidas as despezas nece sarias
para o costeio de toda a Esquadra do lmperio, e para os concertos,
e construcções novas nesta Provincia .e n'outras, em que taes despeza~

são pagas por ella) Rs. 2,561:000UOOO, e o mais que for preciso des
pender com as Com missões da inspecção dos Arsenaes.

Pelo Ministerio da Guen'a (comprehendidas as despezas não só
desta Provincias, corno tambem as necess~l'ias para o Exercito empreo'a
do nas Provincias do Rio Grande do Sul, e Cis-Platina) Rs. 3,2oo:000UOOO.

Pelo Ministerio dos Negocio~ Bstrangeiros (q ue poderá o respecti
vo Ministl'O applicar do modo, que entender mais util, e vantajoso á
Nação) Rs. 140:000UOOO, e o mais que for preciso para ocorrer á des
peza do Cambio.

Pejo 1inisterio da Fazenéla para Amortisação dos
Emprestimos Estrangeiros, Brasileir.o, e Portuguez Rs. 1,178:089U200

Para amortisação e juros da Divida interna .ia
consolidada Rs. 381: 140U625

P I'a as mais despezas constantes ·do O.·çamento
(deduzidas as gu ntiai para pagamento dos Emprestimos
Estnlngeiros, e a quantias ja acill)a: incluidas nas despe
zas do Mini terio do Imperio, bem como as quantias
de 140,000UOOO rs. para Cambio, ie de 400UOOO rs.
para a Capellania do Thesouro, que fica -suprimida) ~s. 2,734:702U951

'4,293:932U776
Al't. 2. Além das despezas acima decretadas, fica o Ministro da

Fazenda anthorisado a fazer as de 'rezas nece sarias:
1.° Para pag'ar as diiferenças' resultantes do Cambio nos pag'amentos

dos Emprestimos Extt'angeiros, e nos da Repartição dos NE'gocios Ex
tl'angeiros, obrando do modo que mais util seja á Fazenda Pnb ica.

2.. Para pag'ar os Subsidios aos Membros do Corpo Legislativo, quan
do as respectivas ProviÍncias os não poderem pagar; ou quando elles
prefirã0 receber na OOIÜ~, sacando neste caso sobre sas Provin-
cia para indemni arem o Tl1eSOUl'ü Publico. I

3. Para preencher, e snppl'il' o deficit, que possa haver em algu
mas Provi cias, (além das já decláradas no Orçamento da Repartição da
Fazenda) caso suas rendas não cheg'u:em para uas despezas Jegaes. .

4. Para a amortisação, e juros da Divida Interna, que se for copsol~

dando, e dos Em restimos q l<l se 'contrahireITl dentro do anno desta LeI.
..Al't 3. Quandu se eifectue ::l paz, as ~espezas arbitradas para os

1\11111 terio~ da Marinha, e Guerra serão red.uzidas J logo que. selO pos
sa,.de, modo que lião excedão o t~rço do arbitramento feito para o tem
po de guerra.; .e .ist não' só nesta Próvincia, 'm.as ~m todas .as do Impçl'io.
~ Art. 4-. As despe:&as ubli as nas de mais Provincias do Imperio,

nao declaradas na presente Lei, continua r,áõ '. ao fazer-se dllrante o °!'1n,n?_'l>



pela. Policia; do remli ment@
rendhnentos não ,contempla-

as devem regular, bem como
que até então as regulavão I

de 1829 J na confor-midade das Leis, que
da ordens anteriores no anno de 1828,
e se não acharem revogadas.

As despe'l..as extraordinari~s, que se precisarem em cada huma das
Provincias , só poderãõ seI' feitas na -fórma da Lei de 20 de Outubro
de 1823.

Art. 5. Fica orcada a Receita do Thesouro Publicp, na Corte
e Provincia do Rio d~ Janeiro, para o anno de 1829 da mal'leira se~
g'uinte:

l. I mp0l'tancia das rendas da Provincia, seg'undo o Orçamento res
pectivo , e elevadas a maior 8010ma po,r calcule seg·uro Us. 7,596:232UOOIl.

2. Importancia das cotisüt;ões das Provincias, segllnu@ o Relataria·
do l\iinistel'io respectivo

3. Producto de vinte e quatro mil quintaes de p.to Brasil, e oHo
mil quilates de Diamantes.

4. I mportancia dos Impostos cobra:dos
da Casa da Polvora; bem com:o de outros
dos na Receita.

5. As sobras das Provincias, se -alg'l:Ima as tiver, depois de satis.
feilai suas; despezas Provinciaes.

Art. 6. Ficão em vig'or, e conti"uBl'á6 a cobra'r-se dunmte o an
no de 1829; e não mais sem Lei, que o determine, todos o!' tributos.
e impostos ora existentes em todas- as P"()vmcias do Imperio.

Art. 7. Para supprir o deficit que deve haver llO ann'o de 1829,
fica authorisado o Governo a ·eüntrabir hum Empre timo da quantia
para isso necessaria, da maneira, que mais c@nveniente fGr 8'0S interes
ses .r acionaes, hipotheeatlos para sua amortisação J e juros os Rendi
mentos da Alfandega.

Art. 8. O Ministro da Fazenda appresentará d'aq~ji emdiante na
Camara dos Deputados, até ~ d~a 15 de Maio, impr.essos, .() Balanço
Geral da Rec-eira, e .Despeza ,de todas as Provincias nê anno indo; o
Orçamento Geral de todas as despezas publicas das mesmas, ue anno
futuro; e a importancia de- todas as contl;ibuiç6es, e rendas publicas.

Art. '9. No Baianço ~ e no orçamento se fará iodividuação das.
despezas ordinarias, e :exlraord"inarias em cada hum dos Ministerios; e
se tlará a razão de cada numa del1as.

Art. 10. No dito Balanço, e ~rçameni;@ cada Ministel'io compreenderá
as despezas, que por elle se devem fazer em todo o Imperio, e as
explicará em TabeUas, que indiquem, não só l'l. paI1ticular applicação;
mas tambem a leg'alidade de oada homa.

Art. 11. Com a maior individuação possivel, e com a distincção
de Receita ordinaria, e extl'aordiRaria, ap]3resentará tambem o Minis
tro da F~zenda o Orçamento da Receita de todo o Imperio. explicando-a
eltl Tabellas demonstrativas da natureza de cada huma das rendas, e
das Leis, em que se fundão.

Art. 12, Para melhor desempenho ·das d'i'Sposiç~ões Blntecedentes se
contará o anno Financeiro d' ora em diante .do primeiro de Julho ao III
timo de Junho: o Or.çamento por tanto, que se. apprese~1tar na Sessão,
de 1829 deverá (segundo este' methodo) ser do primeir(} de Julho de
]830 até 30 de Jl1nho de ]831, e conjunctamente (por causa do me
thooo actual) abrangeI' o primeiro semestJre ·do anno de 1830; e as con
tas, que -se tomareClI na dita Sessão de ]-829, só o serã0 do primeiro
semestre de 1828, para poder pôr-se em pratica a alteração determinada.

Art. 13. Todas as Repartições por onde se despendem dinheiros pu
bli'cos, prestapáõ contas no Thesouro Publico das despeza!!i a seu cal'·
g'o , ficando responsavel o M'nistro da Faz"enda por sua ommissão a es
te respeito.

Art. 14. Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, e mais Resolu·
cões em contrario.
.. Paco da Camara dos Deputados em 4 de Setembro de 1828. - .A,..
cebispo "da Bahia, Pregíllente.·- José Carlos PereÍ1'a de Almeida Torres I

1.0 Secretario. - José Antonio dfl Silva Maia, ~.o Secretario.

Na Imprensa ImpeI'íal e NacioD'a\.



SENADO~

18'28. N. 4l.

iP7;oposla do Poder Executivo 1'eduzida á P1'oJecto de Lei.

A Assemblea neral 'Legislativa do Impedo: Decreta.
Art. 1.0 O fOl'oecinHmto das racões de Etap-e do Exel'cito, se ..

:rá regulado na conformidade da Ta'bella junta.
,Art. 2. F.iofto revogadas todas as Leis, e Ordens em contrario.

'rABE-LLA.

lJa fl-lape paTa (J fo?'necimento dos Corpos..

1
Fal'inba 4õ de alqueire.
'Carne tre&Jca buma libra..
Arroz quatro onças.
Toicinho duas {lncas.
Sal hum a onca. '
Lenha 24- o~ca8.
A raeão de I Carne fresca de huma libra', "se "á sub ti"uida por

meia libl'â de Ca·rne seca, e 'as quatro onças de Arr~z, por hum
_1_ de alqueil'e de F~ijão.
160 A - d . 1 d t ' s: 'd 'raça'O e Vl'D lO J ou agoar en e, set:a J.:orneCI íl somente quan-
do os Corpos s'e ael1=to em exercicios.

,
Emendas feiÚls) e appr'Ovadas peta Gamam dos Deputados

ao ProJ'ecto, e Tabella.

Nq A rt. Lo adclItal'áo-se as palavras de todo - depois da pala"
vra - Etape.

Em lug'a1' das palnvl'as - em conformidade - substituirão-se as
palavras - confol'me t1---

l"i-cou redigido assim-:
AI't. 1.0 O fornecimento das racõ-es de Etape de todo o Exercito;

'Será I'egulada conforme a Tabclla .Junta. I
Na rrabella depois das palavras - Farinha. 40 de alqueire-

accrescentarão-se estas - medida do Rio de Janeiro.
Depois das palavras - alqueil'e de Feijão - accrcscentm'ão-se estas

- medida do Rio de .laneh·o,
O ultimo ~. da Tabella, que principia - A ,ração de agoarden"

te.... - foi substituido por este
A r~ção de agoal'dente ,ou vinho na falta desta, será forneci

da sómente, quando os Corpos se achal'em em Exel'cicios, Marchas,
ou em Campanha; e êl dita ração de agoal"C]ente l será de huma g'ar
rafa, ou hum quartilho do Rio de J aneil'o, para seis Praças, e a
de ,'inho pam quatro Praças.

Paço da Camal'u dos Deputados em 4 de SetemuI'o de 1828. 
.I1Tceáispo ela Balâa, Presiden te. - Jo é Cm"lo Pe1'eim de .4lrne1·da T07'

1'e , 1.0 Secretario. - J o é .I1nlonio da Silva .Maia J 2.° Secretario. "lO >

Na Imprensa Imperial e, acionaI.



S~N ADO.

1 82 S. N. 42.

A Assembléa Geral Legislativa do lmperio: Resolve.'

Art. L o Fica derogado o AIvará do 1.0 de Julho de 1774
para elfeito sóment8 de se arrematar por annos irregulares o Con
tracto da metade dos Direitos das Alfandegas, na fórma da Lei
de 25 de Outubro de 18.27.

Arte .2. No caso de se elIeituar a arrematação, por triennio
irregular contado de qualquer mez do anno, e não de Janeiro á
Dezembro; a baze para o preço do Contracto, e para sobre ella
se receberem os lanços, será o rendimento da Alfandega no trien
nio irregular proximo, contado do ultimo do mez immediato
áquelle em que se fizer a arrematação, com o augmento de dez
por cento na fórma da dita Lei ele .25 de Outubró de 1827.

Art. 3. Todas as duvidas, que occorrerem entre os Arrema
tantes, e as Partes, sobre os objectos dos Direitos arrematados,
deveráõ ser decididas definitivamente por Juizo de Arbitros, os quaes
serão nomeados á aprasimento dos interessados, e approvados pelo'
Juiz da Alfandega por parte da Fazenda Nacional.

Art. 4. Fica· assim revogada qualquer dispo!ô>ição em contra
rio. - Paço da Camara dos Deputados em 3 de Setembro de
de 1828. - Arcebispo da RaMa, Presidente. - José Carlos Perei'ra
de Almeida Torres, 1.0

, Secretario. - José Antonio da Silva Maia,
2. Secretario.

Na Imprensa Imp rial N acional 'th~

f



8EN ADO.

1 82 S. N. 43.

Â Assemhléa Geral Leg'islàtiva do ImpeI'io: Resolve.

Att. 1.0 As Assembléas Parochiaes J em todos os seos trabaihos;
's'il'áo presididas pelos Juizes de Paz d~. Lugar.

Art. 2. Os Collegios Eleitoraes, até á eleição da :Mesa; na fórma
do Capitulo 4. §. 7. das Instrucções de 26 de Março de 1824; serão
tambem presididos pelos Juizes de Paz das Cabeças de Diitrictos; e
quando em alg'uma destas houveI' mais de hum Juiz de Paz) competirá
a pl'esidencia áquellc) a cuja districto pertencer o Lugar da reunião.

Art. 3. Onde ainda não estiverem eleitos os Juizes de Paz) hem
houver outra auth@ridade civil) presidiráõ os Vereadores efl'ectivos) ou
pessoas da .Governança nomeadas pejas respectivas Camaras.

Art. 4. Ficão pOl' este modo declaradas as Instrucções de 26 de
Março de 1824, c o Decreto de 29 de Julho deste anno) revogadas
todas as disposições em contrario; sem por isso se invalidarem as elei
ções, que já estiverem feitas legalmente) na conformidade das sobre
dita'i; Instrucções, e Decreto. -:- Paço da Camara dos Deputados em 6
de Setembro de 1828. - .Arcebispo da Bahia) Presidente. - José Cm'
los Pereim de Almeida T01'res) 1.0 Secretario. - José Antonio da Silva
Maia, 2. Secretario.

Na imprensa Imperial e Nacional. '[,If.

(



SEN A no.
1828. N.44.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio: Decreta.
Art. 1.° He concedido ao Governo hum credito de 2,431 :500UOOO ra.

por compensação de igual quantia, que despendeó com objectos do an
no de 1827.

A SABER:

"•••.• 53:2ooUOOO

Para o Ministerio do ItIlperio.
Despezas com a Casa ImperiaL ••• 30:000UOOO ~
Ditas com o expediente ordinario 23:200UOOO 5
Pa ra o Mi nisterio da J ustica •......•.•.•.•••.•••.•
Para o M'inisterio da Martnha .
Para o Ministerio da Guerra ...•...•.. ' •...........•
Para o Ministerio dos N eg'ocios Extrangeiros ••••••. "
Para o lVlinisterio dos N eg'ocios V1. Fazenda ••••••••

20:900UOOO
845:000UOOO
570:000UOOO
124:0ooUoOO
818:400UOOO

2,431 ;500[]000

AI'L 2. He mais concedido ao Governo hum credito supplementar
da quantia de 666 :OOOUOOO réis para as despezas ~o corrente anno.

A SABER:

Para o Ministerio do Imperio ..
Para o Ministerio da Guerra : .
Para o Ministerio dos N egocios Estrangeiros.•..••••••

3ô:OOOVOOO
600:000UOOO
80:000UOOO

..
666:000UOOO

Art. 3. Fica authorisado o Ministro da Fazenda para supprir a fal..
ta, que tiver a Provincia do Maranhão no pagamento das con ig'naçães,
que lhes forão arbitt'adas para o pag'amento do Emprestimo de Londres
neste anno de 1828.

Art. 4. O Governo haverá estas sommas ~

1.0 Pelos Saldos do 1'hesouro constante do Balanco do anilo de 1827.
2. Pelos excessos da Receita do corrente anno, s~bre a quantia, em

que foi orçada. '
3. No caso de se exbaui'irem os recursos acima designados, por meio

de hum Emprestimo contrahido na forma da Lei de 15 de Novembro de
1827, sacrificando os juros ao Capital, ou o Capital aos juros, como
entender mais consentaneo conr os Interesses Nacionaes.

Art. 5. Estes creditos votadds não resalváo da responsab iIidade
áquelles, que nella tenhão incorrido.

Paço da Camara dos Deputados em 13 de Setembro de 1828.
Arcebispo da Bahia, Presidente. - José Ca'1'los Perei,ta d' Almeida T01·...
res, 1. Secretario. - José .Il:nlonio da Silva Jlrlaza, 2. Secretario,

Na Imprensa Imperial e Nacional, t~
"{;



.'

SEN ADO.

1828. N. 45.

A Assembléa Geral Legislativa do lmperio:
Resolve. ..

Art. U nico. Logo que nas Cidades, e VilIas
do lmperio for publicado o Reghnento da nova
Organisação das Camaras Municipaes, se pro
cederá ás eleições n'eIle deterlninadas: e aos
eleitos se dará posse, para entrareln imlnediata-
mente em exercicio. .

Paço da Canlara 'dos Deputados em 13 de
Setelnbro de 1~28. - Arcebispo da Ba/tia, Presi
dente. - José Carlos Pereira de A bneida Torres,
l.o Secretario.-José Antonio da SUva Maia, 2.°
Secretario.

Na Ilnprensa Imperial e NacionaJ. (tí>

"



SE N .A DO.

1828. J\.46~

A Assembléa Geral Legifllativa: Resolve.

Art. 1.0 Subsistiráõ os Juizes Ordinarios nbs iugares, onde os não
houver ue Fóra, em quanto se não d~terminar outra cousa: exercendo
todas as attribuições, que até aqui lhes competi~o, menos a da Pre
sidencia das Camaras.

Art. 2.° As Camaras as eleger'á6 annualmente por maioria absolu
ta de votos, assim como 05 Juizes dos Orfãos, Ipara os respectiv09
Districtos, e para os Julgados, que lhes forem mais proximos.

Al't. 3.° ASllim tambem serão eleitos tantO!ll supplentes, quantos
forem OS Juizes Ordinarios, e dos Orfãos, para servirem nos seus 1m...
peuimentos.

Na falta dos proprietarios, e Supplentos sel'viráõ os transactos.
Art. 4.° Pelo mesmo tempo, e maneira se elegeráõ Supplentes,

que substituão aos JWlzes de Fóra no impedimento d'estes; e que nos
diversos Termos, sujeitos á J urisdicção de hl1l~ só Juiz de Fóra, exer.
citem na sua ~u~encia P1~ funcções, que ~xer~iã os antigos V~readores.

Art. 5.° Flcao sem vIgor todas as dllpOS1Ç es em contrarIo.
Paço da Camara dos Deputados em 13 de Setembl'o de 1828,

.A.1'eebispo da Bahia, Presidente. - José Ca'rIo!: Plf)'ei1'a de Almeida
Tm'1'es, 1.0 Secl'etal'io, - José .4ntonio da Silva .41aya, 2.0 SeCl'etal'io.

Na Imprensa Inperial, e Naciona1.
~'1)"



SEN Ano.
1828. N.o A.

A Assembl~a Geral Legislativa: Decreta.
ArL 1.6 Os privileg'ios concedidos ás Fabricas de mineração J 8:0'5'

Engenhos d' assucar, e Fazendas dé canas, devem-se julgar compreheri
didos na ábolição geral i conteuda: no Art. 179 §. 16 da Constituição
do Imperio. , '

Art. 2.° As sobreditas j>ropriedad~s se consideraráõ como quaesquer'
outros predios rusticos; e as execuções que sobre elles houverem, se re
gularáo pelas Ordenações, e Carta de Lei de 20 de Junho de 1774.

Art. 3.0 Ficáo revog'ados o Alvará de 8' de AgostO' de 1618 §. 13,
Decreto de 19 de Fevereiro de 1752, Resolucão de 22 de Junho de
1758, Alvará de 17 de Novembro de 1813, Álvará de 8 dê Julho de
1819; e bem assim os Alvarás de fi de Julho de 1807 e 21 de Janeiro
de 1809, e qualquer outra Leg'islação em contrario. PaçO' da Camal'a
do Senado 21 de Maio de 1828. ~ CarneirQ de Campos;

j

Na Impreasa Imperial e Nacional~l (b
'Ii



SEN ADO.

1828' N. B.

Emendas approvadas pelo Senado na 2.11. di cllssáo do projecto de
Lei sobre a Navel!Jação do Rios, Abertu'ra das Canaes ~.

Em 16 de Junho.

Em.1ugar das palavras - que forem pertencentes a mais de huma
Provincia - substitua-se que fore pertencentes á Provincia Capital
do lmperio, ou mais de huma Provincial Salva a redação Marquez
de Paranaguá.

Em 17.

Art. 6.°

Pelos annos que se entender necessarios para amortisação do
Capital empregado na Obra com os seus competen~es intereases.
M. F. da Camara.

Na Imprensa Imperial e Nacional. ~f.



SENADOll

1828. N.o C.

Emend'as approvadas pelo Senado na 2.a dis
cussão do Projecto de Lei, acerca das prisões
por crimes, sem culpa formada.

Em 30 de Maio..

Ao Art. I.cr - Deve accrescentar..se - condu
zindo-o directalnente a presença do Juiz.
Marquez de Caravellas. .,..

Junho 2.

Substitua-se ao N.o 2. - Nos casos en] que a Lei
impozer pena de rnorte natural, prizão perpetua,
ou galés por toda ~ vida, ou ten)porariamente.
~alva a redacção. =M arquez. de .Ç(eravellas~ .

Na Imprensa 1mlJel'ial e Naciollat'
~



1828.

A (j J.ri.' 6~ó

SENADO.

K. D.

E'nlendas approvadas pelo Senado 'I1ll 2.Cl lNscirs::"
são do Projecto ele' Lei so.b're o FOliO pessoal~

. Em 12 r;le Junho;

Âo Art. 5.°

Os crirries de traição, sedição e tunluIío coril~
illetti(~os, quer eln telllpO de . guerra, quer de
paz, por Militares contra a segurança do Exer
cito, 011 parte delle, Praça sitiada, ou En1
barcações de Guerra. E eUl Canlpanha, ainda
meS1110 por Paizanos; iucursos nos referidos cri..;
ines. Sàlva a redacção; - M. de Ca'ravellas.

J;g-ualmerife passou á parte da Emenda do
Sr. M. de Paranaguá. --:.. Contra. a Arluada, oli
parte della.:

Em íügár das palavràs ~ quando estivereul
reunidos os Corpos a. que pertencerem - substi
tUa-se "quaorlo elll serviço." Salva a redação. .:
M. de P a'l"anaguá;

Em 14;

Ao Art. 9~
o

E os Cargos dos juizes dos Orfãos úont~J
nuaráõ a Ser nomeados; como até agora, nãd
podendo &c~ o resto do artigo. ..:- Carvalho;

Nà Imprensa Írdperial e NacionàÍ~~ \



SE N ADO.

1828. N. E.

A (jammisSláo de Legislação examinou o Regimento dos Conse
lhos Geraes de Provincia, e combinando-o com o authografo appro
vado ne ta Camara, e remettido para a dos Deputados, achou as
altera. ões seguintes.

No Art. 1.0 - Em lugar das despezas feitas nos preparativos
Od. Salla serão pagas pelos cofres da Fazenda Publica - traz o
Projecto. - As despezas da SalIa serão feitas pelas respectivas Juntas
da Fazenda.

Art. 29. - Em lugar das palavas que tiver recebido do Governo
substituirão, e mais papeis, que lhe forem remettidos.

Esta emenda já. foi approvada pelo Senado, 'quando com
outra voltou da Camara dos Deputado.;:.

Art. 38 tem o accrescentamento da palavra escripta - ficando
o Art. assim - escripta, datada, e assignada.

E te accescentamento acha-se no Projecto que veio para a 3.a

discussão.
Art. 87. Suprimio-se O final do Art. que diz - E por cedulas

sim, ou não, nos outros objectos.
Desta maneira se acha na dicção do Projecto da 3.a discussão.
'A Commissão acha desnecessaria a impressão do Projecto ,

podendo servir o mesmo Projecto, que servio na 3.a di cllssão.
Paço do Senado 19 do Junho de 1828. - Francisco Carneiro

de Campos. - MaTquez de lnhambl'pe. - Ma'rquez de Caravellas.
João Antonio Rodrigues de Carvalho.

Na Imprensa I mperial e Naciona1. ~
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S EN ADO.

1828. N. Ir.

Emendas approvadas pelo Senado na 2.a discussão da Resolução re
lativa ás Etei~'ões dos Membros do Corpo Legislativo

para a seguinte Legislatura.

Em 21 de Junho.

Art. 1.0 Declaração S.a

Suprima-se - a juizo dos mesmos Co legios. - J. J. B.

Declaração 4.a

, Omittão-se no §. 4.° as palavras seguintes - pelo Governo na Pro-
vincia, onde estiver a Corte 1 e nas outras pelos Presidentes
em Conselho. - Oliveira.

Declararão 5.&,

o Art. 5.0 deverá ser concebido nestes termos - As Mesas dos
Collegios Eleit raes, o Governo, e os Presidentes em Conselho re
metteráõ as Listas dos que faltarem na fórma dos Artjgos preceden
tes ás Authoridades Judiciarias dos re. pectiYos Districto , e os Pro
curadores das Camaras cobrarãõ as Multas p3rante as Authoridades
Judiciarias do Lugar. J. J. B.

Declaração 6.a

Proponho que em lugar do Art. 6.° se diga - A determina
ção do §. II. do Cap. 9.0 das Instrucções de 26 de Março de
1824 continua a subsistir até ulterior legislação, e fica extensiva
aos Senadores. - Salva a redaccão. - Barrozo.. .

Em 23 de Junho.

A' Declaração 8.a do Art. 1.0

Proponho a supressão do §. 8.0 - M. de S. Amaro.

Em 26 de Junho.

A' Declaração) La do Art. 1.0

Requeiro a sua supressão. - Marquez de Inhambupe''/.JII'1
"

Na Imprensa Imperial e Nacional.



SENADO

182 S. N. G.

A Assenlbléa Geral Legislativa. Decreta:

. Art. 1.° Os Officiaes Maiores das
Secretarias de huma e outra Camara
da Assembléa Geral Legislativa, ven-
cerá annuahnente. 2:000UOOO
. A rt. 2.° Cada hu m dos Ofliciaes
das mesmas Secretarias. I:OOOUOOO

A rt. 3.° - Os Porteiros de cada hu...
ma das CaRiaras, incumbidos do as-
seio da Casa e Edificio. SOOUOOO

Art. 4.° Os Porteiros das Secreta
rias, Guardas Livros, e Archivistas,
incumbidos do asseio da Secretaria,
e éasas annexas. 800UOOO

Art. 5.° Contínuos da I.a Classe. 400UOOO
Art. 6.° Contínuos de 2.a dita. 300UOOO
Art. 7.0 Os Correios das Camaras, o

mesmo vencínlento, que tem os das Se
cretarias de Estado.

Paço do Senado 4 de Julho de 1828. -João
.41ttonio Rodrigues de Carvalho. - Bento Bar
roso Pereira. - vencido pela maior parte.
Marquez de S. .4maro.

Na Imprensa. Inlperial e NacionaJ. }
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SEN ADO.

I 8 28. N. H •

.11 Commissão de Legislação encarregada de minutar o Projecto de
Lei de Criação do Lugar de Juiz de. Fóra para a Pilla

de Baependy, o appresenta concebido nos termos seguintes.

PROJECTO DE LEI.

A ,.~ernbléa. Geral Legislativa: Decreta.

~.}.o Na Villa na Baependi, Comarca do Rio das Mor
tes, haver~ hum Juiz de Fóra, que exercerá J Ufisdicção em todos
os objectos', dentro da Villa, e seu termo, como os mais J ui
zes de Fóra.

Art. 2.- Vencerá o mesmo Ordenado, emolument03, proes, e
precalços estabelecidos ao Juiz de Fóra da Cabeça da Comarca.

Art. 3. ~ Fica suprimido o Lugar de Juiz Orclinario da dita
Villa, e todas as incumbencias a elle dadas passaráõ ao Juiz de Fóra.

Art. 4.° A Jurisdicção de Provedor de Ausentes, Residuos, Ca
penas, e Captivos na dita Villa, e seu termo, fica desmembrada
do Provedor da Comarca, e será exercida pelo Juiz de Fóra.

Art. 5.0 Servirá com os mesmos Officiaes designados na Lei da
Creacão da Villa.

Art. 6.° Nos negocios de Residuos, e Capellas escreverá o
primeiro Tabellião; nos de Ausent~s, e Captivos o Segundo.

Art. 7.0 Ficão derogadas as Leis, e todas as determinações
em contrario.

Paço do Senado 26 de Junho de 1828. Visconde de Lilcantara.
Francisco Carneiro de Campos. - Jofío Antonio Rodrigues de Car
valho. - Ma'rquez de Caravellas. - Marqu~z de lnlzambupe.

Na Imprensa Imperial e. Nacional. {,
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SENADO.
.-:- .. - -.: ..

1828. N. I.

As Commissões de Saude Publica, e Legislação, examinando o
Projecto da Catnara dos Srs. Deplltados sobre a extincção dos Lugare.
de Pr.ovedor Mór, Fisico Mór, e Cirurgião Mór, forão de Parecer J

qué se d~via discutir o Projecto conjunctamente com as Emendas pro
postas pelas. ditas Commissões.

Paço do Senado 4 dt:' Julho de IS28. - Marquez de Inhambupe.
Conde de Valença. - Com restricções, Marquez de Cal'avellas·. - Com
restrioções, Francisco Carneirode Campos. - José Joaquim de Carvalho.
Antonio Gonçalves Gomide. - João Antonio Rodrigues de Carvalho.-

Visconde de Alcantara, approva inteirameut~ a Lei da Camara dos
Deputados.

Emendas ao Projecto de Lei snbre a extincção de Provedor Mó?' da Saude,
Fisico Mór, e Cirurgião Mór.

No Art. 1.0 Supprima-se - Como antes ,da creação do dito lugar.
No Art. 3.° Em lugar de seus Regi nentos - diga-se na fórma do

Regimento junto a esta Lei.
Art. 4. Supprimido, e os· mais conservados.

REGIMENTO.

Art. 1.0' Haverá na Capital do Imperio dous Medicos, e em cada
Cabeça de Comarca hum, que conjuncta nente com as Camaras Munici
pa~s, e os Juize~ de Paz se!)~ Dele6'atlos, tel'âo a seu cargo a inspec.
ção Policial da Saude Publictl.· ..

Art. 2. E'ltes Medico3 serão d'l nomeação de S. M. o Imperador,
propostos em lista tríplice, pela respectiva Academia. .

Art. 3, A inspp.cção sobre. a pratica de Medicina, Cirurgia, e Far
macia, pertenc~f1Í a.~ Academias Medíco-Cirurgicas; a saber: á Academia
desta Corte cáberá o territorio ora pertencente á Casa da Supplicação.,
e á da Bahia o territorio das Relações da Bahia, Pel"DambUCll , e Maranhão.

Art. 4. Se se crearem novas Academias Medico-Cirul'gicas, a cada
huma pertencerá o territorio Ja Provincia respectiva.

Art. 5. Os medicos estabelecidos na fórma do Art. 1.0 serão havi..
dos como Comm'lssarios das Academias.

Art. 6. Por estas serão passadas as Cartas de licença em Medicina,
Cirurgia, e Farmacia, ás pessoas, que as requererem, previamente
habilitadas por documentos, que attestem sua moralidade, estudos theo-
ricos, e praticos, examinadas,' e appro\·adas. .

Art. 7. Os exames serão feitos por dous Facultativos nomeados pelo
Commissario, que presidirá. a eJles, e perante quem serão requeridos,
munido o requerimento dos sobreditos documentos.

Art. 8. O Commissario, averiguados os documentos, assignará dia,
e hora para os exames, e nomeará logo dous Examinadores.

Art. 9. Hum dos--Exa:minadores escreverá a Acta do exame, assi
gnada pelo Presidente Comrnissario, e pelos dous Examinadores, reco
lIhecidas por Tabellião as assignaturas.

Art. 10. Cada examinador perceberá pelo exame 2~400 rs. deposi
tados precedentemente.

Art. II. Com esta Acta, e documentos requererá o examinado á
Academia competente; e esta lhe mandará. passar Diploma de licença
para exercer a Arte em que tiver sido examinado, e approvado; e e 'te
Diploma custará o dobro daquelles que são passados aos Alumnos da
Academia da mesma Arte. lfV'



Art. 12. Este Diploma !te·lIt v ~.··~rõ< ,:...salvo se constar affirmadarnen·
te pelos Commissarios, que o licenciado se deslisou da devida mora
lidade por embriag'uez, deJ.'carida.de, e falta de applicação continuada,

d
. 1 (" (-l

e estu o pro~;resslvo. • ~ • .. • • i

Art. 13. A Academia, por informação dO!5 seus Commissarios , pode
rá cassal' o Diploma, ouvida a parte; á qual fica livre o recurso á Re
1aoãoldCl seu'Di nct ,. e, terá o:àiràitb de,peTda' , e acimo 'confta os
jefo mâdcares, accusádO'res j -e LesteIDunlaU!f, em quem 1,dem@.ThSttar.'faJ.sicl.~~e.
, ., ~ "Â!r6'. 14. nOs',Sang-radores; lJDenf.<istas.,1 e :P.al.'t'eirqE,"'·Us 'lOidades!, te
-Villas. cabeçàs de Comar<2a, ,faJão eXélJm~. sem dependência Icle~.6u1iro

Diploma para praticarem mais do que o despaétw, (.d(!) Go nmiss 1'jolo;l em..
eu· reque.11in:fento, no·:quaJ.-se·lavrará a.aprxovação.,í;ql!re'assignada. "elos'

J<ious Exa01'iFladQl',es ,. re regi~tadá por qualquer N(i)tar.io lbes,sdrvlrá. 'de titulo"
d." l[).lne.s~e.slex.a(n;cs7)f,gr5.o cada Examill.adoll 1~200'{. dep@sitados

.anlies' do élX.arrie.;-~... ".. ../, I ~ J ' .' ~ .'Ji .'0 .). i, ( I ,.

c. L d. 1'6, Oada Gommissario terá de' :ot:d,elladpo ',aónlla mente 4@QJ1b.rsi
pagos em quatro quarteis ao fim de cada trimestre por todas a urricil
palidades da Comarca, concorrendo cada Conselho com a cóta propol'
.c.~(.m~, Íts ~u'ªtS onmdas.; m,as os C~m.missa,rios ·desl·a'.. <09rteJ terã@; SOOJE) ;f •

e os das Cidades da Blihia, do Reei 'e, ~ do lVJ.~l'anhão terão cada hum
600(1) 1'8. pag'os da mesma forma pelas Municipalidades Commarcãs.
.. I. rt-r 17. cE ta ' CQljllmis'ões jserão vitalicias: ao c@Uemia .porém po

·derá:ljaG~itar lhe. ~e:missã(),. se lã pedirem, e me_srno, d(l.r.i'~ha" s~. se,. pro
vaI'. que servem mal, sendo previamente ol}.\Tidos.,r~ t~nd~lro'S competenr-.
tes recursos para as respe'eti.vas o.Rel<t~Qes. " • t .' li l II 'J •

Art. 18. De tres em tres annos, em tempo indeterminado, nem sa
b:do, as Camaras :Municipae lilQl:' 1J I r._ Ú _pelos Juizes de Paz nos seus
respectivos Di. ridos, accompanhados do Escrivão, e Meirinho do seu

J(l'lljf·g'or ~ do Çªmmiss~rio ,,f~ii'~alál?1 'as 1}0tiCâS qa I • ort)a'!i9~ ,J le\fandO' COI:n

ig'qutwm,.'Boticario, qijJltf@ ·testeil}~ has J _e ,.pa t~sl! qlu~;xQsas, @u· seusl
_Pl:QP tadolies','f '" I~ '., J t .. /' .' (f r ~ • IJ • ': , • ,

Art. l!j. Não venceráõ caminho, e s.ó )feéãe d,ail vizita: de' cadti· Bo·
,üpa.Jlo,.J triz de .p.az,'.2~400~r.s.',cada 1Tum,-.() ,Boticário 'e f o, Esc.rivão I cada
hum rs. 1~200, e Icada ,M.~irinho ..,6001 ':, • J~ . (: ) .G1.::il , ~ f',J I ~,

. " j\rt.. 20,. Os Jllediciamentos. av.,aJ iaqos, ou eo,n:upt@1l ~er~Q" lan.çados
:fova' l"se_m :o.utra co-ima ,;lOS" BQticadQ~,:' mas, se aocint,ernente,: e l de' in-'
dustL:ia tivet:em. ç,omprâ-do 'OS', referidos I' medicáme.ntos P91' mais baratos

.para ,vendeI-os ')como bons., alé"m da. perda dell!:!s ,sel·ão. oondelllnados em
16J') rs, par~ as despezas do Conselho. ,'I' ';, I .o'.' . j . .

Art. 21. Os Boticarios convenoidos dé falsificação" aduItemção" e:
contrafacção .de medicamentos, s~rão condemnados; se.gunclo o. grrto de
má fé, de 16 a 32(/J) rs. para as despezas do Conselho; no caso de rein-.
cidencià a condemnaçã(,jr será. do dobro, .e,triplicada ,pela, ter:ceira .vez:
mas clahi, por diante, se lhes mandal'.á, fexar as B,o.tü:as, e não se. con·
sentirá. que tornem a vender remedias. , I • I • I . (. ,

Art. 22. Todos estes officiaes porém não terão emolumento algum
das vizoÍtas, em que se não achar objecto culposo; mas achandQ-se cir
.cunstaJlci~ conderrinavel, se lhes c-ontaráõ por cada ,Botica os emolumen-
tos seg'undo o Reg'imento .dos salarios de lO de. Outubro de 1754.\· t

Art. 23. Os me~cadores poderão vender drogás medicinaes não ma- .
nipuladas, nem sendo substancias venenosas: no caso de contravençãa
serão condetnnados de 20 a 40(/J) rs. para as despezas do Oonselho.·

Art. 24. As Camaras Municipaes, ou os Juizes de Paz, e' os Com
missarias visitaráõ igualmente em tempo incerto, e ~nsperadamente, 'Os
lugares p.ublic.os, em que.se vendem comestiveis, e bebidas, todas as
vezes que o julgarem conveniente, e sempre que houverem denuncias;
e destas visitas hão terã,o propina al9'uma. i,

, Art. 25. Nesta~ vj.sita.~ se assignara, s.e os genepos expostos á venda
são nocivo& á saude publica, ou pOr sua I natureza, ou por circunstan-
lcias .que q~ tornem tacs. .. "

Art. 26. Se achal'em generos nocivo!! á saude, Ja assim compra-



dos em boa fé, e ignorancia dos que os vendem ~ não terão estes
<>utra pena, senão a perda dos ruencio~lados generolS, que sc lançaráõ
fóra, sendo evidente a alteração, ou corrupção delles.

Art. 27. Se porém houver má fé da parte dos vcndedores por sc
rem scientes, oli authores de falsificaç;:;es , 'e alterações nocivas, ou uza
rem de vazilhas e medidas prohibidas por Lei, !iierão condemnados de
20 a 4O~OOO rs.

Art. 28. Nestas vizitas as Camaras Municipaes, ou os Juizes de
Paz, sedio acompanhadas do Commissario na fórma do Art. 18, e de
mais dous peritos, e quatro testemunhas de bom seno o e moralidade,
os quaes todos assignaráõ os termos de achada de g;eneros nocivos á
saude Publica.

Art. 29. Se o ven ledo/' immcdiatamente requerer seg'undo exame dos
generos, por outros peritu" e por outras testemunha, er·lhes ha concedlJ ;
depositados os g'eneros em parte, e com cautellas .pam que não po a
haver suspeita de ub'tituiç!ã. O Vendet1ol' nomeará hum dos dÇlis peri
tos, e dnas testemullllfls, e a~ MunicipaliLlades, ou o Juiz de Paz (qual
tiver' feito a primeira diligencia) nomral'êl outro perito, e duas outras tes
temunhCls , e fazendo depoilitar as custas da primeira, e segullda vis
toria, dará dia pera o eg'undo exame.

Art. 30. Se o dono dos genero!> for achado inculpavel no segundo
exame, nada maifl se prospguil'á, e lhe será restituido o deposito; mas
se for pron~lOciado culpaveI. se apensará o segundo ao primeiro exa
me, e o l)rocesso de hum exame, quando o Réo não requeira eg'undo,
ot\ dos dous, citado (l ltéo pelo Escrivão, será remeltido officialllJente
ao Juiz de Direito para proferir sentença, e fazei-a executar; e del
le poderá recorrer por appella<;ão, ou aógTavo para a rela~ão do Di,
tricto.

Art. 3.1. A Academia Medico-Cirurg'ica desla Corte, para instrucç"o
activa, e passiva de todos, redig';rá hllll\ extracto de Policia J l1uiciaria
Pharmaco-Quimica do Professor Hemer, que mandará imprimir I e ven
der por preço com modo.

Art. 32. As vizitas de sande, feitas á entrada das Embarca('ões
nos Portos do Imperio, sedio· d'ora em diante annt'xas gratuitament~ ~ís
das Alfandeg'as; e estas conheceráõ, se os Navio, vem de Porlos, on
de grassavão enfermidades pestilenciaes, e se trazem, ou trouserál:> abor
do pessoas infectas deJlas, prescrevendo qnarentena, e dando immedia
tamente parte ao Governo, e ás Camaras Múnicipaes para proverem

,opportunamente.
Art. 33. Cada Commissario no mez de Janeiro dará á respectiva

Academia' conta de todas as suas deligencias no anno precedente, a his
toria das infermidades nella dominantes, tratamentos mais efficazes I e
necrologia, e de observações particulares que OCCOl'l'eSliem.

Na Impransa Imperial e NacioDa1.~,



SENADO.
1828. N. J.

A Assembléa Geral Legislativa: Decreta.

Art. 1.°

o Cidadão Brasileiro, que mosti'ar ter tido hum Curso de Direi
to em huma Universidade estrangeil'a> tem direito a apresenta '·se
no Curso J uridico de S. Paulo, ou no de Olinda, fazer os exames
de cada huma das materias, que a Lei nelle manda ensinar na
mesma fÓI'ma, que os Alumnos do mesmo Curso, e sendo approva
do, se lhe passal'á Carta de Formatura, como ~e tivesse frequen
tado as Aulas.

Art. 2.°

o que estiver formado na Univel'sidade de Coimbra antes da
publicação desta Lei, sel'á havido como formado em hum dos 'Cur
sos Juddicos Nacionaes.

Art. 3.°

o que depois da publicação desta Lei> se formal' na U niversi
dade de Coimbl'a até o anno de 1832 inclusive, poderá exercer a
Advocacia sem a qualificação do Art. 1.°; mas sem eUa só poderá.
ser despachado para lugar de Letras tendo exercido a Advocacia por
quatro annos dentro do Im~erio com credito de sabei', e bons cos
tumes, attestado pelos Magistrados, perante quem tiver advogado.

Art. 4.°

O que tiver a qualificação do Art, }.8 ou do 2.0 não podel'á ser
despachado para lugar de Magistratura sem que tenha êxercido a
Advocacia por dous annos dentro do Imperio com credito de saber,
e bons costumes attestado na fÓI'ma do AI't. 3.°

Art. 5.a

O Magistrado que faltar á verdade nestes attestados, ou seja
favorecendo, ou deprimindo, será privado do exercicio da lVlagistra- ..
tura por dous annos, competindo no 1.0 caso a acção populal·.

Art. 6.°

A pes!lQa que não tiver as qualidades exigidas nesta Lei não
póde ser despachado para Lugar de .I\1agistra:tura.

Art. 7.°
O Cidadão Bl'asileÍl'o, formado em Medicina em Universidade

Estt'anO'eira, tendo mostrado perante o Governo, ou perante o Pre
sidente"" da respectiva Provinda a idfmtidade da pessoa, e authen
ticidade da sua Carta, do que será feita declaração na mesma, po
c1er~l. uzar livremente da sua profissão.

Art. S.o

Ficão revogadas todas as Leis em contrario. Paço 'do Senado 8
de Julho de 1828. Nicoldo Pereim de c,ampo$ VeTgueiro.

Na Imprensa Imperial e Nacional. Z 4



SENADO.

1828. N.o K.

A Assembléa Geral Leg'islativa: Decreta.
Art. U nico. O Bacharel, que tiver entra·

do na Magistratura sendo despachado Lente de
hum dos Cursos Juridicos, fica com direito de
regressar a elIa, contando-se-Ihes o tempo de
serviço de Lente, éOI110 se tivesse continuado
a servir na MagIstratura, per~endo neste caso
o .direito á jubilação camo Lente.

Paço do Senado 8 de Julho de 1828.
N'icoláo Pereira ·de Campos Vergueiro.

Na Imprensa Imperial e 'Nacional. b



S E]\r AD O~

i 8 2 '8. N. o L.

À Commiss5o d'e Leg'islàcã<> ~ncarregada de l'edi gi r, e declarar as
c~usas, que devem pertencel: a Foros particulares, afim de serem ex
préças no Art. 1.0 da Lei sobre os Foros, he de Parecer, que depois
(lo Art. se accr'esceóte o §. seguinte.

Os Juizes particulares, á que as causas pertencem por sua natn·
reza, e ficão daqui em diante subsistihdo são

J. O da Fàzenda Publica.
2. O das Posturas Púlrciàes e mais objectos pertencentes ao Juizo

.de Paz.
3. O das causas, e m'ais ~bjectos, d'e que ~onhece a Junta do

CommNcio 'até a reforma deste Tribunal.
4. O do Lugar do delicto corr.eçado, ou consumado.
5. O do Lug'ar do contracto, sendo essa cOiluição nelle expressa

por escripto , assim como o do lugar da administra~áo publica, 'e parti
cular, pelo simples facto da aceitação.

6. O do lugar da situação da causa nas causas de damnús, em
Campos, fruto's, ou colheitas DaS causas poss'essorias dehtro do anno, e
dia nas indemniiações pedidas por locatarios, ou Rendeiros', assim como
damnificamentos dos predios reclamados por seus pf()prietarios.

Pa<i0 do Senado ] 8 de Julho de 1828. - F7'oncisco Carne1'ro de
Campos. -' M'arquez de CO'l'ovellas. - õll10rquez de lnhambupe. - João
Antonio Rodril!J 'Uez de (;QT'Oalho.=-Yistonde de aI1lcantara~ com restricçõcs~.

Na Imprensa Imperial e Nacional;-I'



Art. 5.

Art. 6,

SENADO.

182S. N.O .IU.

A A semhléa Legislativa: Decreta. .

AI't. 1.°

A Léi asseg'ura a todo o destubridor, inventor, ou i'ri'troductor, a
j.:H'ol?ried'ide, e uso exclusivo da descuberCá" invênção ou introdu'ó<;ão, nó
Jmperio do Brasil, de qualquer industrià util , ou l'Íece~s-á'Í'ia.

Árt. 2.

Qualquer que ~elh6J'at huma descoberta, invençã'o, ó\1 introdü-c9áo,
g_ozará do mesmo direito outórgado ao in~entor, descuJ:)iid'or, ou ilHro
ductor.

Art. 3.

o Descubridor, inventor, ou_ introtluctor deverá. firmal' seu direito
por huma Patente: esta lhe sení concedida gTatuitamente; pagando só
mente o SeBo e fcitio, e para a conseg'uir mostrará por escripto

I. Que o objecto ou materia, a que se l;efere, he de sua pfopriá'
inven\~ão, melhoramento, ou. introducção. _ . , .

2. Depo itará no Al'chiv{) publico huma exacta, .e- fiel exposrçâó
dos meios e processos, de q ue se servio, com planos'" dezenlibs , .oü ,mo
dellos, que os esclareça; se sem elles se não poder exaétamerfte ill'úst'rar
a materia.

Art. 4.

As patentes se concederáõ segundo a importancía, e valor da descu·
berta, introducção, ou melhoramento por espaço de cinco, dez, quinze,
até vinte annos : maior prazo se não concederá se não por Lei especial do
Corpo Leg'i lativo.

Qualquer Cidadão terá direito de exig'il', que se lhe comuniquem
as de-cripções, e processos das pa.tentes, que estiverem em pratica;
exceptuando sómente o caso, em que por motivos pOr.ldero os o Corpo
Legislativo conceder que a invenção se conserve secreta; findo po
rém o prazo coocedido, publicar-se-hão todos os processos por meio da
Imprensa.

A infracção do direito de patente será punida pela primeira vez
com a multa de quatrocentos mil },éis para a parte lesada; e pagará o
infractor as custas: pela segunda vez com {) dobro, e perda dos instru
mentos, e eífeitos fabri(;a~os; e reincidindo ainda além das penas declara
das, ficará o infractor sujeito a pag'ar ao agraciado, perdas, e damnos.

Art. 7.

o que obtiver huma patente, poderá dispor della, como bem lhe ;j>\

parecer, usando elle mesmo, ou. cedendo-a a hum, ou a muitos.



Ar-t. 8.

No caso de se encontrarem dous, ou mais nos meios, por
nhão conseguido qualquer tini; e coincidindo ao mesmo tempo
dir patente, esta se concederá a todos.

Art. 9.

que te.
em pc-

Tod~'a patente cessa; e he, nenhuma, provando - 1.0 - q.ue o agra
cladb faltoU' á" verdade, ôú' foi di'n'linu'to, occuItando' máteri~ esseucial na
exposiçãõ' oú decl~~ação que féi p'a"ra obter a patente. - 2.° - Provan
do-se ao que' se d-iz inventor OÚ desc'ú'llri'U'or, que á iIiveffé'ão oti desco
berta se acha impressa, e descripta tal qual eIle a appresentou J camo
propria. - 3.° - Se o agraciado não' pozer em pratica a descoberta, in
vencão, melhoramento, ou introduccão dentro de dois annos depois de
cqn~e(Úda a patente. -'4:0 -' Se o invéntór, descobridor, ou.melhorador,
oht~ve pela ineimià de scôberta, invenção, ou melhoramento patente em
Paiz Estrangeil·o. - 5.° - Se o genero manufacturado, ou fabricado foI'
reconhecido nocivo ao Publico, o'u contrario ás Leis.

Art.. 10.

o G6vêI~no fica aúthori~ado pata mandar passar as patentes, coo
f6tmándo-se com ii disposi'ção dã presente Lei, procedendo sempre au
diepc.i~ do Procurador do Cor8a, e Soberania Nacional.
, Pãçã do ~en.aüó ãos 21 de Julho de 1828. - O Senadot, Man{)el

Ferr:éira €là -Cà~ara'.

Na }mprensa Imperial e Nacional.
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8EN A.D O~

1 8.2 8. N.o :Iv.
'" I:l ..... ••

A Asselnbléa Geral Legislativa: Décreta.

, Art. 1.° O Réo, qu~ por delicto se escondeI";
fug'ir, ou ausentar:'se, deverá ser chatnado a J ui,;
zo pelo lTIodo; e màneira, que deterlnilla a Lei'~

Art. 2.0 N'os crimes de pena afflictiva, eUl que
a Lei não pel'nlÍtte fiança, deixando o .éO de
apparecer no prazo, que lhe for assigllado, não
poderá ser processado, ~ sentenciadó pelo crhne;
de que for indiciado, e nem pu nido pela sua
contumacia, elnquanto durar a sua ausencia.

Art. 8.° Neste caso o J lliz sem proceder a
actos ulteriores, fará pôr em boa guarda o Pro":
cesso 11rincipiado com todos os papeis, e docu
mentos da Pronuncia, pa.ra ter lugar o proseg'ui":
nlento da Causa, quando o Réo se appresentar,
em Juizo, ou for prezo.

Art. 4.0 Nos crimes porém; e'm que he per
mittida a Fiança, proc~da·se nos t.ermos ulterio";
res até Sentença definitiva â revelia do Réo.

Art. 5.° Ficão revogadas as disposições da
Ordenação, e quaesquer outras Leis, ou Resolu";
ções eID contrario.

Paço do Senado 22 de Julho de 1828~~

,Visconde de Caethé:



SEN ADO.

1828. N.o O.

Ernendas c.'Pprovadas pelo. Senado ao Projecto de Lei sb01'e os Cidadãos
BTasilel1'os, que tiverem feito Curso de Di1'eito.

,Em 2. de Agosto.

A1'tigo additivo.

Aquelle, que for reprovado em alguma das materias refel'idas,
só poelerá ser admittido a no,-o exame para obter a habilitacão do·
Art. l.u, matriculando se, e frequentando o anno, em que ~Has se
ensíuão. - Salva ii redacção". - 111, de CaravellEls.

Em 4.

Em lugar do A7't. 2.

o que se formal' na Universidade rle Coinlhra no pl'azo de cmco
annos contados ela publica. ão desta Lei ser.l havido como forma
do em hum dos Cursos Jurídicos Nacionaes. - .111. de Caravellas,

Em 5.

.Ao .Art. 3.

Supprimn-se o Art. 3., e substituà-se o seguinte.
Terminado o r~ferido pl'azo, fica inteiramente revogado o De

creto de 10 de Maio de 182l, mandado executar pelo Art. 2, da
Lei de 20 de Outubro de 1&23, e os que desde então em diante se
fOl'lnal'em na Universidade de Coimbra deveráõ pI'eencher as coo
dições do Art, 1. para podel'em ser havidos como fonoados em hum
dos Cursos Juriflicos Nacionaee, Salva a redacção, - Mm'quez de Ca
'J'avellas,

Artigo add'ili'vo para se collocar em segtt"imento do Art. 1.0

Os que tiverem estuoado em Universidade Estnmgeira uum, oa
mais dos ramos da sciencia social, que se ensinão nos CUI'SOS .Ju
rídicos N acionaes, serão admittidos a exames, que lhes valel'áó,
corno se tivessem frequentado as Aulas respectivas. - Vergueiro,

Ao Ari. 4.

Os Formados nos Cursos Juridicos N~cionaes, ou os que tive
l'em a habilitação do Art. ]., ou do 2, não podel'áõ &c. - .III, de
Camvellas.

Ao A'd. 6.
Supprimio-se.

Supprimio-se.

Na Imprensa Imperial e Nacional. 2/'7



SENADO.

1828. N.o P.

A Commissão de Legislação, .encarregada de redigil' de huma ma
neira mais explicita a matel'ia do Art. 2. da Lei da abolição da lnten
delicia Gemi da Policia; he de pareceI' que ella forme .dois artigos,
concebidos de modo seguinte.-

Artigo. 2.° A Policia Administrativa nos diversos ramos de 1>ua com
petencia, como a salubridade, boa ordem, e geral commodidade; ~erá

exercida pelas CalDaras municipaes, e pelos .Juizes de Paz executo
res de su;.\s Posturas: ás mesmas Camaras pel'tencerá a arrecadação
e applicação dai rendas e imposições c(:)m,ignac.1as á Policia, aonde as
bouverem; tudo debaixo da immediata inspecção do Ministro do Im
perio na Corte e Provincia do Rio de Janeiro, e da dos Presidentes
Ilas outms provineias.

Artigo. 3.0 A. Policia Judiciaria, Oll a preventiva e repressiva dos
Crimes, pertencerá aos mesmos Juízes de Paz, e quaesquer outros
Juizes Territoriaes com Juristlicção CI,jmillal, debaixo da immediata
inspecção do Minj~tro da Justiça na Corte e Provincia do Rio de Ja
neiro; e da dos Presidentes nas outras Provincias, os quaes terão á
sua disposição a Guarda da Policia, aonde a hoU'Ver.

As sobreditas Authoridades gruardaráõ os seus Regimentos, e
farão executar ~Leis de Policia existentes emquanto forem compa
tiveis com o ac~ual 's.ystema.

Paço da Senado 5 de A~osto de 1828. - Francisco Carneiro de
Campos. - João Antonio RodTigues de Ca'l'valho. - Marquez de Ca1'avellas.

Na Imprensa Imperial e Nacional. ~o4



8EN ADO.

1828. N. Q. r

Euwnrlas approvadas pelo Senado nà 2.a disc'us~

são do _Projecto áe Lei, sobre os p-ri vilegios
concedidos aos descitbridores, invento'res; Ole

introduc~o'res ele qualquer indus~ria util, ou
necess rta~

E'Jn 6 de Agosto.

Árt. 4.(}

Ao lntroductor só será concedido Ílum. pre..;
mio hon rifico , ou util, segundo' a itnportancia
e utHida e da introducção. 8. a R. - J. L. B.

Em 7,

A t 9.°r .

Deve talnbelll cessar o Direito de Patente
para aquelIe que antes da concessão d'elJa usa
va do 111esmo invento, ou d escuberta. Salva a
Redacção. - r. d' A lcantara.

No N.o 2.° accrescente-se - ou que já fÔra
posta elTI uso por outra pessoa. - re-rgueiro.

Na lnprensa Imperial e Nacio,naI. ~o~



SE N ADO.

1828. N. R.

A Assembléa Geral Legislativa Oecreta .
Art. 1.° A Casa da SuppHcação do Brasil, recobt'urá o nome de

Relação do Rio de Janeiro, exel'cerá sua jurisdicção somente nos
Limites telTitoriaes, que lbe competem como Tribunal de AppeI a :üo,
e abi decidirá ns causas em segunda e ultillla insta.ncia, da 11 es
ma sorte que as outras Relações do Imperio as deyeráõ definitiva
mente decidi!' no~ seus respectivos dist~ictos.

§. Todas as Relações fi.<:ão de ora em diante perfeitamente
ig'ualadas, salva todavia a precedencia dos Desembargadores confor
me suas antig·uidades.

Art. 2.° Fica abolido o Cargo de Re~edor das Justiças, e a
Relação do Rio de .Janeil'o se)'~í presidida, da mesma ~orte que as
oUÍl'as, pelo seu CbanceIle'j', e cm falta pelos Desembargadores, a
quem competir na fól'ma. das Leis.

Art. 3,° O tf'abalho 'da sobredita Relação se regulará, como até
agora; e os Desembargadol'es que ahi conhecem de causas em pri
meira in taocia, ainda em Juizos, que se suppl'imil'em pela Lei dos fó
ros privilegiados, continuaráõ, assim como em todas as outr( s Rela
çõe, a fazer o mesmo Serviço com os respectivos Escriváes, até que
se dê no\-o Regimento ás Relações, e se orO"anizem os Juizos 01'

dinarios de pl'imeira instancia em todo o Imperio.
Art. 4.° Ficão abolidos os aggl'avos Ol'dinal'ios, que das outras

Relações se interpunl1ão pat'a a d' esta Corte: os aut"os, que perante
ella se estiverem processando no gráo do sobredito recurso, no caso
de terem já tenções escriptas, decidil"-se-hão definitivamente; mas
não tendo ainoa as ditas tenções, serão immediatamente remettidas
ás Relações, d' onde emanarão para se executarem as Sentenças.

§. Querendo as Partes ou seus Procuradores, na ultima hypo
these do AI,t. antecedente, interpor o recurso da revista, por lhes
parecer que para elle tem fundamento legal, podê-lo-hão immedia
tamente interpal· para o Supl'emo Tl'ibunal de Justiça, não obstan
te a l'egl'a geral, que o manda interpol' no lugar, aonde se pl'oferio
a ultima Sentenca.-

AI,t: 5,0 Fic'ão revogadas todas as Leis em contrario. Paço do
Senado 8 de Agosto de 1828. - Fi'ancisctJ Carnei7'o de Campos.

Na Imprensa imperial e Nacional.,ob



SEN ADO.

1828. N: S.

Emendas approvadas pelo Senado na 2.a discussão do Prqjecto
Lei, que dá destino aos Ofliciaes da extincta Brigada, (

que designa as gratificações, que competem aos do Corpo
de Artilha'ria da Marinhi:!' ora ea:istente.

Em 8 de Agosto.

Ao Art. 1.0 - accrescente-se

Se porém antes de serem empregados no Exercito houver
vaga no actual Corpo de Artilharia de Marinha, do Posto em" que
actualmente estão aggregados, terão de regressar para a Artilharia
de Marinha a preencher a referida vaga. Salva a redacção. - Bar-
rozo.

Ao Art. 4.°

o Commandante do Corpo vencerá 60$000 réis de gratifica
ção, e todos os mais Postos, as gratificações que reunem' iguaes
Patentes no Exercito, menos as cavalgaduras. - Suprimindo-se tudo
o maIS. Salva. a redacção. - José Ignacio Borges.

Na Imprensa Imperial e Nacional. 'f'"



SEN ADO~

1828. N, T:

EmendrLS approvadas pelo Senado na 2' a discussão
da Resotuçiio declarando a Lei que actualmente

rege o Conselho dos JW'ddos.

Em II de Agosto

Ao Art. 4.°

. Em lugar da disposição sohre as penas, diga-se - O Jurado,
que não comparecer,' será IIlUItado' a juizo do Jury na mbllta pe
euniaria de vinte a quarenta mil réis.

Ao Art. 7.0

Supprimão-se as palavras - durante as Sessões - e na excepção
se accrescente -- os Consellteiros de Estado. - M. de Sa'llto Amaro.

Em lugar de - Desembargador das Relações - diga-se - hla
gistrados. - J7ergueiro.

Ao Art. 8'1l

Sopprima-se a ultima expressão - de sorte s,c. - J. l. B.
Depois da palavra - sessenta - accrescente-se - e quando se

não reunão mais que quarenta, proceder-se-Ila todavia ao sorteamen
to. Salva a redacção. - Carneü"o de Campos.

Em 12.

Ao Art. 11.

Supprimido. - J. I. B.

Na Imprensa Imperial e Nacional.
t,oi



SEN ADO~

1828. N.oU.

Emendas a.ipprovadas pelo Senado na 2.a discussão do Pi'Qjecto de
Lei SOb1"e os. privitegiós concedidos as Fab1"icas de Mine1'a';'

ção, aos Engenhos de AsSÍlcar, e Fazendas de Canas.

Em i 6 de Agosto.

Ao Art. 1;°

Requeiro em observancia do Art~ i 79 da Constituição N.o 3,
que pão permitte Lei com effeito retroactivo., que o Projecto de
Lei ora proposto só comprehenda os Contractos; que daqui. em dian
te se fizerem entre Mineiros, senhores de Engenho, e Lavradores
de Cana de Assucar, e os que lhes adiantarem fundos para as mais
Minas, e Lavoiras. -'- risconde de Cayrú.

Rejeitada.
Em 18.

Ao Art. 3.°

Em lugar de mencionar as Leis, que respeitão a este objecto
diga-se. - Ficão revogadas todas as Leis, e mais disposições em
contrario. - Marquez de lnhambupe.

Na ImpreDia Imperial e Nacional,1[P-



H SENADO.

N." r.

.A Asse~bléa Geral Leg'islaLiVIi: Decreta.
Art. 1.° Fica extincta a Ca 'a da Supplicação <.I Brasil.
Arl 2. Para julg'al' as Cál~ f\S em eg'ldllda e ultima insl.ancia5

11averá, além das Relações ol'a existentes, llelaç-es Pri ...inciae u etta.
Corte, e nas Ci.dades do Ouro Preto, _ PaulQ, e Porto ALeg,:e.

Arl 3, O Governo lhes a~ ignará os di trictas.
Art. 4. A Relação do Rio de Jal'~eiro se comporz de onze D zem

bargadores, e todas as outras de nove; ine·1 ido llesL jl q).umel'· b.uill
Presidente, e bum Proe-urad r da Coroa ~ S@berania, -lt Fazenda Na
cional : e abolido ~ officio de ChanceHer,

Art. 5. Os Mernbros das Relações se,rão tirados àos U.esemhargacJo
res acluaes) ainaa d".aquelle' que não clleg'al'-o a ler 'é,'{el:cicio; ~ .dos
juizes de ,primeira instancia. i}ue tiverem sel'tlido J;loy,e 81lJl@S <CGmple
tamente.

Ad:. 6, Terão de -erclcnado 10~ da Rm~,5.0 do R io de Janeiro
S:200Jl)OOO; uS da Br;thia, Pernambuco, e l\Ia.ranbão 2:8 O~OOO: e 0S

das mais Provincias 2:400J)OOO.
Não veflceráõ propinas. nem emoll1lmeni.os; e estes se Tecolberáõ

'aos Cofrcs da" despezas da Justiça.
Al't, 7. O Serviço .das Relações será di·rigido pelos· eos Presiden

tes, gl1ardando os estillos razoav·eis em tudo que for couducente á de
-ceRcia e á boa ordem.

Art. 8. Far-se-ha o despacho; a portas 'abertas;, nas terças ·.e sex
'tas de man hã: ou, sendo d ias imped:idos, nos i:n media tos.

Art. 9. Os feitos serão distribuidos do primeiro ao ultimo Dezem
tbargador, excluídos o Pre idel'lte, e (,) Pr(')Clu-n.c1or da Coroa, que -só te
l'ão ~oto, qllando por outra maneira se -não po sa vencer o feüo'; 'cx
'Cluido porém o dito Pn~cl:1rador da Coroa ·em todo o caso, em que hou
ver de officiar, como tal.

Art. 10. Nas causas civels (odo '0 julgamento defin'itiva será por
Iten'ções, 'e pell' tres votos conformes; gllardando-se o que se. ·acha dis
posto no L. 3, T. 6 das -Ordenações.. Os incid.entes serao cJecid.i.cl.os
'em -conferencia por ·dou',

Art. 11. As call 'as crimes serão decididas defiflitivamente pela
maiOl'ia de todos os Desembarga ores, que não forelr.J legitimamente im-
pedidos. .

Art. ) 2. 'Sendo a sentenra C011d mna'toria, e havendo 'divers.idade
'<1e 'Votos, se reduzirá a ('I}nde~na~~ão á menor.

Art. 13. O De,; l\1harg'ador; á quem tivel' sido di tribuido o fei
to J depois de o ter 'examin 1(·) convenientemente, o passará ao. eo lmme
'diato, que só o poderá ter em eu pod~r até tres dias: a sim irá. :0)

feit0 até o u-lLirno Desembargador.
Art. 14' No dia, em que se houver de julg'ar á final (o que se

Tá declarado na conferencia antecedente) o Desembal'g'ador, a quem
tiver sido distribuid@ o feito, o relatará, sem dar a conhecer fi)

·seo voto -: e se acharem presentes as partes., ou seos procul'adore "
poderáõ tomar sobre o relatorionotas por escripto, as 'quaes senda ,en
tregues ao Relator, se lerâõ ali i me mo, e se conferenciará sobre' el
las: o 'qtle feito, ou não tende> havido observações sobre o relatorio.)
votaráõ immediatamente os juiz-es pela. 'Sua ordem: mas se o feito for
al'dl:1e>, poderáõ retirar-se a outra sala, ,onde votaráõ, 'e lançada a
se?1iença :nos .autos J ·~ssig'nada. por '~Qd.os-, ,oIta á,õ., re·o ;R~al:p.l'·,a lpu
b.hcará

O 'D.esembaJ~gadorJ 'qu~ tiver discordado {1ara -seo v.oto !por ~s.c.cito;\p



Art, 15. Nos processos civeis J ou crimes J em que houver inter
venção de jurados nos juizes de primeira instancia n~o conheceráõ as
Rela~ões, se não da applicação das Leis aos factos; e das faltas de
solemnidades essenciaes, que as Leis marcarem; e neste caso se man~

dará proceder a novo jury..
Art. 16. As Relações não conheceráõ mais por ag'g'l'avos de peti.

'çáo, que ficão inteiramente abolidôs: e dos de instrumento, e no au
to do processo só tomaráõ conhecimento, declarando-se nelles a lei
expressa, que os autorisa.

Art. 17, Em nenhum caso se dará certeza de juizes mais que a
da ordem directa, e seg'uida dos lugares.

Art. 18. Para o expediente em cada huma das Relações haverá
bum Guarda mór, dous Guardas menores, e dons Escrivães; vencendo
o Guarda mór da Relação do Rio de Janeiro 1:400~OOO, e os
Guardas menores 900~o.OO: os Guardas mores das Relações da Bahia,
Pernambuco, e Maranhão 1:300~OOO; e os Guardas menores 800~OOO:

os Guardas mores das outras Relações 1:200$000; e os Guardas me·
nore!l 700~000

AI't. 19. Ficão derogadas .todas as disposições em contrario.
Paço do Senado 22 de Agosto _de 1828.

Manoel Caetcoo de Almeida e Albu.querque.

I

I ,

Na Imprensa Imperial e NaCional.



SENADO.

1 8 2 8. N. X.

Emendas a17provadas pelo Senado na 2.0. discussão do Projecto
de Lâ, que regula ojutgamento dos Réos ausentes.

Em 26 de Agosto.

Ao Art. 2.°.

Depois de ----- não poderá - diga-se, ser punido pela sua Con"
tumacia, nem .emquanto durar a sua ausencia, será processado,
e sentenciado, pelo crime., de que for indicado. - Marquez de'
Caravellas. . .

Accrescente-se - pode com tudo ter lugar a acção civil.
f7ergueiro.

Ao Art. 4.°

No fim accrescente..se -"" salvo se por parente, oU aliligo apre
sentar, e provar escusa legitima para não comparecer. - Marquez
de Caravellas.

Arts. Additivos, que devem ser 5.°, e 6,°

Art. 5.° Se a escusa for julgada procedente; se lhe a5signa..
rti novo termo sufficiente, para que possa comparecer.

Art. 6. Em nenhum caso a contumacia de hum, ou mais
Réos suspenderá, ou retardará o processo dos Corréos presentes, nem
aos contumazes aproveita a prescripção. - Ma'rquez de Caravetlas.

Ao Art. 5.0

Ficou sendo Art. 7.0

Na Imprensa Imperial e NacÍonal. y,\'



8EN ADO.

I 828. N: z.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperlo:
Resolve:

Art. U nico. He authorizado o l-Iospital de
Caridade na Cidade do Porto Alegre Capital da
Provincia de S. Pedro do Sul para a dquirir por
qualquer titulo Ieg'al, e possuir bens de Raiz,
até o valor de oitenta contos de réis, seln elD
bargo, das Leis em Contl'ario.

Paço do Senade 29 de Agosto de 1828. - O
Senador, Visconde de S. Leopoldo.

Na Imprensa ImperÍàl e Nacionat
>21



S EN ADO.

1 828. N. Y.

A Assembléa Geral Legislativa: Decreta.

Art. 1.0

o Lavrador, que 110 Imperio do Brasil, manipular de sua "la
voura oito arrobas de chá, e dahi para cima, sed exempto do
serviço da 1. e 2. Linha do Exercito bem como seus filhos, e
criados, vivendo aquelles em sua companhia.

Art. 2.

Esta exempção durará hum anno: poderá porém renovar-se
tantas vezes, quantas o Lavrador appresentar. novas por~ões de
chá manipulado.

Art. 3.

o Lavrador, que pertender este privilegio, deverá provar pe
rante a Authoridade, que o Governo designar para esse fim , que o
chá appresentado he de sua cultura, manipulação, e ainda .não
manifestado; e de qualidade tal, que possa obter venda, ficando
por esta Lei authorisado o Governo para regulai' a maneira de sa
tisfazer a ...estes quesitos, como lhe parecer mais conveniente.

Art. 4.

Ficão revogadas, todas as Leis, e .disposições em contrario.
Paço do Senado 2 de Setembro de 1828. - José Saturnino

da Costa Pereira.

I.

Na Imprensa Imperial e Nacíonal.
]\7



SEN A.D O.

I 8 2 8. N.° AA.

A Commissão- de Legislação, attendendo a que pela extinção
da Casa da Supplica~~úo, e Creação das Rela(:ue: Provinciaes ficão
extinctos os Lugares de Corregedor <lo Civil da Corte, e Ouvido
res. Gentes do Cível" para substituir a fall:€"\. <leste~ Mag'istrados, e
dar espedição ás acções novas, de que clle conheciflo, e que se
acurnularião ao Juiz de Fóra, propõe o seguinte ~

D E C R E T O.

A Assembléa Geral Legislativa: Decreta.

Art. 1.0 Ficão criados no Rio de Janeiro mais dons Juizes do
Civel, e dous Escrivães para servirem perante elles conjunctamente
com os dous actuaes Escrivães ua Correi~ão do Civel <la Corte por
distriblliefto.

Art~ 2.° Haverá na Cidade da Bahia, Pernambuco, Maranhão
mais hum Juiz do Civel, e hum Escrivão para servir na fó:-ma do
.Art. precedente com os actuaes Escrivães das Ouvidorias GeraEs
do Civel.

Art. 3.° Os Feitos pendentes na Gorreição do Civel da Corte
extincta serão distribuidos igualmente. pelos dous Juizes ora creados.

Art. 4.° Os Juizes do Civel venccrá- de Ordenado na Corte
1:200J)000 réis, e nas outras Provincias 1:000$)000 réis.

Paco do Senado 4 de Setembffl de 1828. - João Antonio Ro
drigues 'de Carvalho. - Marquez de CaraveHas. - Vi conde de AI
cantara. - ManoeI Caetano de Almeida e Albuquerque.

N a Imprensa Imperial e Nacional.
'J\~



8EN A no.
1828. N. Bb.

A Assembléa Geral Leg-islativa: Decreta.
Art. l.0 Fica extincta a Casa da. SuppLicação do Brasil.
AI't. 2. Para julgai' as causas em seg'unda e ultima instal~cia bave

rá, além das Relações (Ira existentelt, Relações Provinciaes n'esta COI'

te, e nas Cidades do Ouro P 'eto, S. Paulo, e Porto Alegre.
Art. 3, O Governo lhes assignará os ~istrictos.

Art. 4. Cada hllma das Relar:ões se comporá' de h~lm Presidente
(sem voto) nomeado trienoalmente pelo Imperad(H'; e de oito Desembar4

gadores; aholido o oflicio de ChaoceIler.
Art. 5, Os membros das Relacões serão tirados dos Desembarga

dores actuaes , ainda d'aquelles , quê não cllegál'ão a ter exerci cio ; e
dos Juizes da primeira instancia, que tiverem servido nove armos com·
pletamente.

Art. 6. Terão de ordenado o.s da Rdação do Rio de Janeiro
3:200UooO'; os da Bahia, Pernambuco, e Maranhão 2:800U 00, e os
das de mais l-'roviticias 2:400UOOO. /

Não venceráõ propinas' nem emolumentos; e estes se recolheráõ aos
cofres das despezas das Justiças.

Art. 7. Os Procuradores da Coroa, S')berania e Fazenda Naci04

nal serviráõ tambem de Promotores da J llstiça; mas não pertenceráõ aos
Corpos das Relações, nem serviráõ jamais de Juizes. Venceráó ordena
dos ig-uaes aos dos ol1tros Desembargadores.

Art. 6. O Serviço das Relações será. dirigido pelos Pl'{;si(lent"",I
gu~rdalld-o os estilos razoaveis em tudo quanto for conducente a decen
cia, e á boa ordem. Farão a distribuioão dos feitos d(} primeiro ao ultimo
Desembarg'ador: e em nenhum caSiO 'se dará certeza de Juizes mais que
a da ordem directa, e seguida dos Lug'ares.

Art. 9. Far-se-ha o despacho, á portas abertos, nas terças, e sex
tas de manhã; ou, sendo dias impedidos, nos immediatos.

Art. 10. O Desembargador, a quem o feito for distribuido fica sendo
o competente para deferir a todos os req't.erimentos, e organizar o proces
so até seo cOl'llplemento para a decisão tinal.

Art. II. Nas Causas civei3 todo o julg'amento definitivo será por
ten<;ões, e por cinco votos conformes; g'ual'dando-se o que se ar::ha dis.
posto no 1.. 3. 1'. 63 úas Ordenações.

A tellcues cO'ler-se-hão aos autos na occasião do julga'mento final;
tendo os Desembargadores declarado nos feitos os dias, cal que os
passárão.

Art. 12 As causas' crimes serão decididas definitivamente por seis
juizes: no caSo de empate prevalecerá o calculo de 1iu€r\'a. -

Art. IS. Sendo a sentenca condemnatoria, e baveutlo diversidade de
votos, se reduzirá a condemna'eão á menor.

Art. )4-. Nos casos crim~s o Dcsemb<lrg'IH1Qr, a quem tiver sido
distribuido o feito, depois de o ter examinado convenientemente, o pas
sará ao seo immediato, que só o poderá ter em sco poder até tres dias,:
assim irá o feito até o sexto juiz. ,

Art. 15. No dia, em que se houver dejulg'ar a final (o que s rá,
declarado na conferencia antecedente) o Dcsemuarg'ador, a qUCll\ tiver sido
dish'ibuido o feito, o relatará, sem dar a conhecer o seo voto: se se
acharem presentes ,as partes, ou seus procuradores, poderáõ tomar sobre
o relataria notas por escrito .' ,as quaes, sendo cDlrcg'ut's ao RelatoI', se
Ieráõ ani mesmo, e se conferenciadl subre eIlas: o que feito, ou nao
tendo havido observucues sobre o relatorio, votaráõ immediatamente os
juizes pela sua ordem: mas se o fei,to for arduo, poderáõ retirtu:.:se á.
outra sala, ollue votaráõ; e lançada a senle!':ça nos 2.utDS) nssig'nadn pÜl;

todos, yo-ltaráõ; e o Relator a publicará, - .



I

o Desembarg'ador) que tiver discordado, dará seo voto PQr escrito:
Art. 16, Nos processos yi-v-ei,s, ou crimes, em que houvel' ~oterven.

ção de jurados nos juizos da' pririleil'a instancia, não conheceráõ as Re
Jacões senão da applicacão das le\s aos factos; e das faltas de solemnida
dêi essenciaes, que as ~Jeis m-arcárem; e neste caso se mandará procedei'
a novo jury. '.

Art. 17. As Relações só conhecel'áõ das appellllções, cassada ao~

Ouvidores a f;Jculdade de conhecer dellas; ficnnuo ex.tinctos os aggravos de.
petição, c de instrumento; conservados só os do auto do processo; de
que os juizes tomaráõ co~hecimen.to, quando' defirirem a final sobre o
fundo da questão.

Art. 18. Nos casos, em que, na eonform;dacle do Art. 154 da Cons
tituição, e do Art. 24 N. 12 da lei de 20 de Outubro de 1823, pel'ten
ce o conhecimento ás Relacões .dos distridos, conheceráõ estas, á vista
das peças instructivas do p~ocesso, pela maneira nesta lei estabelecida,
officiando (quando s~ja necessario) o Promotor ou Procurador da Coroa,
seg'undo o caso o pedir.

Art. [9. Nas suspeições legaes postas aos Desembargadores tirará o Pre
sidente á sorte o Relatai' de huma urna, em que devem estar os nomes
de- todos;' no mais se procederá na conformidade, da legislação existente,

Art. 20. Os feitos (quaesquer qoe sejáo\) de <Jue a Casa da Supplicação
tiver principiado a tomar conhecimenrto; ou de que já se lhes tiver feito
remessa das outras Relacões, serão .decididos na Relacão desta Corte na
forma da presente lei: aqueJles porém. que ainda não "tiverem sido expe
didos, sel'áo decididos em ultima iD~tan'Cia nas mesmas Relações, em que
forão julg'ados, mas por outros juizes. I

Art. 21. Para o expediente em cada huma dás Relações 'haverá hum
Guada mór, hum Guarda meoor, que servirá tambem de corretor de
folhas, d(}us Es{:r:Ívães, hum Meirinho da Relac;ão, e das cadeas, e
dous Escrivães deste; ven'cendo o Gua...da mór da Relação do Rio de Ja·
neiro I :400UOOO; o Guarda menor 700UOOO; -os Guardas mores das
Relacões da Bahia., Pernambuco, e M.aranhão 1:300UOOO; os Gual'das
'rnen~res 600UOOO; os Guardas mores ,das outras Relacões 1:200UOOO ;
e os 'Guardas meAores 500UOO:: os M.eirinhos das Relâcões, e Cadea's
300 UOOO; e 'Cada hu m de seos Escriv<ães 200UOOO. • '

Art. 22. Ficão derogadas todas as dispo~ições em contrario.
Paço do Senado 5 de Setemb.rg de 1828. -' Mai'quez de lnhambupe. 

.Mal'quez de Caravellas. - J.llanoel ('aetano de Almeida e .I1lbuq1lerl)1l~. 
..João Antonio Rodrig'ues de Caq'valho..

, .

Na Imprensa. lmperial e Na.cional.



Ao Art. 4.

SENADO.

1828. N. CC.

~mendas àpprovadas pelo Senado na 2.a discussão do Projecto dê
Lei sobre a Creacão de novos Juizes do CiveI.,

Em II de Setembro.

Ao Artigo ] ,0

Requeh'o que se suprimão as palavras - e dous ~scrivâés. -"" Mar
quez de Inhambupe,

Accrescente-se depois da palavra -- Civel -" " e hum do Crime."
Salva a redacção. - Oliveira.

Os Escrivães da Correi~ão do Crime, serviráõ com os outros. -"
Carvalho.

Ao Art. 2.

Accrescente-se hum Juiz do Crim~, separando-se do Juizo de Fo
ra a jurisdição criminal, nos lugares, aonde este Magistrado a exercita.

Os Escrivães da Ouvidoria do Crime servil'áõ com os Juizes ora
creados. -" Cm'valho.

Em 12.

Ao Art. 3.

No fim do Art. "3ccrescente-se - e os pendentes nas Ouvidol'ias Ge.
raes do Civel extinetas passaráõ aos Juizes do Civel. - Salva a redac"
ção. - 1'". de .I1.lcantara.

Os Juizes do Civel, é Crime terão &c. seguindo o resto do Arti..
go. -- Luiz José de Oliveira.

a Imprensa Impel'Íal e Naciona16' lo
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8ENADO.

1 8 2 8. N. D. D.

A Assemhléa Geral Legislativa Decreta:

Art. 1.8 O uzo fructo deixado em Testamento tem a natu~

reza de Legado, e como tal be sujeito á taxa do Se11o, estabe.
lecida nos Alvarás de 17 Ele Junho de 1809, e de 2 de Outu.
bro de 1811.

Art. 2. A decima de Legado do uzo fructo vitalicio, será re.
guIada pela metade do valor da propriedade.

Art. 3. Sendo o uzo fructo temporario, pagará o Legatario
a decima da somma que resulta do rendimento annoal, t n1a~ ve·
zes repetida, quantos forem os annos do uzo fructo. .

A rt. 4. l?indo que seja o uzo fructo, o Legatario, ou herdei...
TO pagará a taxa do Sello pelo valor da propriedade, segundo for
estimada ao tempo da entrega.

Art. 5. Ficãa declarados os ditos Alvarás a este respeito, e
revogadas quae~quer disposiçõe5 em contrario.

aço do' Senado 13 de Setembro de, 1828. - Marquez de
lnltarubupe. - João Antonio Rodrigues de Ca'tvatho,

Na ImpreDia Imperial e NacioD2l.1.
"1, .,.



Emendas approvadás pelo Senado ao PrOjec!o de Lei sobre
a Cr"eação do Supremo Tribunal de Justiça.

Ao Art. 1.0

Ao Art. 3.0

Art. 2'0
Em Iuaal' de - Será Presidente hllm dos seus ~embros, eleito annualmente 

diga-se - o~ Imperador ellegerá o Presidente d'entre os Membros do Tribunal, pelo
tempo de tres unnos.

EM lugar' de 4:000UOOO, diga.se 4:800UOOO suprimidas as palavras subsidio,
ou cousa sill1ilhante.

Ao mesmo Art.

No ultimo periodo em ll1gar ue - Terão prefer~ncia - de~e. dizer-se - Na
primeira organisação podenio ser empregados neste Tl'lbunal os M1I11Stl'OS daquelles,
que se houverem de hbolir.

Snpprima.se a palavra - primeiro.

Ao Art.6.
Em lugar de - nas Sentenças proferidas nas Relações &c. - deve ler-se naS

Sentenljus proferidas em todos os Julgados em ultima lnstancia.
, Ao Art. 8.

A o mesmo A rt.

S'upprima.se a palavra - vencida.

Ao Art. 10.
Depois das palavras - Aond~ serão appresentados - accrescente·se - Na

Corte , e Provincia do Rio de Janeiro dentro de quatl'o mezes, de hum anno
nas Provincias de Goyaz, Matto-Grosso, Searú, Maranllão, e Pará, e de oito me
zes para as de mais Provincias, contados do c\ia da interposição do recurso.

Ao Art. 12.

Depois da palavra manifestação accrescente-se por si, ou por seu bastante
Procurador, e depois uas palavras - Assignado pela parte - aCCl'escente-se ou seu
procurador.

No fim do Art. em lugar de até o numero trps, diga-se até o numero cmco.

Ao Art. 13.
E todos tres decidiráõ - diga-se - E todos cinco &c. ,declarando os Juizes

os fundamentos, que tiverao para conceder, ou negar a Revista.

Ao Art. 14.
No fim do Art. accrescente-se - E SQ publicará pela Impl:ensa.

Ao Art. 15.
Depois da palavra - ex-alicio - accrescente-se - ao Juizo nonde forão ,sen·

tenciados.
Ao Art. 16.

Depois das palavras - tendo em vista a commodidade das partes - accrescen
~e·se. Se a causa tiver sido julg'\da em Relação será revista por tantos JIli7es
quantos forão os da Sentença recorrida, com tanto que não'sejão da mesma Re
lação, e "e for d'outro Juizes, serão os autos iguallllente remettidos a hl1l1la
Relaçéío, e ahi julgados por mais dois Juízes além do numero dos da primeira
Sentença. Em hum, e outro caso as partes não serão novamente ouvidas.

Ao Art. 17.
Depois da palavra Presidente accrescente-se - Do Tribunal, Revisor na '~en

tençaao Juizo, cm que se proferio a Sentença recorrida, - e participará uffi
ciãlmente ao Supremo Tribunal.

Art. 18 additivo.

O Prncl11'ador da Corôa 'e Soberania N aciOl1'al póde intentar revista das Sen
tenças proferidas entre partes, tendo passado o prazo que lhes he concedido pa
ra a intentarem', tuai neste caso a Sentença da revista não aproveitará á Ilquelles
que pelo silencio 'approvarão a decisão anterior.

Ar!. 19 aclditivo.

,O Tribunal.Supremo de Justiça enviará todos os annos ao Governo hl1ma
relação da causas que farão revi las, indicando os onto: sobre que a experien
eia tiver l\iostrado os vicios, e insuffiencia' da Legislação, as SUltS lacunas e in
coherencias.

Art. 20 que era o 18.
Depoi 'pas palavras - as diligencia. neces,llrias - dj~a.~e - appresentarií o pro

cesso na Me"a aonde por wrte !'e escLlheráõ tres Ministr s, os quaes clel:-ois de
ouvido o indiciado o p'onunciarãõ, uu não j:e;ut do a prova.

~.~--



Art.2.'1.

Art. 43 ac'\ditivo.

Haverílõ dois 'OtRciaes de Secretaria: o primeiro com o ordenado de hum
conto e réis, e 6 segundu com o de oitocentos mil ré is. A as faltas repentinas
do Secretario niío cOlllprehendiúas' 119 • 4. do Art. 4 fUl'Íl o pl'irllf'iro Official
<IS vezes rluquelle. Paço cio Senado 6, de J I1nho de 1828, - Francisco C(;rneil'o
de Campos. - Visconde d' Alc(llllaTa. - J oiío An[.onio Rod.rigues de Can:alho.

Art. 21 em lugar do Arf. 19.

. Podem porém as proprias. parte" offendidas apresentar as suas qneix.as ao ao.
vemo, o qual mandur:i proceder no telTitorio ús inturmações, testemunhas, ejnn
lar dOcllmentoô que parecerem necessarios, pl'Ocedendo audiencia dos accusados,
e Janelo o andamento ao negocio na conformidade da C.onstituição.

Art. 22 que era 20.
Os J nizes Territoriues, a quem o Governo encnrre~ar as informações, Inqui.

ric;iío de tei>temunhus, e recepção tios documentos, enviaráõ os proce sos as Purtes,
de qlle !la queixa, pura uurem suas respostas, querendo; depois do GJue senio en
viadas ao Governe). N os casos de delictos que uão forem em raz,io de Officio
oS mesmos Juizes, depois da pronuncia, rell1etterÍl@ o processo ao Supremo Tribunal:

À1·t. 23.
o termo de q pinlle dias os Juizes pe10 primeiro Correio remetteriíõ o pro

c~!;so .inrOl matorio, quP. lWllvel'em oi'ganisado, com respo'ta dos qllel'l~larlos, ali
sem ella ,tO Governo, ou no Sl1rr~lIlo Tribunal, que procederá 11a f~rrua do
Art. ~O e nos mais -termos prescriptos por esta Lei.

Art. 24. N.o 2.
DepCiis das palavras - funcç@es publicas, accrescente·se -- e de metade do 01'.

dc.nado li UI:: ti ver.
Ao mesmo..

Depoís da ;lalavra sentcnç-a, accrescente-se - e prizáo.

Art. 25.

D ·rois da pahna prol1lmcia. accrescente-se - feita pelo Supl'emo Tribunal de
Justiça I on por eIle sustentada.

Depois da palavra Procuradores, accrescente-se - Advogados, e Defensores.

Art.28.

Findas a 'inquiri~f1o, e pergnntas, o mesmo Juiz na Conferencia segninte apresentará
por eFeri p"o I! um relataria circn nstanciado de todo o processo ao Tribunal., e ahi
sení. lide~, podendo ser contestado pel@ Pl'UlTIotor, e pelas partes, ou seus Pro
<:uradore , quando for inexacto, ou não tiver a precisa clareza. A esta conferen.
cia nrro .ass.isl.irú ol\'lin.isLi'O que formou o pr.ocesso.

An. '29.
Em seg'limento, a SesSftO se tomará. secreta, e se <.1iscutiríl a mnteria, no fim

do que .cleclarando os MiniEtl'Os, que estão em estado ele votar, continuará a Ses
S(IO em pu b1ico, proceder-se-ha a votaçã0 não estamlo presentes o Accusador, o
Réo, uem seus Procuradores, Advogados, .e Defensores.

Art. 30.

No fim do Art. accre"cente-se-nomeanclC} ·0 T·ribunal hum Advogado para a
defeza do Réo.

Art. 36.

Em qun'\quer destes casos jLllgar~õ todos os Ministtos do Tribunal, ouvindo
porém o Procurador da Corôa, e Soberania Nacional, e a ;lentença deve con·
ter explic'itumente a decisão, e seus fundamentos.

Art. 39.
A distribuição ser(t feita. pelo Presidente, &:c, &c.
lV. B. Esta Ir"lleria venceo-se no Art. para ser collocada na 3. discussão, aOll.

de melhor ·convier.
Ao mesmo Ârt.

Depois das pa!ilvras - Pa1'a esta distiblÍição haved~ - accrescel'lte.·se Tres li
vros rubrica,dos. pelo Presidente hum para as Revi:tas, o outro para o re~isto (,las
SelHenças dos Réos, e o terceiro para os dos confl.ieLOs de j lIristlic<;ão. O, Livl'G
<la distriblliç<i:o das revistas será dividido em 2 titulas hum pura revistas Civeis,
e oulro para as Crimes.

Na Imprensa ·Imperial e Nacional,
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M aterias propostas no Senado, I que se achão
pendentes.

PROJECTOS DE- LEI.

1826.

Em 13 de Maio.

Sobre a. Liberdade dos juros. No 1.0 de Julho addiou-se até a
5essão do anno Beguinte.

Em 17 dito.

Sobre o l\Ionte Pio Militar. Acha-se dependente do ?arecer
da8 Commiss(;es de Guerra, e de Fazenda, que teve La .~:a"IJSSãO

em 8 de Outubro de 1827 > e approvou-se pal'a passar á ultima.

Em 29 dito.

Sobre a isenção de Direitos por en~rada, em todas as Alfande
gas, de Livros e de outros objecto!!. Addiou-se em 19 de Junho.

Em o 1,0 de Junho.

Sobre a Navegação, e Construccão. Entra em 3.a discussão
por haver-se terminado a 2,a em 2 d~ Julho.

Em 15 ditJ.

Sob)'e a Mat'inhagem. Findou a 2. a discussão em 5 de Agosto.
Ra de entrar em 3.a

Em 18 de Julho

Robl'e a Erecção de Villas, e Creação de Juizes Letrados. Li
do no mesmo dia. Ha de entrar em La discussão.

Em 20 dito.

Sobre a Mineracão, Terminou a 3," discussão em 21 de Maio
de 1827, e ficou dependente da discussão de Al'tigos additivos.

Em aI.o de Agosto.

Sobre Estradas, Pontes, e Cannaes.. Ha de entrar em l.a dis
cussão com emendas do Sr, .Mal'quez de Barbacena.

Em 4- dito,

Sobre a Organisação do Exet'cito. Ha oe continuar a 2.a dis
cussão do Art. 6,°, que pela hora ficou addiada em Sessão de 26 de
Agosto.

Sobre a Remuneração ue Sen icos Militares em tempo de paz.
Na Sessão de 25 de Agosto addioU'-se a discussão até se imprimir
outro Projecto do Sr, Barl'ozo sobt'e a mesma mutel'ia para en~ão se p
determinal' a fórma do competente debat,e. ,1.



1827.

Em 10 de Maio,

, obre Jl1iz~s Tel'ritoriaes. Em 24 de Julho approvou-se que
passasse ao 2.a discussão.

Em 3D de Junl' o.

Sobl'e a Colouisação d' Estrangeiros para o Brasil. Em 19 do
Julho approvou-se para passar ·a '2, a discussão.

Sobre a Reunião das duas Camm'as, l'ermittida pelo Artigo 61 da
Constituicão. Teve leitura, e mandou-se impl'imir no mesmo dia.

~

Em 9 de Julho.

R,~"'; p,nto Economlco, oe Policial para as Minas. Poi appl'ovado
b ,

em 18 de OutUbro para se remetter a Camal'a dos 81'S. Deputados,
ficando porém reservada a remesS1. para quando se approvar o Pro
jecto de Lei sobre a Mineração.

Em 17 dito.

Sobre os Dit'eitos dos Estrangeiros residentes no Imperio. Foi
lido I e mandau-se imprimit· no mesmo dia.

Em 20 de Julho.

Regimento da Dit'ecção ceBtral J e Commissões Coloniaes em
aditamento á Lei de Colonisa,"o d' Estrangeiros. Lêo~se J e mandou
'se impl'imü' no mesmo dia.

Regimento Interno do Spnado. Remetteo-se á Commissão encaro
regada da redacção do mesmo Regimento.

1828.

Em 21 de Maio.

Abolindo os privilegias concedidos ás Fabricas de mineração, aos
Engenhos de Assucal', e Fazendas de Canas. Deve entrar em 3.
discussão com Emendas approvadas na 2.

Em 8 de Agosto.

Orde'nando que a Casa da Supplicação recobre' o nome de Re
lação do Rio de Janeit'o, ~ exerça a sua jurisdição sómente nos li
mites terl'itol'iaes, l)ue lhe competem, como T.'ibunal de Appelação.
Foi litlo no mesmo 'dia, e mandou-se imprimir com urgencia.

Em 3- de Setembro.

Concedendo plojvilegios aos Lavradores, e manipuladores de Chá
110 Imperio do Brasil. Foi lido no mesmo dia, e mandou-se irnp,ri
miro

Em 4 dito.

, Cl'ianc1o novos Juizes do Civel, e os Escrivães correspondentess
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Finilou a 2.a discussão em 12"; e venceo-se que passasse á 3.a com
·as Emendas approvadas.

É·I}'/, 13 dito',

Declarando os Alvarás de 17 de Julho de 1809, e de 2 de Ou
tubl'O de I8J I , relativos aos Legados do uso-fi'ueto vitalicio. Foi li...
do, e manuou-se imprimir Ci)lll urgencia em 16 do dito mez..

RESOLuçõES.

1827.

, Em 4 de Setembro"

Declat'ando; qüe estfÍo dero~adas pela Constituic5o parte das
edisposições do Decreto de 13 de Novembro de 1790. Foi lida, e man"
dou-se im primír no mesmo dia.

Em 29 de Agosto:

Autborisando o Hospital de Carirlade na Cidade de Porto Ale..
gre para adquil'i\', e possuir bens de raiz até o valor de oitenta
contos de l'éis. Teve l,a discussão em 4 de Setel1lb.'o, e foi .ap"
pI'ovada para passar a 2.a .

PARECERES DE COMI nSSõES.

1826,

Commissão de Oonstituição ti Diplomacia.

Em 27 de Julhd,

Convenção de 29 de Agosto de 1825. Teve ].a discussão eni 1
de Agosto, e resolveo-se que passasse á ultima.

Em II de .I1gosto.

Tratado com a França. Em 26 venc ')·se que passasse á ultima
discussão.

Cornmissão de Saude Publica.

Em 26 dito.

Ensecamento de terras. Teve leitura no mesmo dia.

1827.

Commissão de Legislação.

Em 9 de Junho',

Requel'imento de ·José Joaquim da SilVEI Torres, alleganilo haver
,ao ,profel'ido contl_'a eUe luuna Sentença na Casa da Supplicação,

• ~ '/1\
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em que excl~e sua Mulher da herança paterna do Padre ManoeI de
Jesns Corrêa, a titulo de ser filho de coito damnado. Em 19 foi
appl'ovado para passar á ultima discussão.

Commissão da Redacção do Dia1'Ío.

Em 23 de Junho.

Requel'imento do Tacuigl'ap1Jo Victorino Ribeiro de. Oliveh'a e
Sih'a, que pede sei' cOlJsi(1er'ado L° Tac }ig"apho em lugal' de João
Caetano d' .Almeida. Em 5 de Julho approvou-se para passar a ul
tima discussáo,

Em 20 de Julho.

Requel'imento dos Tacbigrafos pedindo, que lhes seJuo distri
buidos os papeis impressos por Ordem das Camar:.~s. Lido JlO mes
mo dia.

Commissão de GUTm e Faxenda.

Em 2 de Agosto.

Org'anisação de bum lano de M:Ollt~ Pio Militar. Em S de' Ou.
tubro approvou-se pam passar á ultima discu~são.

Commis desão Legislação e Inst7'ucção Publica.

Em 25 de .;}gosto.

Requerimento da Ordem 3.a de S. Francisco de Paula, pedindo
permissão para poder adquÍI'il' bens de J'aiz a fim de ver'ifiear hum
Collegio de Educação dos filllOS Ormos dos rrmãos da mesma Ordem.
Lido no mesmo dia: e decidjo~se que a sua materia se julou se in
cluida I na discussão da Resolução sobl'e o referido objecto, a qual
no 1.° de Outubro fico:.! addidda até á apresentação dos Estatuto5.

Commissão de Fartenda.

Em 6 de Setembro.

Requel'imento de D. Manoela da Paixão Coelho do Rego Bar
reto, e outras pessoas habilantes da Pl'ovin('i8 de Pernambuco, cm
<Jue pedem isen~ão do pagamento da Decima das Casas proprias, em
que rnol'áo pela sua muita pobreza. Lido no mesmo dia. '

Requerimento do Porteiro, e Continuos da Secretaria do Se
nado, em que pedem, que os seus Ol'denados 8f:jão igualado!! hos qúe
vencem os Empl'egados semelhantes na Camara dos 81'S. Deputados.
Lido no mesmo dia.

N. B. De hum Officio do Ministro e Secretario (1' Estado dos Ne..
gocios do Imperio de J3 de Setembro lido em Sessão de 15 do di
to mez, consta q e S, M. o Imperadol', Resolvera sobre identico ob
jecto, que se esperns~e pela Lei que ha. de regular em geral a sua
materia, evitando assim medidas provisol"ias.

Commissão de Constituição e Diplomacia

em 21 de Setembro.

Requerimento de M~noe~ f81'reil'~ Man~ães, em que pede ,
\



lhe afore m, ou vendão nove Ou dez braças de terreno contiguo ao
Paco do Senado. Lido em 28 do dito mez•.

Em 5 de NovembTo.

Requel"Ímento~ de Joaquim .José Muniz, José Lamagnez F.'azão,
e de Raimundo Francisco Bruce, e Capitão Cleo,entino José Lisboa. ,
em que se queixão do ex-Presidente da Provincia do Maranhão
Pedro José da Costa Barros. Lido no mesmo dia

Commíssão de Legislação.

Em 5 de NovembTo.

Requet'imento de José Ped.,o Torres, ~8c.'ivão vitalício dos Fei..
tOgo da Mesa da Inspecção da Cidade da Bahia, em que pede a con
tinuação do exel'cicio do seu Officio pentnte qual(~uer Authoridade
para quem passar as incumbeneias da referida Mesa. Lido 11 J mes e

mo dia,
Em 15 dito.

Requerimento do COI'rectOI', e mais Tl'mãos da Ordem 3.3 de S,
Fra~lcisco de Paula, em (lue pedem se abl'a' a discussão sobre adis..
pensa por elles I'equel'ida para podel'em adql1edr bens do raiz até
a quantia de quatrocentos contos de réis, a fim de fundarem hmn
Collegio destinado á educação dos Ol'faôs, e Orfãs de seus confradeE.
Lido no mesmo dia,

N. B. Vide a Nota ao Parecer da Commissão de Legislação, e
lnstruc~ão Publica de 25 ae Ag'osto,

1828.

Coni1nisslío da .Mesa~

Em i 6 de Maio.

Req\1el'ime~to r1e j osé Bernardino Ribeit'o Diniz, Officia1 da Secre..
taria da Mesa do Desembargo do Paço, em que pede sei' admettido
a sel'vil' na SeCl'etaria da Camal'll do Senado, Foi appl'ovado em 9
de .J unho, pal'a se official' ao ~!ioistl'o do Impel'jo em conformidade
do Pal'ecel', e em 10 entrando em discussão a copia do referido offi.
cio, resolveo-se que este fosse l'emettido á Commissão de Constituiçãc~

Commissão de Saude Publica.

Em 23 de lHaio,

Requerimento dos Negociantes, (' Venrledol'es de molhados desta
Corte, pedindo decisão sobre a questão com o Fhico .MÓI'. do Impe
l'io, Lirio no mesmo dia.

Requerimento do Pt'om~tol' do Juizo da .FisicatUl'3 MÓI', em
que pede se declat'e se as attl'ibllições daQuelle Juizo fici.'ío snspensas
a té a Sancção do PJ'ojecto <le Lei l'elath'o a extincção do Lu&ar
de Pl'ovedor Mór da SRude. Lido no mesmo dia. ~z.2.



Commissão de Legislação e Guerra.

Em 24 dito.

Requei'jmento dos Majores, e Capitães Ajudantes da 2' a Linha
da Pl'ovincia de S. Paulo,. em que pedem clecis" do Projecto de
I-iei, que lhes he relativo, e ficára addiado em 26 dI" Setembro de
1~27. Lido no mesmo dia.

Commissão da .Mesa~

Em ~4 de .Ai-aio.

Requel'imento de Estanishll1 de Souza Caldas, em que pede ser
admittido em hum dos Lugares da SecI'etaria do Senado. Lido I no
mesmo dia.

Commíssão de Redacção do DiaTio.

Em 4 de JttlllOó

Requerimento do Tachiglóapho José Antonio Pereira do I.Jago,
em que pede hum Titulo da SUl Commissão, pal'a evital' o sofrer
algum incommodo por f. lta uelle. Li lo no Ulesmo dia.

lNDICAÇOES.

1827.

Em 21 de Junho:

Do SI'. l\f31'quez -de Santo Amaro. - Propondo que a Resoluçã'
do Senado sobre as Emendas vindas da Camara dos Sr . Deputado~
fQl'rnem Artigo do Regimento Intemo. Lida no mesmo dia.

Em 28 de Junho.

Do Sr. Marquez .de ,anto Amaro. - Propondo, que ti pal'te
do ~. 1. o do Art. 5, o , qne I'espeitll aos Estrangeh'os, fique supri
mida, l'eservando-lie a sua materia pal'u objecto de huma Lei espe
ciaL Salva a redacção.

N. B. Esta Proposta foi feita na 3. a discussão da Lei da Respon
sabilIdade dos l\tlinistl'oS, e ficou considerada como Indicação para ser
discutida em teft1po.

Em 23 de Julho.

Do Sr. Mar uez de Inhambupe. - Propondo que as Resoluçõe
da C,troara dos S.'s. Deputados enviadas ao Senlldo, sejão impl'essas
e dist,'ibuidas antes de serem dadas para a Ordem do dia, Lido no
mes no dia.

~o Sr. Visconde de Cayrú. - PI'opondo que as mesmas Resoluções
venhao acomp~'nhadas de todos os Documentos, que lhes del'ão
origem. Lida no mesmo di·. f
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EMENDAS.

J827,

Em 23 de Julho.

Do Sr, M rquez de Caravellas. - Sobre u mesmo objecto, Lid&
no mesmo dia,

Do SI', Marquez de Inh?mbupe, -.Propondo que o Senario pra.
tiqlle eom a Camara dos Deputados o mesmo que d'ella se exige
na remessa das 8uas Resolllcões. Lida no mesmo dia,

Do S~. Carvalho. - S~ure o mesmo objecto. Lida no referi
do dia,

Materias propostas na Camara elos Srs. Deputa
do., que se achão l)endentes no Senado.

PROJECTOS DE LEI.

1827.

Em 11 de Julho,

Regulando a libernar1e de exprimir 09 pensamentos por palavras J

ou pOl' escriptos. Lido em 13 do dito mez.

Em 16 dito.

Aholindo a ('ontribl1i~ ão, que, com titulo fIe Ordinaria8 , percebe
o Escrivão da Camal'a Impel'ia!, e do Deserl'lhargo do Paço, dos
COl15>elhos do lmperio. Addiado em 8 de Agosto.

Em 30 de .4goslo,

Determinanrlo, CJne os Sarg-enlos Mó es. e Ajudantes, que ervi.
rão pum' taes IIOS Corpo. de 2,a Linha, t IHlo sabido .la 1.- antes
da pu ilHei ç[tO ·no Det'reto J e Jn"trl1(' ,ões de 4 dt'l Dezemlu'o de J822,
e 'xer('it~ o ainda os mesllIos Po~tos, pf'I'cehüu o Soldo, e as Ol tI'as
vantagen • CJlle competem aos que tem sido despachados pum os re_
fnidoR COI'PO de 2,0 Linha, depoi.' da data rlaquelJe Dt'creto. Addia
do em 25 (le Set.ellll)l'o até á ol'g'anisação geral do Exe1'l'Í to, .N, B.
Existe, lIill'a ~e .. dis{'lltidu, hum Parel'el' das COlllmissões ele Legisla
ção p. GU~1'1'a sobre este negocio. o qual foi lido em 2i: de Maio
de I8~8,

Em 19 de Setembro.

Aholindo o Tribunal do Cool'elho da Fazenrla, Addilldo em 2 de
Outubl"o até á apresentação da Lei da. Ol'gani '..llião do Thesouro.

Em o ) ,0 de Outubro.

Creanclo sobre Proposta do Governo ht1ma Classe de Carpinteil'os
no Ar~enal NLlcional e Impel'ial da Mal'iuba, oenominada - Primei
ros Cal'pinteiros (ln numel'O, - Addiado em 6 de • :o\'embro, a fim
de convidar-iie o Ministro da Ml..'rinha para assistil' á discussão.

1-'7



Em '9 de Outub:ro.

Declarando subsistente a J u.nta de Justiça Militar da ProviQcia
do Pará. Addiado em 6 de Novembro 'para s~ pedirem os esclareci.
mentos á Camara dos 81's. Deputados, da' qual se recebeo resposta.
em 12 do me5IDO lIlez.

Em 27 do cito.

Authorisando o Govel'no para mandar hbrir hum Canal, que fa
cilite o Commel'cio da Capital da Pl'Ovincia do Maranhão com o in
terior. Addiado em 8 de Novembro, até que se obtenbão do GovElmo
informações sobre a utilidade, e possibilidade deste Canal.

]828.

Em 27 de Junho.

Sobre .... desempenho das attl'ibuicões dos Conselhos Geraes de.
Provincia. Lido em 28 do dito mez.

Em 10 de Julho.

Relativo ás Corporações Religiosas. Lida em 11 do dito mez.

Em 11 dito.

Prohibindo o estabelecimento (Je Morgados, Capellas, e outrol
quaesquer vinculos~ Lido em 12 do dito mez,

Em 12 de aIlgosto,

Sobre a creação de Villas em diversas Provincias do lmperio.
Lido em 26 do dito mez.

Em 14 dilo.

Regulando, sobre Proposta do Governo, a f6rma da eleição dos
Juizes de Paz, e seos Supplentes, em quanto se nüo promulgar
a Lei da Creação das Camal'as na f6ro,a da Constituis~ão. Entrou em
2,a discussão em 17 de Setembro, e ficou addiado.

RESOLUÇOES.

] 27,

Em 14 de Julho.

Permittindo á Ordem 3." de S, Francisco de Paula adquirir bens
,~e r~Ji", do valo1' de quatrocentos contos de réis.

Addiaoa no Lo ele Outubro até serem apresentados o~ E tatutos
dus Collegios a que he ap'plicavel o Rendim~nto da ref~rida quantia,

Em 25 de Agoslo,

Authorisando o Governo a fuzer medir, demarcar, tombal', e
encorpora1' nos lH'oprins Nacionaes pa1'te da :Mal'inha do DiBtricto de
CaLo Frio. Addiada em 25 de Setembro.
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Em ~7 dito.

Determimmdo, que as Causa~ Ecclesiasticas sejão julgadas em 2.
e ultima IllsLuncia na Relação competente.

I Addiada 00 1.0 de ~utubro até ser trataria a sua materi<l com a
Sé Apústolica por meio do Ministro competente, ao qual se Oftieiou
para esse fim em 26 do dito.

Em de Outubro.

Permittindo fabl'Ícar Polvora. Ac1diada em 27 do dito mezo

Em 25 de Outubro,

Prohibiodo aos Membloos e Offieiaes das J unta~ d Fazenda da's
Provincias a percej.>çíio de ploopinas , emolumentos, e quaesquer oatlOV.S
~nltificacões a titulo fias a rrematacões dOll Cootral'los das \.eodas
Nacionaêso AdJIi:lda em 7 do Novem'b/"O até se obterem ip..:,JI·matõe16
do Ministro da Fazenda sobl'e este objecto. ~

Em 14 de J'lovembro.

Authorisando o Gon~rno p~lra fazer proceder á avaliação. e ar
rematação da Casa N.o 137 da Rua do Ouvidor, pertencente aos Pro·
prioi Nacionaeso Lida em 15 do dito mez.

182ft

Em 14 de Junho.

Franqt1eanrlo de porte nos COloreios do lmperio a todas as Folhas
Periodicas, e .Jol'oaes Puhlicos !\acionaes,

Adtliuda pt>la bOloa em j 5 de ~ctelllbro na 3,a disoussão com hu
ma Emenda do Sr. Rodl'igues de Carvalho éippl'ovaàa. na ~.a

Em 21 de Junho,

Reg'ulanoo o expediente das Certidões em todos os Tl'ibunael.
Lida no me~lDO dia.

Em ~ de Julho.

Dechl1'ando os ,'encimentos do! Vice-Presi(lentes, que servirem
l1S Pl'esidencias das Provinêiaso Lida em 4- do dito mez.

Em 8 dito o

Inrorporando a Villa d . Queluz, e sem Termo na Provincia de Mi
nas Gel'aes á Comarca do Ouro Pl't~to. Lida. em 9 d dito mez.

Em 11 dito

Authorisando as Carnal'as JJegislatiyas para podl:'rem prover, e
dimittil' os seos respectivos Empregados. Lida e111 12 do dito mez.

Em 21 de Julho

Pondo em seo inteh·o. vigor o Titulo 4.° da Ordenança de 9 de~l
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Abril de 1805, e as Leis. que a declarárão,. ou alterál'ão. Adiada em
15 de Setembro.

Em 26 de .f.1gosto•

.Relativa aos Brasileiros. que, estl1dando nas Universidadel Es
trangeiras voltaloem , e quiserem concluir os seos Estudos nos Cunoi
J uridicos. ou em Academias Medicas do Imperio. Lida em 27 do di
to mez.

Em 29 dito.

Mannando Lithografiar, e distribuir 08 Mappas Topog,oaficos, Ce.
rograficos, Geog..afico~. e Hydrog,oaficos do Imperio. Lida em 30 d(t
dito mez.

Em 6 de Setembroo

Regulando a Presidencia das Assembléas Parochiaeso Lida em'
do dito mez.

EMENDAS.

1826.

Em ] O de Jullw. .

Ao Ploojecto de Lei I§obre a llaturalisação dos Estrangeiros. Addia
das em 28 de Agosto até ulterior deliberação.

Em 17 dito•

. Ao Projecto de Lei sobre os Conselb05 Geraes de Pro\'incia
Addiadas em 26 de Agosto até ulterior deliberação.

1828.

Em 31 de Maio o

Ao Projecto de Lei, que designa o numero das Secretarias de
Elitado. c neg'ocios pel·tencentes a cada huma dellaso Lida em 14
de Junho.

lJt.1aterias propostas no Senado, ern que a CaIO
mara dos Srs. Deputados não p6de Consentir.

PROJECTOS DE LEI.

1828.

Em 29 de Agostoo

Concedendo aos Magistrados, que forem despachados Lentes
dos CUI!)OS JUloidico! o direito de regressar á MagistratUloao

Em 3 de Setembro.

Creando o Lugnr de Juiz de Fóra para a VilIu de llaependy.
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INDICE.

DECRETOS.

Dos dec;retos, e Resoluções
Legislativa, que .forão
. . Sua .JJ!lagestade o

da A ssembléa . Geral
Sanccionallos pOI

lrnperador.

Applicando Subsidios para a factura da Estrada da Serra de
Earaty. C~u'ta de Lei de 26 de Agosto, publicada em 2 de Se:-t" Jr .

Estabelecendo o Regimento _para os Conselhos Geraes d PI'O
vincia. Carta. de Lei de 27 de Agosto_, publicada em 2 de Sete 1 ~t"O.

Pr'()videnciando sobre o modo de proceder a l'espeito d·..; OlHü - J

<jue tlvel'em por objecto promo-qer a naveO'a -o dos 'os, abe! . l'a~

de Canaes, e construção d' Estrad ,Pontes, Calçadas, ou Allu 
duetos. Carta de J..Jei de ·29 de Agosto, publicada em 11 c Se-
tembt·o. ~

MU1'cando os casos ,. em que se pode llroceder á prisão 'por
C1'imes ~elO culpa fol'mada. Carta de Lei de 30 de Agosto, publicada
em 9 de Setembro. -

Abolindo os Lugares de Bl'ovedor Mór üa Saude, e. Fisieo Mó',
e Cinu'giáo Mór do Impel'io. Carta de Lei de' 30.de Agosto, pu blica
da em II de Setembro.

Mandando, que o Impo~to do quinto dos couro~ na Pl'ovio('la
de S. .r o Rio Grande do Sul. seja pago em cHnheil'o, e n~

e 11 esp de. rta de Lei de 30 de Agosto, publicada em 13 de
8etembl'o.

~ xtioguiodo o exclusivo da Navegação entre a VilIa de Santos,
e P rtos entel'iores da Provincia de S. Paulo, e na respe ti a
Tax, vOlllnt~l'ia para a Estrada de S~\nt s, e S. Paulo, e suas
l" l lTICações. Carta de Lei de 6 de Setembro, publicada em 16
do dito.

OI'~aDisand9 o Supremo Tribunal de J ustiÇ(l, Carta de Lei de 18
de Setembro, publicada em 9 de Outubro.

Extinguindo o Tl'ibunal da Bulla da Crusarla, e a destdbuição,
e venda d' esta. Cal'ta de Lei de 20 de Setembro, publicada em 14
àe Outub~'o.

E,{ illgulnelo os Tribnnaes elas l\Iesas do Dezembal'go do Paço,
e a Coo clen -ia e Ord ~ e assignando a mard a, que devem seguir
o' uego ,~o que erão da competencia dos dilos Tribunaes. Carta de
Lei de 2~ de Setembro, pub icáda em 9 de Outubro.

P,'escrevendo as fOl'malidades ,. que se devem observar nos proces
sos crÍmin} ell, pOI' mais summarios, que sejão. Carta de Lei de 23
de Setemnro, publicada em LJ de Outubro.

Regu!: n.o o fOl'necimento das -Rações de Erape do Exercito.
Carta de te; de 24 de Setembro, publicada em 7 de Outubr6.

Taxando em quio7Je por cento para todas as Nações os Direitos
e importação de qU;Lesquer mercadol'Ías, e g.meros e tl'angeil·os.

Carta de Lei de 24 de Setembro, publicada em 16 de Outubro.
Reduzindo a dons por cento os Direitos de Baldeação, e Ree.x 01'

tação de todas as l\fel'caoor'bs importadas em qllaesquel' Navios, as
sim Nacionaes como EstrAngeiros, e de qunlquer ol'igem que ellas sejáo.
Carta de Lei de 25 de Setembro, publicada em 7 de Outubro.

Reglllan o o distino, que devem ter os Officiaes Generaes, e
Supedol'es, Capitães;, e SubaItet'nos da extincta Bdgada d' Art'lba
.tia da .l\Ial'inha axcedente ao Estado .completo do actual Corpo d'

1}c
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Artilharia ~.a Marinha., e ~esignando as gl'atificações que competem
ao Comar. :\0 te , e mais Postos do mesmo Corpo. Carta de Lei de
25 de Setembro, publicada em 7 de Outubro.

Revogando o Alvará de 5 de J aneit'o de 1757 na parte somente, .
em que pr'ohíhe, que os Ministl'oS, ou Offi ~iaes de .Tu tiça, Fazen.
da ou Guerra, !Sendo Accionistas de Companbias mercantes possão
sei' d,Hlo!§ de suspeitos, com este pretexto, nas Causas Civeis, ou
Cl'imes, l'espectivas !u; mesmas Companhias, ou a cuc1a hum dos seos
i teres a os. Carta de Lei de 2ó dl- Setembro, publicada em 14 de
Outubro.

Co cedendo ao Govel"flo hum C.'edito de tres mil noventa e se
te contos e qJ.linhentos mil réis, por compensal;áo de ip,'lHil quantia;
que despendeo em objectos de 1827. Carta de Lei do 1.0 de Ou
tUbl'O, publicada em 7 do dito.

E tabelecendo a fÓl'ma das. Eleicões dos Membros das Camaras
Municipaes, e marcando as suas f~n('çõ s, e as dos Empregados
l'e pectivos. Carta d~ Lei do 1.0 de Outubro, publicada em 18 do
dito.

E~tingHindo o Lugar de 8elIador em todas .s Alfandegas do
Impedo, :nandando arrematar em Contracto tt'iennal o trabalho de
sella.' as Fazendas em cada huma das ditas Alfandegas, arrecadan
do-se para o Tbesouro o emolumento, que em cada huma deHas
for uso pagar-se pelo Jito Sello, e providpnciando sobrA os enei·
meotos e lindemnisáções dos Selladore' netuaes, que tiverem titulo
Vitalício do Officio, ou o tiverem o ti lo em rerI unel'oeâo (Ie ser
viços. Car'ta de Lei de 6 de Ou tubro, pt: licada e 1 2°' o (l' to,

Or'çando, e fixando a Despeza e R (' i a (O r, eSIH 1'0 uhlico
nesta Corte e Pr'ovincia para o anno e 829. Ca ta de L i de 8
de Outubro, publicada em 30 do dito.

RESOLUÇõES.

eclare n o a J oaq m. de Ara"jo no ozo de Cidadão
iJe' "o. eCI' to de 2. .o,

I ori ando O tas d0 valol' ae hum, e dons
mil r'éi. ecreto d

'laocl r-lo, q e J anno se (' nti u ~ no paga-
me to (,i ' p~ (je' r 'enças, P I )"i.) Id r es peclllJial'Ías udu men
te 6 :>ell o. Decreto de 21 ele J ii'",:),

e' ar tIo, que u' .l' eso n:~u de 3 e ovembro de 1827 não
pl'i a u' aroe os dos 0 J ! me:."os das en 11 nf'j· ('õ~s, e (el,tiriões,

.que eté a data ( J a eostl n:avfto l'eceh\"'r. Decl·11.~ de 28 (e "'ulho.
Deeh rao o as ,tl'U,;; s (.e 26 de Mar o de ] S 24, pé r:J na con-

fOl"mhI'.oe tIas e me s se fazel'em as Eleicões pa '~\ aproxima Le-
gislatul'ê , .e . s ue f.' l'em lugar dUt'Uute ella, Decreto (e 29 de
Ju Lo,

! lori~~ I o o Goyerno par'a completar o Emprestimo, que
I e fói p :úil!o c ntrailo pela Lei de 15 de Novembl'O de 1827;
variando o juro J o O capital, ou buma, e out"a cousa igualmente,
Dec 'eto de 20 de ~ go to,

Reval'dando ~ os ficf s judicia "OS, que tiverem sido praticados
pOl' Fl'ancisco Co lho de Aguial', na q ,alidade de Juiz dos Ot'fãos

'Cidade a \-ictIJria, e l:>eo tel'mo, par' o eifeito s6mente de
n~o poderem sel' annullado pelo vicio da notoria nullidade da sua
el ição. Decreto de 2tJ de Agosto.

Au hori 'anno o Governo a conceder nova pro.o(lO'acão de tempo
l:' ,

para apresentação da Certidão de Decima aos Magistrados, que
entl'egal'ão as suas contas nas respectivas Repal,tiçóes de Fazenda,
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Em II do dt'to.

Mareando os vencimentos dos Officiaes das Seeretarias de hu
ma, e outra Camara ~ e mais Empregados das mesmas,

RESOLUÇÕES~
I

Em 12 de Maio,

Authorisando o Gov("I'no a mandar vir da Europa Prof._s ores
·de Obl'as Hydraulicas, e .Engenheiros de Pontes, e Cal.;ad s,

EMENDÁS.

Em 15 de Setembro,

A Resolução sobre o Imposto de 8UOOO rs. em cada huma.
Pipa de Agoal'dente de consumo.

Em 18 do dito.

Em 27 de Agosto.

Ao Projecto de Lei, que dá á Casa da Supplicação a deno
minaçãg de Relação do Rio de Janeiro, e a igualar em JUl"S i~ão,

e Alçada ás das mais Províncias do Imperio.

M aterias Propostas no' Senado, ern que a Ca
mara dos Srs. Deputados não p6(le Consentir.

RESOLUÇõES.

1828.

Em .8 de AgO~t9.

rdeJ1arlOO, que se fação gratuitamente as MR.triculas· dos Cursos
uridiCos.

Em 25 do dito.

E. plica o os Alvéirás i1e 17 de Junho de 1809, e de 2 de Outu
b o de 18 1, que estabelecerão a taxa do SeIJo das Heranças e Le
ga os.

Fazendo exteDsiva ás .Juntas de J nstiça das Provincias de Goyaz,
e Matto Grosso a disposição da Carta. Re{!.'ia de 19 de Julho d 1826,
que creO'l &. J nnta de Justiça da Pl'ovincia de R. pp.dro do Rio
Gl'and~ do Sul.

Em 17 de Setemb,·o.

Relativa aos Juizes Ordinarios.

Em 19 do dito,

Explicando a Resolução de 20 de Agosto de 1828, que declu-
lI'OU a Lei de 15 de NQvembro de 1827, h



c ~ .. g a

Em 21 de Julho.

RESOLUÇÃO,

1828.

Em 17 de Junho,

14

Em 28 de Set,embro.

resultatlo final ainda f ii
Offi~ialmente.

PROJECTOS DE LEI. .

1827.

cujoJJfatm'ias

Abolindo a Intendencia Geral da Policia. Remettidc. á Camal'a dos
Deputados com emendas em ·23 de Agosto,

Em 22 dito.

Em 17 de Setembro.

1828.

. , .
Sobre o Foro pessoal. Remettido a Camara dos Deputanos com

emendas em 9 de Agosto de 1828, e por esta 1 vado à Sancção
Imperial, como foi participado po.r Officio do Sec.'etario em 23 do
mesmo mez,

Em 8 de Julho .

Designando os P ·jvilegios conce idos aos descubl'i ore , invent ..
re!, ou introductore" no B:asiJ de qualquer industrla util, ou nec s-
saria. Remettido á Camara. Jos. D putados em 3 dd Ago to. '

flegulaudo a f6rma do julgfl ne to dos Ré@s ausentes. Remetti
do á CalHara dos Deputarlos em 10 de Setembra.

. Relativo aos Cldadõe" Brasileiros, que tiverem hum Curso de
Direito na!5 Universid.ades Estrangeiras. Remettido á Ca 1 ra dos De
pu~ad~s e~ 23 de Agosto.

l\far.cando 6s Véncimentos dos Empregados do Senado. Foi envia
.da á Sancção Im~el"ia[ no mesmo dia,
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e todavia não podel'ão obtel' a sobl'editas Cértidões. L reto de 23
de Agosto.

. Mandando restituir á cil'culacáu as moedas de inte, dez, e
cinco réis de cobrfl ul'reeadaJo na Provincia da Bahia, que forem
verdadeiras. Dec '" o de 26 de Agosto,

Declar'an o a Lei, que actualmente regula o Conselho dos Ju
rados pal'a (iS Causas de LiberdadB de Imprensa. Decreto de 12 de
Setembr'o.

Declarando a Carta P egla de 12 de A2'osto de 1771 , que creou
a Junta de J usti9::l. na Provincia de Goyaz, e todas as outl'rtS que
ti verem creado similhantes Juntas, Decl'eto de 26· de Setembr'o.

.Authol'isanrlo o Govel'no pal'a I'ealísar o pcigamento da Pensão
de oItocentos mil réis a Monsenhor Pedro ~ fachado de Miranda Malhei
ros. Decl'eto de 25 de 8etemb,'o.

Authol'isando o Governo para aposentar com O denado por in
teir'o a João Baptisti:~ Soal'es de Meil'eles. Decl'eto de 25 ue Se
tembro.

Authorisando o Governo a conceder Cartas de natul'alisa~ão a
José Angelino Rozelli, Miguel José Fel'l'eira Chaves, Manoei An~
tonio de Freitas, e Antonio da Costa. Decreto de 25 de Setembro.

Approvando a Pensão concedida a D. 'l\laria Victoria Pulcberia
da Silva, e D. Thel'esa de Jesus da Sih a, Decl'eto de 25 de Se
tembro,

Applicando á Caixa de Amortisação os Impostos estal,elecidos
pelo Alvará de 22 de JaneÍl'o de 1810 a favoI' do Cofl'e da P o
vedol'ia Mór da Saude, Decreto de 26 de Setembro,

Approvando a Mel'cê de quatrocentos mil réis concedida a Joa-
quim José da Silva e Menezes, como L" .~ l'iptUl'ario Aponsenta-
do da l.a Repal'tição do Thesouro. Decreto de 26 de Setembl'o,

Permittindo, que as Inscripções da Divida Publica po",são sei'
lançadas no gl'ande Livl'O, e seos Auxiliares por qualquer' Official
idoneo da Repartição competente, sendo pOI'ém subscriptas pelos
respectivos Escrivães debaixo de sua i,l;sponsab'ilidade. Decreto de
27 oe Setembro, ' .

Marcanuo os casos, em que pode) te!' llgar as busca~ por
contl'abando, ou extL'uvio de ouro, ou diamantes. ecreto de 27
de Setembl'o,

Appl'ovando a aposentador'ia, com vencimento elo Ol'denado de
hum conto de l'eis concedida pelo GOVGf'OO a Raimundo N Ontlato He
yacinto. Decreto de 27 de Setembro

Authorisando o Govel'no pal'a continuar a titulo de aposentadoria
a José Francisco da Silva o UI'denado, que vencia, corno Escr'ivãô
do Regi to d' Alfandega do Tabaco da Bahia, Decl'tto de 27 de
Setembro,

Authorisando o Governo par'a mandai' pagt> , gratificações ao!!
Empl'egados, que fOl'em neces~lll'ios para o servi:o dos Cursos Ju
ridicos, DeCI'eto de 27 de Setembro,

Mandando pI'ocedel' ás Eleições determinad s no Regimento da
Organisação das Camal'as Mllnicipaes, logo que fOI' publicado o mes
mo Regimento, DeCI'eto de 27 de Setembro,

Pel'mitindo ao Hospital da Cal'idade da Cidade do Destet'r'o na
Ilhá de Santa Catharina adqllel'ir) e pORsuil' em bens de raiz. até o
valor de oito contos de reis, Decreto de 27 de Setembl'o.

Approvando a Resoluç~ão da Consulta de 29 de J ulha deste anno
em favol' das filhas de Jeronimo Xaviel' oe Barros, aposentado no
lugar de ESCI'ivão do Celeil'o Publico da Cidade da- Babia. Decreto de
17 de Setembro.

Authori»undo o Hospital d~· Cal'idade na Vil~a do Rio Grana ':1/""
5 1/
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da PI'o,,~incia de São Petll'o -do Sul para adqueril', e possuir bens
de raiz até lIO valor de sessenta contos de reis, Decreto de 7f9 de
Setembro.

Authol'isando o Governo pal'a reorganisar o Correio Geral. De
creto de 30 de Setembro, .

Derrogando o Alv(1!J'á do 1.0 de Julbo de 1774 para eífeito somen
te de s-e anematar por annos irregulares o Contracto de metade
dos Direitos das Alfmdegas, DeCl'eto do 1.0 de Outubro.

Mandando recolher ao Thesouro Nacional certa quantia exi'sten
te no Banco, e pertcnc entes .i Caza dos Ot'fãos da Cidade da Ba
hia. Decreto de 2 de Outubro.

Aprovada a Pensão annual de cento e vinte mil l'eis, cencedi.
da U m.bilina Rita. Decreto de 2 de Outubro,

Approvando o Platlo do Regimento Interno da Caixa d' Amor~

thmção. Decl'eto de 8 de Outubro,
Secretaria do, Senado cm 31 de Janeiro de 1829,'

Na Imprensa Impel'ial c Nacional.
"



Commilsã. de Policia.

·ES
DA

CAMARA DOS SENADORES

1829.

MEZA.

Presidente. - O Sr. Bispo CapeIlão Mór.
Vice-Presidente. - O Sr. Marquez de Inhambupe.
1.° Secretal'io. - O Sr. Bento Barrozo Pereira.
2. Dito. - O Sr, JOllé CarlC3 Marink da Sil a Ferrão.
3. Dito. - O Sr. Vi. conde de Caetbé.
4-. Dito. - O Sr. Luiz Joaquim nltque Estrada Furtad" de Men.

dança.

Os Senhores. - Sebastião Luiz Tinoco da Silva. - COJlde de Va.
leI'lca, - Franci~co dos Santos Pinto..

Commissão de Fa%e da.

Os Senhores. - Marquez de Ba pendy. - Marquez 'de Marid.
.l\hrquez de Santo Am!lro. - Marquez de Queluz. - Marquez de Cara
TeHas.

CommissáQ de Legislação Civil e Criminal.

Os Senhores. - Francisco Carneiro de Campo!';. - Visconde de AI·
cantara. - ManoeI Caetano de Almeida e Albuquerque. - Marquez de
Inhambllpe. - Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro.

C9mmissão de Marinha e Guerra.

Os Senhores. - José I' .aclo Borges. - Conde d Lages. - Mal'·
quez de Paranagoá.

Commíssão de Constituição e Dipl -nacza.

08 Senhores. - Marquez de Santo Amaro. -. ~ :quez de Caravel
las. - Marquez de Inhambupe. - Marquez de q uz. - Marquez Ô~

São João da Palma.

Commíssão de Gommercio, Agricultura, IndU.itria, e .4rtes.

Os Seuhol'es. - ManoeI Ferreira da Camara. - Marquez de Mari
cá. - Visconde de Cayrú. - Marquez de Baependy. - Antonio Gonçal-t'Í
ve& Gomide.
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Na Imprensa I mperiel e Nacional.

Os Senhores. - Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. - Marquez
4e Iphaqlbupe. -'José Ign~cio Bºr'g~~1

. - Commissáo do ~egimento Interno.

Commissáo da 'ledacçfío do Diario.

Os Senhores. - José tgnac'io orges. - Nicoláo Pereira. de Campos
VergeirQ. - ManoeI Cl'}etanq qe ~IJijei<Ja e Al1:m.queIQue.

" - .

Cmnm'issão de Estatística ~ Colonisação , e Cathequese.

Os Senhores. - Luiz José de Oliveira. - José Teixeira da Mata
Bacel}ar. - }:$arão de Itapoan.

/'

C0171m1' :são de Petições. .

Os Senhores. - José Caetano' Ferreira de Aóuiar. - Visconde "de
CaYl'ú. - Francisco dos Santos Pinto.

Commissfío ele Podere~.

Commissáo de Inst7'ucção Publica, e Negocios Ecclesiasticos.

Commissão de Saude Publica.

Os Senhores. - D. Nijno ~ugenio de Locio e Seilbtt. - Conde de
Valença. - Barão de Itapoan.

Os Senhores. - José Joaquim de Can'alho. - Antonio Gonçah'es Go
lniJe. - Vi!:icoude de Caethé.

Os Senhores. - Marquez de São .João da Palma. - Antonio Gon
calves Gornide. - .José Saturnino da Costa Pereira. - Visconde de COIl

gonhas do Campo. -~ Manoei" Ferreira da Carnara.



SENADO.

1829. N. I.
I

A A~selnbléa Geral Legislativa: ec eta.
Art. 1.0 Os Arrematantes de quaesquer rendas

Publicas são isemptos de propinas, e quaesquer
outras despezas da arrematação.

Art. 2.0 Fieão revogadas todas as Leis, AI
va.rãs, Decretos, Resoluções, e Ordens em con..:.
trario.

Paçn da Camara dos Deputados ~m 16 de
Maio de 1829. - Doutor, Pedro de Araujo Lima,
Presidente. -:- Joaquim Marcellino de Brito, l.d
Secretario. - José Antonio da Silva Maia, 2.0 Se-. .
cretarlO.

Na Typographia Imperial e Nacionai '..;.



3ENADO.-

A Assembléa Geral LegJc;lativa do Imperio do Brasil: Resolve.

Fica extincto o Officio de Administrador da Alfandega da
Villa de Santos, na Provincia de S. Paulo., revogada a disposição,
'em que se funda sua creação. 

Paço da Camara dos Deputados em 27 de Junho de 1829..
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - Joaquim Marcellino de
Brito, 1.0 Secretario9 - José Antomo da Silva Ma-ia, 2.° Secretario.

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio do Brasil:: Resolve.

-'

Fica reduzida a quatrocel'lt~ mil réis a pensão de seiscentos
mil réis concedida pelo Governo ~m Resolução de Consulta do
Conselho da Fazenda de 2 de Maio ~-a 1828, á D. Francisca
das Çhagas Silva da Fonseca, viuvê:i, de João Vicente da Fonseca,
Escrivão Deputado que foi €la Junta da Fazenda de S. Paulo.

Paço da Camara dos Deputados em 27 de J unno de 1829.
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - Jo~quim Marcellino de
Brito, 1.° Secretari~ - Jos~ Antonio da Silva l\Iaia, 2..° Secretario.

N~ Typographia. Imperia.l e NacioRaI
71f



SEr" A O.

1829. N.o 4.

A Assembléa Geral Legiu:ativa do Imperio do Blasil: Resolve.

Art. 1.° A J uridicçâo dos Commandantes Geraes, c Subalternos
dos Districtos das Províncias do Imperio fica -senEla pura ente a Militar.

Art. 2.0 Os Commandantes Militares de Praça_, no caso de
guerra, e de ter começado o investimento, continuaráõ a exercer a
J urisdic~~ão civil, que as Leis, Instrucções, e Ordens em vigor, lhe~

tem concedido, no que toca á defesa d' cHas.
Art. 3.° Nenhum Commandante Militar terá d'ora eP"' d;~nte o

titulo de overnador.
Paço da Camara dos Deputados em 30 de J unho de 1829.

Doutor Pedro de ArauJo Lima, Presidente. - José Antonio da Silva
Maia, 2.° Secretario. - Luiz Paulo de Araujo Basto, 3.° Secret.:1.rio.

N.o 00'

A Assembléa. Geral Legislativa 10 llIlperio do Brasil: .es-olve.

Art. 1." Ficão dispensados do se viç da Segunda Linha os Jui..
zes de Paz, e s~us Officiaes, _ os Vereadores, p mais Empregado~

nas Camaras Municipaes, durante o' excrcicif' d ~ seus Em regos.
Art. 2.° Não são comprehendidos no Art. ~çedente os Com.

mandantes dos Corpos da Segunda Linha, os 1t'lajort J, e Ajudantes,
que vencem soldo, os quaes não ficáo dispensados do Serviço Mi..
litar, posto que exerção os mencionados Cargos.

Art. 3.° Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, e mais ar..
dens em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 30 de Junh"J de 1~.29. Dou..
tor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio cla ~i!va

Maia, 2.° Secretario. - Luiz Paulo de Arauje, Basto, 3.° Secretario.

Na Typographia. Imperial e Nacional.
y.



SE . A O.

1829. N.o 4.

A Assembléa Geral Legi~.ativa do Imperio do B asil: ResolYe.

Art. 1.0 A J uridicção dos COm mandantes Geraes e Subalternos
dos Districtos das Província.s do Imperio fica ·senda pura lente a Militar.

Art. 2.° Os Commandantes Militares de Praça_, no caso de
guerra, e de ter começado o investimento, continuaráõ a exercer a
Jurisdicção civil, que as Leis, Instrucções, e Ordens em vigor, lhes
tem concedido, no que toca á defesa d' eHas.

Art. 3.° Nenhum 'Commandante Militar terá d'ora e~ ~ente o
titulo de overnador.

Paço da Camara dos Deputados em SO de J unho de ] 829.
Doutor Pedro' de AraUJO Lima, Presidente. - José Antonio da Silva
Maia, 2.° Secretario. - Luiz Paulo de Araujo Basto, S.o Secretario.

A Assembléll. Geral Legislativa 10 hnpel'io do Brasil: Res-olve.

Art. I.fI Ficão dispensados do se viç da Segunda Linha os Jui..
zes de Paz, e s~us Officiaes, _ os Vereadores, f' mais Empregad<>$
nas Camaras Municipaes, durante o \exerciciC' d ~ seus Em regos.

Art. 2.° Não são comprehendidos no Art. ) ~~edente os Com
mandantes dos Corpos da Segunda Linha, os }ti jort", e Ajudantes,
que vencem soldo, os qllaes não ficáo dispensados do Serviço Mi
litar, posto que exerção os mencionados Cargos.

Art. ':3.0 Ficão revogadas todas as Leis, Alvarás, e mais or
dens em contrario.

Paço da Camara dos Deputados em 30 de Jl1nh'J de 1~29. Dou
tor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - José Antonio Ga 2ilva
Maia, 2.° Secretario. - Luiz Paulo de Arauj Basto, 3.° Secretario.

Na Typographia Imper~al e Nacional•
..p.



ENADO.

1829. N.o 6.

Êmend JS feitas, e approvadas pela Carnara dr~
Deputados na proposta do Governo rela

t~va ao Banco..

Os Artii. 1.°, 2., 3., 4-., 5., 6., 7., 8., e 9. v ão ubstituidos
pelos que !'e secruem

Art. 1.0 d' Balico do Brasil, criado pela Lei de 12 de Outubro
de 1808, continua até o dia ) 1 de' Dezembro do corrente anno, em
que terminá o prazo, que lhe concedera a dita Lei, c6me~~nd() po~

rém desde j a sua liquidação.' , '
Art 2. A Assembléa Geral, do Banco, COril assis encia de bum

Procurador da Fàzênda, IÍomead( pelo Governo; e que terá os votOi
da Lei, numeard huma Commíssão de 8eos AcciOnIstas para prvceder a'
pl'Ompta liquidação, verificação, e conclu",ão de todas as suas transac
ções activas, e passivas até a final divi.:"'o de seos interesses, dando
outro sim a neces arias providencias pa a prompta liquidacão das
Caixas filiaes da Babia, e S. Paiilo. ~

Art. 3. O Governo nomeará huma outra Commis8ão, composta ~

tres Memol'os , Os quaes merecão a publica confiança, e lhes marcará
ai gmtificações, que devem v~ncer, dA.l"do arte ao Corpo Legislativo.

Art. 4. Sel'á objecto commum d(;; ,1" ,omnlis~ões, e o primeiro
n!i Ordem dos trabalhos, o Inventai' ~eral de todos Os haveres do
Banco.. li arrecadacã.o de tOdoi O!l torculos, chapas, e utensis da fa
brica das Notas da estampa actual, a l;quidação da Divida da Gover-.
no, a ~erificação da Caixá dos Dep'osita~' Publicos, e P~rticllli:1res, ~
as transaccões das Caixas ííliaes de p, p. lo, e Bahia relacionadas
com o Go~erno.

Art. 5. Serâ tambem objecto COmlT"jm de'st '" COI lissões a verifi
cação das Notas em cil'cú,açâo, as qúaes deveraõ"~ sl1bstituiJas por
outras de novo, e melhor Padrão.

Para fi assignatura destas atas a dita Ass tnbl~a do Banco nomeará.
20 de seos Accionistas, e o' Governo dez Cidadãos, que mereçâo á
confiança publica, dos quaes assig'uaráõ dOII!! por parte do Banco, e
hUlTi por parte do Governo. A' pl"oporção que se forem assígmindo;
às Co'n'irtlissões farão a referida substituição,., precedendo os n'ecessarios
~nnl1ncios, e convites ao Publico. Concluídos estes objectos,' ces:ará tl

Cor'n'm'iss30 do Governo, e continuará a do Ba co nos assumptos de
i'ua. parücular competencia. ,
, Ad. 6. A emissão das Notas nova8" que n-r for únlcamente fei~

ta ,. é applicada para este fim, será considerada crime de moeda falsjl , ,e
seos authares,' e cumplices, punidos com o rigo .CI penas, ém Direi·'
to estabêle'cililas contra tal delicto', Nas mesmas incorrem os que emitti·
rem Nota~ do Velho Pad r"" o , que exc~dão os tel:mos ~llal·ca.c:los no Ar
tigo 22 da Lei de 15 de Novelllul'O de 1827, e .la Lei de 4- de Ju-
lho de 1828', qu'e muito -deve ~er attendida n~ '9peração, d~ ubstituição.

Art. 7: As duvidas, que se su~citarern entre as CO[l)mi sões do Go~

v~rno, e o Banco nos objectos de commum r Lribuição, se forem de:
~al\lre'Za administrativa, serão decididas por aquelles, se de natureza

ontenciosa, por Arbitros na fórr)la das Leis.
Art. 8. A Nat>üoafianca ai actuaes Notai 00 Banco do Bràiil' /

'( , 'l,t)



~mquanto não torem substiLuid~s, e depois a9 do nOTO Padrão, pará
que p6s",ão circular, e !'er recebidas, como moeda, nos Esta<;õe~ Pll
bficas, que ora as receoem até seo completo resgate.

Art. 9. Dos f'múos inventariados do Banco-, separál'-se· hn o que
cHnstitue Caixa de Depositos Publicas, e Pal'ficuful'es, nas cspccies
con, tal:ttes de seU!! (e~lJecti vos termos, para. ser éntr gue ao Depositario,
clue o G. er'no no lêar na fórma <iaS' Leill ex.islt'lltell"

Art. 10. Liquidada a Dtvida do Goverr.'J, se esta sobrepujar a emi~

são actual do" ll<l 11 CO , }a verificada pela operação do A rt. 5., o Go~

'Veruo pagará este excesso ao Banco em Apolicc:s de venda consolida
da, scgundo 3 Lei de 15 d~ Novembru de" 1827, é pelo seo valor 0-0

minal Se <10 contl'ario a enlissã-o cíl'cuhlnte for maior úo que a Dividlt
do Governo a U(tmmi~sã'o do .Banco extl'ahil'~ immediatamente da cir-

I culaçíio o exce ~o deprettendido, ."
Art. 1 J. CO'rTl o resto dos fun os metalico's, se a 2. a operação do

Artigo anterior tiver lugar> ou com o todo delJes> no caso de ser
maior a Divida dú Govel'llo, a Commiesão do Banbo comprará pelO'
preço do mercado as NoLa"s velhas, qu-e lhe correspondere"m, as quaes
er;io carimbadas, e guardadas em Caixa juntamente com os fundos

achaú()-s em Ntttas' para serem verificadas, pela Commis!lão, instituida
pelo Art. 20, e depois queimadas.

Art. 12. A NaçãO' se o!.Jriga ao pag·amento das Notas, que ficáo"
JJ3 circu at;ão, hyp"oihecando~lue todos Os seos Haveres, e Rendas até
5ua final amortisu({ão.

Art. J3. Este pagalítento 5p.rá ~ ito, resgatando, e queimando an
JHulmente n .quêlnlia intallivel de cinco p"or cento do lotaI das Notas"
em circulação. O" resgate será exeeutado pela Caixa da n ortisaç[o,
~ com as Notag resgatada. seguir-se-ha o determin"ado a igual respeite>
110 Art .. 11. Sómellle o Corno Leo-i "Iativo, seO"lEncio as cirCullbtt Ilcias'

d
' r. o

po era alterar o quantitativo uest, re gale.
Ar. }4. A Âs emhléa Geral Leg'islativa Hec"retará impreterivel

mente á vista dos Orçamentos úS fundos permanentes, com que 1Ie ha
de fa,ze'r O' reshrate do A:rt. antecedente, os q'unes serão cohradolT pelo
Tbe 0111'0 Pl1blico, e log"o tralJ'll1Jittido8 á ca'ixa d' Amortis"jção..

. Art. J5. ·Estt.s 'fundos, e os do' Art. JS.o não poderáõ ser di's~I'a

bld~ii, nem PIH' cau-sa, ou pretexto algu-m ap'plicados a outro fim, aIn
da que de" Detipeza Publica, sob' a pena impoeta aos que dissipão os
,bens publicas. .

. Art. 16. Ficão de de já consig adas para: este fim todas as Pro-o
pnedades Na'Cionaes, que não forem precisM ao Servi\~o da Nação, e·

'as das Ordens Relio'iosas de hum, e outro Sex.O-, que tiverem cahido
em com"misso, deve~do ser humas, e outras aforadas ou vendidas> como
melhor convier. procedendo-se desde já, ao Inventario GeraJ dos bens"
uas ditas Orde~9.

Al't. ]7. O Min':itro da' Fazendà na proxima Sessão dará conta ~
~ss~mbléa Geral da anecada-ção e estado destes bens, e IWa d~cl'etara'
a vIsta deste quadro $\ porção, que se deverá vender, ou aforar, .

Art. j~. O Gov~rno fica aothorisaào par~ vender a' metal,. àentro
ou fóra do lmperio a Jomma em' Apolicell, qoe necessaria fôr para _com
pletar o emprestimo' de seis mil contos de- réis -em Notas do Banco.'
decretado pela Lei de 15 doe Novembro de' 1!:l27 , entendida pela: Re-
'iioluç~o de 20 de Agost~ de lR28. . _

Esta moeda será a pplicada' na f6rma- dos' Al't~gos !3._, e 15, e t~da
a sua respecti"va' oneracão t I'li buma eicripturaçao dls(mcta na Caixa
da ~_m6rtjsação. b C~'lmissarió, ou Com missario!i desta venda perce-:.
bentO huma Gratificacão proposta pelo Gov'erno, e approvada pela AI·
lIiembléa Geral Leg·isl~tiva.

A.J.:t. W.- O Governo pagará ao Banco o juro de seis por cento da'



,'eriticar exce~e.· á emis!lão eircu i

o Art. 5'0' contado da dada J etI\
r.m que 'élle saldar-se conforme

ivida, que no acto da Jiqujd3~,tO se
ante, a que fica responsavel conforme
que expirar o dito Banco até o dia,
o Arti·,'o JO.

AM. 20. As Cummissões do Governo, e Banro submette"áõ ao
Corpo Legislativo, logo que se acbe reuni~o em Sef são OnJinaria J ou
Ex raordinaria, o estado de seus respecti~-os trabalho, A Camara dos
Deputados ;nstituirá no principio de cada Sessão Commi8sõ~s de exame
tirada' do ileu seio. para verificar estes relato rios , e todas I as operd
çóes det(~rminadas nesta Lei, A Commissiio do Governo dar·lhe-ha to
dos os olezes contas dos seus trabalhos J e este as fará publicar pela
Imprensa,

Art. 21. Emqllanto nao estiver liquidada a Divida do Governo
ao Banco, e existir a responl'abilidade do mesmo Banco ás Notas em
circula ão, que llómente cessa pela execução completa do Art. 5.0 , não
se poderá fazer Dividendo de qU<;lesquer de seus fundos apurados. Ces
salll.O porém a dita re~ponsabilidadeJ deveréÍ t~r lugar o Dividendo.

Art. 22. A Commi"sií.o do Banco fica respollsavel pOl' f]ualquer
desvio ou en. prego, fJue duranté o terupo da sua administração fi'l.:er
em beneficio seu, 011 de qúalquer das sommas , que liquidar, e ti ele
a seu cargo. A in fracção deste Artig-o fica sujeita ás penas do furte).

Art. 23. Fica permettido aos Accionistas do Banco pelo e!>paço de
hum anuo, a contar da data desta, trocar as suas Acções por' Apolices
da Re,ncla Con olidada ao par. Os Accionistas devedores ao Banco não
poueráõ gozar desta faculdade,' nem dispGL' de suas Acções, emquanto
se não tiverem solvido com o mesmo Banco.

Art. 24. A Caixa de Amortisação substituirá as Notas Jacera,,-'as
do novo Padrão, que se lhe apresentarem, por qualquer: dos meios,
que em virtude das entradas, que nel!a se fazem, lhe seja mais op
portuno J dando contas ao _COI'PO Leg'isl~tivo.

Art. 25, Annualmente. durante f.. liquidação do Banco, se reunirá
a As embléa Geral delle, para examinar, ~ fiscalisar a conducta dos
!Seus Commissionados J ,podenqo substituil-os em todo, ou em parte, con
furme mel·ecerem. Será tambem convocada extraordinal'iamente, quan·
do a COCTIlOis:;;ão .Julgar neceisario, para o que fica nesta parte prorog'a..
d,a a disposição relativa á Lei de sua criação. .

Paço da Camara dos Deputados em JO de j'ulho de 1829. - Dou
tor Pedro de Al'aujo Lima, Presidente. - Diogo Antonio Feijó, 1.° 8e:;
cretario. -'- Joaquim lV1arceUino de Britp, 2.0 Secretario.

Na Typogrnphia Imperial e Naci6nnt~
7 r,



1829.

A AsS~lnhléa Geral Legislativa do lmperio: Resolve.
Felipe Nery Lopes, I.atural, ,da Pro\'ineia de Minas Geraes;

Sargento Mór graduado c'e Caval1al'ia, addido ao Estado l'Iaiol' do
Exercito: Alexandl'e J\imria de Carvalho e Olh-eim; nascido em POI·...

tuga) de pais Brasileiros, e COlll' domicilio DO Jmpedo ~ que foi Ca
pitão da Gum'nição da Praça de Damão; J afio de Seq leira Ca'l"lp&lo,
natlll'al da Pro.vincia de Pel'nambuco, Tetltlnte g-raduado do E;- qua·
dr50 de Linha da. mesma Pl'Ovincia; e l\'lanod Pinl1eil'o d' Almt:ida ,
natural, da Provincia de f iatto Grosso, Alferes do Batalhão de Ca
çadores N. 19 da Pl'imeira' Linha do Exercito, e~tão todos no gozO
dos direitos de Cidadãos Brasileiros, e como taes com direit(' <'lOS Pos
tos Militare", que tinhão na tempo, em que foi jlu'ada a Constitui
cão do 1mperio.
• Paco da' Camara dos Deutados em 10 oe Julho de 1829.
Doutol" Pedi'o de Araujo Lima, Pl'esident, - Diogo Antomõ Feijó ~
1,° Secretario. -' Joaquim Marcellino de Brito, 2.° Secretario.

N. 8.

A AssembJéa Geral Legislativa dó Impêl'io: Resolve.
Art, l.0 Os Offieios de Justiça S' que vagarem, serão te~pora

riamente providos pelos Magistrados, ou Authoridades, per'ante quem
houverem de servil' os Officiaes.

Art. 2.° O I\Jagistrado, on Authoridade, que .prover algum
Officio vago, dará iJ;nmediatamente pai'te ao Govel'no, com circuns
tanciada, e documentada informação da idoneidade do provido, para
prover-se a ser 'entia vitalicia, ou nes~e rn~smo, ou em qualqner ou
tI' Cidadão, que nomear o Poder Executivo.

Art. 3'0 l! leão revogadas todas as Leis, Alvai'ás, Decr'etos, ei

mais Resolucões em contrario.
Paço da'" CtUlWl;a dos Deputados em 10 de Julho de 1829. - Do·u.

tor Pedro de Araujo Lima, Presidente. - Diogo Antonio Feijó, 1.8 Se
c:tetario. - J oaquirn Marcellino de Brito, 2.0 Secl'etario.

Na Typographia Imperial e Nacional.
J'



SENADO.

1829-N.o 9.

A AssembJéa G ral Legislativa do Impel'io. Reso ve.

Art. \,0 O sorteio dos Juizes para a pronuncia \ determinado no
Art. 20 da Lei de i8 d Setembro ue J828, sefél feit<. publicamente,
e terá lug'r11' d wis que o indicado ti,-er sida o'u\'iuo, ou se tiver
nndo o termo, que lhe fora ns~ip;nado, expedinuo ó Juiz do Feito a
ordem necessaria para esta 8odiencia. I

Art. 2. Os Jni7,es da pronullcia deveráõ proceder a esta imr ~

diatamcnte, e em acto succes ivo ao do sorteio, depois ue terem li
do o processo. todas as peças instructivas, depoimentos de testemu
nhas, e documentos, que nelle houverem.

Art. 3. Se antes da pronunria alg'um dos Juizes sorteaJos vier
e ser impedido, a sua substitui~~ão senl feita immedié tamepte pelo sor
teia, ficando somente inhibidos de '-atar a final os que e. ecti\'amente ti
verem dado voto a respeitu de pronunciar, ou nãv Ó indiciado.

Art. 4. Ao J ui~ do Feito compete '1mittir nan "a aos criminosos
nos casos, em que ella tem lugar.

Ar!. 5. A substituit;ão do Juiz do Feito impecliuo no Tribunal
Supremo de Justiça, ou seja em feito civil, ou eja em c iminal, se
fará_ sempre por distribuiç:~o, a qual não alterará a o dem regular
da de novos feitos. '

Art 6. Cessando o imppdimento QO Juiz do Feito substituido,
cessal'áõ tambem as funceões do substituto, que passará logo o feito é\-
quelle, a' quem $Ubslitlli~. -

Art. 7. O termo de quinze dias p::ra a razoar por e :ripto de
po~ de interposto o reclIrso da revista, I'a fórma do Art. 10. clà so
bredlta Lei de 18 de Setembro de 1828, de concedido po inteiro a
cada huma das pnrtes. . .

Paço da Camara dos Deputados em 27 de Julho de 1829. - Dou
tor Pedro de Araujo Lima J Presideuk. - Diog'o Antonio Feijó. 1.0 Se
cretario. - Joaquim Marcellino de Brito, 2,0 Secretario.

Na Typographia lu'perial • Nacional..



SENAi>O.

1829. N.o 10.

Proposição da Foder E.vecut~t.O

Projecto de Lei.
onvertitla e1U

A Assem léa Geral Legislativa do Irnperio: Decreta.

Artigo Unico.

o Governo fica authorisado para dispensar, que po~sao Jurar
na Chan('~llarja, e tomar po~se por procurador, aqL1elles Em
pregados Publicos, que pe soalmente o não poderem fazer sem
grave incommodo, e para nandar suprir a ,lHa. de apre. enta
t;ão de cerlidão de idade aquelle~, que mo" fI fi plem:..mente por
outros documentos serem maio" dr vinte e (jinco annos, e qne
não pódem apre enlar certidão e !leu baptismo sem grande diffi
culdade, e demora.

Enlelulas .feitas,- e
dos

a.?P1'0vadas
Deputados.

na

o Art. Unico f,: substi tuido pc este ~eguinte.
Art. 1.0 Os Empregados Pub ic 1 ser:~õ admitti ,)5 a jurar na

_Chancellaria) e tornar po~se por OCt1 ..:tGvr, e iguaLlente serÍlõ ad
mittidos a provar sua idade por ocumentos, ou por outras quaes
-quer provas legaes, na fIta dL. ertidão ele baptismo, todos aquel
les, que p r Lei são obrigados á apresentar esta.

Acc.:re. cente- e.
Art. 2.° Ficâo revogadas todas as Leis, Alvarâs, Decretos, e

mais Resoluções em COtltrario.
Paço da Camar. dos Deputados em 27 de Julho de 1829.

" Doutor Pedro de Araujo Lima, Presidente - Diogo Antonio Fei
jó, 1.0 Secretario. - Joaquim Marcellino de Brito, 2.° Secretario.

Na Typographia ·Imperial e Naciona.
i<>
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~ENADO.

1829. N.o II.

A L sse} léa Geral Legislativa o IIn erio :
~esolve.

elD 28 de
-w>.- Li-

§~ ..
e..

eo] d s..
elo. e
t ti

eliuo de

Art. l c ,. odas . s ordens necessarias P!l ra a
f'."pcdiçfl." , e dett; : lp~n o da attr"l ~ ições ( Su
prerno Td.bnna i (e I fi '~iça, e d se Presiden-
te, ~ei.":o pas 'adas por I' ei de h ri. s, eHl

nOin , e COi assiO" tu" do t'e " lente.
1 n't. 2. c. ~'i cli ( estas dens são

.bt'::';' {(s todo. o "'- -'l 'sf'd S, .. ,"zes, e lnais
ü· 'lt~a "s e J u.'tiça .' (" IJet I dirig'ídas,. .
que u~r q e eJ' a s a r' . ç

.i\.rt. 3. S as ordens tlv 'ern por nOl citar,
on no '~ca[' alg'ue u, deu'o d 'dade,,' ,rão
€,:ee ltada" pejos C«?ntinuo do 'lI e~i.UO Tribunal,
q laudo as c~t· çõe ,O' otificaçõe'~ foreln ffi-
cialtuente cornmUI ica pelo Secreta rir); e quan-
do ellas ouvere de se" eitas verba lme te as
executa.·á o orte·r .

•1\1'1. 4. Os ntin , o Tdbunal Deão en-
carreg' s, alé S Obl·jg·:.çõ s ( . e lhes i 01-
poz o Art. 44 da ei d J8 de .. 1e tembro de
1828, de todo o expediente das re p~ as, e en
tre~as, sem que por i:sso percebão mol.umento
alg'u I.

Paço da Cama l'a dos
Julho de 1829. - DOta! {',
lua, Presidente. - Dio~

cretario. - J OàqUÍll
cretario.

Na Typographia Imperial e



I .

1829. -N. 12.
o

.t Assemb .. ~a Geral Legislativa do limperia:
Resolve.

Artigo U nico.

A dispo ~ ·ção do Art. 79 da Lei do 1'0 de Ou
tubro de 1828, que mandou conservar os Es
·cri vães das Camaras Municipaes, durante seus
titu l(\s, conlprehende talllbem os resp~~âvos Es
cr·pt rarios, creados 01' Lei, ~ ,t ~ontinua

relU a ~ervir, dUl'ante F\eu~ titulo , com os mes
Dl08 e l~· ento~. que ti ereDl.

Paço da _Canlara dos J eputados em 28 de
J u o de 18~9. - Doutor, Pedro de AI aujo i

a , residente. - Diog'o Antonio Feijó, 1.0 Se
, ~ rio. - Joaquim Marcelino de Brito. 2.o Se~

c etario.

Na Typographia Imperial e Naciona'lo
~,



• ENA O.

I 29. N.
o

18.

E'Inendt'!s feitas, e approvaclas na Camara dos
Dep" ~tados ao Projecto de Lei, que man-
da lLamar a Juizo o Réo, que por deli..
elo e esconder, fugir, ou ausentar-se.

No Art. 1.0

Accrescentou-se a pc la,yra - pronunciado - depois da palavra
Réo. - 8uprimil'ão-se as palavras - por delicto - fugir -.e maneira.

No Art. 2.0

Su~stitl1irão-se as palavras - de pena aflicfva, em que a Lei não
permitte fiança por est.as - cuja pe a fOl'eDJ .lJ"r e natul'al, tt'aba
lhos publicos, prisão, e degredo.

Suprimirão-se as palavras - poderá ser punido pela sua contu
macia, nem emquanto durar a sua ausencia.

Substituio-se mais a palavra - iudiciado - pela .p lavra -)rOnuo
ciado.

Acc~escentou-se no fim - proven·p.lte do crime, pl'ocedendo-se
nesta h...:ção, como nas outras civeis.

No ".. rt. 3,0

Substituir'ão-se as palavras - ou tOr ezo r

rificar a prizão, que deve deI. -ene> -sr.

No (t. 4'0

st - ou se ve-

Sub tituio-se todo por ste - A' excepção dos cl'irr-es I de que tra
ta o AI't. 2.0 , pt'oceder'·se-ba em todos os outros nos te 'moI" ulterio
res até Sentença difinitira á revelia do Réo, ou com o 6eu Pror:
lador, salvo !te apl'esent tJ", e provar p( parente, ou llrnigo, escusa
legitima para não com arecer. A todo empo pOl'éu , que o Réo
comparecer, será adrnittido a embarbar a Sentença, que o c')ndemnou.

No Art, 5.

Accresc~ntarão-se a palavra - improrogavel epois da palavra
sufficiente - e estas findo o qual se pl'oseguira. - de pois da palavra
compnrecer.

Paço da Camara dos Deputad.os em 28 de Julho de 1829. - Dou~

tor, Pedro de A 1':'\11.10 Lima, Presi lente. - Di go Antonio Feijó,
1.0 Secret.uio. - Juaquim Mal'cellino de Brito, 2.0 Secretario.

-lI

Na .Typographia Imperial e· Nacional.



8ENi\.DO.

1829. N .. 14..

!.-:.~ : ,....~

: ..: .. ~ ,

A Assp.mbl· o. Geral Legislativa do l,mperio: R sohre. . .

~/ ,rt. 1.0 :fom JI'-se-hão Juizes de Paz em todas as CapeHas Fi-
liaes Curad:-s nde pOI' qualquer motivo não se tenhão até agora
no' .Jl<'OO.

A. t, =- ° Não ficão pOl' isto desoner.ados da~ res'pon abilidade os
EI~preg lCl/s) que pOI' alg-um modo tiverem tido culpa. a falta oe
JUizes I.; Paz para as Capella~ Curadas, em que os dever' laver.

Art. 3. São Capellas Filiaes Curadas todas as Capellas pubH.
cas, aonde houve,' hum Sacel'dote ,J exercendo qualquer Acto Paro-
chiaI. . '

A.t. 4. Os Districtos das Capel1as pal'a que devem nomear·se,
e de todas as ontl'as, em qne .p. existem nl)r.ieados pelas Camams
l\funicipaes, em c"jo Ter 110 estiverem as me ,mas Capel1as, com tan·
to que cada huma della. não comprehenrla menos de setenta e cinco
Fogos.

Art. 5, Quando os Distrietos abrangerem Fogos pertencentes á
outr·os Termos, a Camal'a d·. ~l disso parte á OI1~I'a, ou ás outras
Camaras. c no Presidente da PI'o\-inda, ficando desde }00'0 sujeitus
ao .Juiz de Paz, e á Junta .espectiva todos os cornprehendidos nos
D ~<;trictos U'H1t'cados, .

Art. 6, São Dullas as elei(Jes de Juizes de Paz, ·que fie tive
rem feito parlo. CapeIlas Filiaes, que nPí.o fOI'em Curadas, na fórma
do Art. 3.; ficando porém 'evaJic1adas toda as Sentenças, e acto~

de Offieio pOI' elle praticados.
Art, 7. Os Juizes de Paz, q\.~ hOtlvp.rf"'ll de nomear-se na coo·

fOl'midade do Art. ],0, d I 'ará:j o u Iv emp , que· as Camaras,
que lhes derem pos.~.

Art. 8 N.\ eki lJ para; Izes de faz teráõ vto activo, e pas
sivo todos a \ ~lles) l11e, além dos mais reqnisit os declararias nos
Artigos 2.° , e 3,0 da Lei de I j de Setembro de 1827, e no Ani o
3.° da Lei do 1.0 de utubro de 1828, tivel'eru d mieilio dentro •
Districto da respectiva eH pe lIa. _

Art. 9, A elcie- o fal'-se-ha d'(}l·a em diante) .n Ca,~:" numa das
Capellas, substitui .} O CapeJlão Bt -ezes cio Pal'l eho, e ob el'van
do-se em tudo"o m lIS o que se acl~a <.lisposto na Lei do 1.0 de Ou·
tubro de ] 828 Artig'o 7., e seguinte .

. Al't. lO, Pro eder-se-ba, immediatamente- que n !,~;cada ÍJr a pre
sente Resolução I á eleições, e rle,uarcaçõ~", por e11a ordenadas.

Paço da Camara tIos Depütados em 4 d Agosto de 1829. - Dou
tor Perlro de Araujo Li}na, P,'esiden;;e.· - losé Antonio <la Sil~a

!VIaia, 1.0 Secretario. - Joaquim M::u ce.1ino df Brito, 2.° SecretarIO.

Na Typographia Irr:pel'ial t:: Na ~'onal.
,J..o



'ENJ- DO.

1829. l~.

A ;.. ~semblé GI~l'al Lcg'islativa do Jmperip cio Brasil: Resolve.

A rt. o F cão ,"lpt'rovadas as Cadeira' de Primeiras Letras crea-
(Ia;; pel. Decl'dus tle 12 de Dezembro de 1827 J e de 25 de Junho,
e 22 Je Julho de 1828 nas Villas de ~. Pedro de Cantagallo, e
de .. ezenue no Arrayal de Santa Rita J 'l'ermo da ViII a de Cantagallo,
e ,la Freguezia de ~. João da Barra, Termo de Macah~ na Plovincia
do Rio de Janeiro, c.om os Ordenados estabelecido.s nos mesmos Decretos.

Art. 2." FicâQ tambem approvada as Cadeiras de Primeiras Le
tras creadas nas Freg'ue,~ias da Concei<;ão dos Garulhos, e de Santo
Amaro, Termo da Cidade de S. Paulo, pelo Presidente cm Conselho,
e approvados temporariamente, na fÓl'Illa tio Art. 5.° desta Resolução J

os-Ordenados, que lhes farão e~tabeleddos.

Art. 3.° Fica oUlrosim approvada a Escolrt de' Meninas, creada na
Cidade de S. Paulo, pelo Prc'sidente em Conselbo, na contormidade
da Lei de 15 de Outubro de lb~~' (...... Jnl o ordenado, que lhe foi es
tabelecido.

Art. 4.0 Os Ordenados estabelecidos, e appl'o'vadoJ no A.rt. 1.0
serão pertebidos pelos Professores. que forem arprov~dos n<lS d()utri·
nail, cujo ensino lhes encarreg-a a Lei de 15 de Outubro de i827.

i.rt. 5.° Os Professores, que SOl -'ntc se habilitar~o, ou habilita
rem ;001 a approvação na fórma das Leis anteriores á de 15 de Outu
bro I.e 1827, na falta Je outros, cm quem concorra u. idoneidade exi
gida nesta, serão providos interinarr.ente, com o ordenpdo de cento e
cincoenta mil rs., até que os meSll)'lS Professores, ou outros quaesquet'
5e habilitem com os exames J que e.-l:r~.JL!J1~P"'"":onada Lei de 15 de
Outubro de 1827, e nesle c.. '80 ~€ 1d.(~, na cOllfo !idade dclla, provi
do! vilaliciamente.

Art. 6.° !iicão I'Lv"gadas &.:l .Leis, e disposi 'õe8 em centrario.
Paço da Cami:ll'll dI ~ Deputados em 6 de Ag'o to de 1829. - Dou

tor Pedro de Araujo Li na, Presidente. -José Ant "0 da Silva Maia,
1. Secl'etario. - Joaquirr Mal'cellino de Brito J 2.0 r tado.

Na Typographia Imperial e Nl\cÍona\1o:



1829. N. ·]6.

A A~l'enlbléa Geral Leg'islativa do lln perio
do Brasil, ll-esoIve :

A ,tigo 1.0 Os 'Juizes de Paz não podem ac
cUlllular o exercício das funções de J nizes 01''''
d inal~ios, de F6ra,. ou de Orfãos, nem de P 1'0
vedores.

Artigo 2. Os que actualmente acculnnlarern
o exercicio de, taes fun~i)c~, terão a escolha do
cargo, ql e preferit~em conlõp,rva f.

Artigo 3. Os Juizes de Paz serão inquirido
rE~ a contadores no seu J nizo.

Artig'o 4. (Js Termos de conciliação, quando
esta se verific&r, terão força de Sentença.

Artigo 5. A execuçp.lo dos sobreditos Termos
será feita pelos Juizes de Paz, quando a quan
tia, não exceder a da sua alçada, e pelas Jus..
tiças Ordinaria.s no caso de excedeI-a.

Artigo 6. _:To Juizo de Paz não haverá pa
galDento de SeBo.

Arttgo 7. Ficã6 revogadas as Leis e Ordens
elD contrario. .

Paço da Car,t<.lra dos ]lellntados em II de
Agosto de 1829, - Do'uto'J' Pedro ele A 'aujo Li
'fna, Presidente. - José A ntonio (la Silva M{tia,
1.0 Secreta.rio. - Joaqu,iJn kIarccltino de Brito,
2.° Secretario.

Na Ty-pographia. Inlpe~-i~l e NaciollaI~,",



8ENADOo

1829. N. 17.

.1 ASSelll;)léa Gel'al. Lego; lativa do IOlperio
do Brasil> Rcsolve ~

•
~ l"tig'o 1.° A..s qualidades exigida~ nos Eleito...

}'es l'>arochiaes pelo ~. 7.° do Capitulo '2,.0, das n
tr'''cções de 26 de l\fal'ço de 1824, devem ser ava
liadas na consciencia dós votantes.

Artígo 2.. NenllluIla duvida, JU questão pode..
á sucitar-se á. cerca de taes qualidades.

Artigo 3. Está sew 'Jigor para este effeito s6
me lte o ~. 7.° Capil '11.0 2.0 das sobre(litas Ins
trucções.

aco da CalDara dos Deputados em II de.
Ag'ost~ de 1829. - Doutor Pedro de Ar~'lJjo Li\"
'Ina, Presidente. - José A.ntonio dlt Silva Maia~

1.° Secretario. - J oac:,"im Marcellino de Brito>
.? ecretario..

.Na Typographia Imperial e NacionaI;4?



8ENAD
,

1 29.. N 18..

1... AsseI .oléa Gel'u1 JJeg,slutiva do mpel'Ío do B, 1sil: Decl'eta.

!\8, e Juntas
e Junho de

ades, Villas ~

!'inte (ln
J'á (}fi ~

lOS das lJl

Al,t, l.0, Ficão ahúlidas as (; uaeç uf
(10 lançamento da deci. .. \ 'mpost I pelo .A •
]t;08, soure os I't'o<,ime n l dos ctlios urb,
c lugat'es notav'is do j" perio.

Art, 2'0 O lançamento, e a <:obrança c ~ te Jml~f)sto, que coo
tinnaní omo fu~ estaueleciuo na Lei l,-\. sua cl'iacfí J, serão feitos
pOl' (' "tlect.ores, cujo numer !oe regulara 'leio intel esse publico, e
pela 'xtensáo d li lllgal'es, que se6l0 nOI ,eaelos, la Proyincia elo
Rio de Janeir'ó, I elo Tl'ibu .ül do ThesouJ'r , e na., om as I 'ovincias
elo fmperio pela .Juntas, .l d.dministraçõl:s de Fazenda stes CoI.
ledures sedio assi1stidus ~ Escriváeb de Heceita, que s ão nomea-
dos pelo lDl' -mo módo,

.t\t't. 3, Nas Cidade, ondE' não bouverem J unt~s, ou Adrninis
4-rações de Fazenda, e n 'l 'ilIas, as Camlll'as Municipi:.\es ,.J1'oporáõ,

. em lh.tas tripliccs, pessoas ido eas pal'a 'lprelO nomeadas Co\ledores
e ESCl'ivã/"ls da decilOil, e o 1 tlC30uro, untas, II AcllllinL tl'f\cões
nomeHI'áõ, 'Ientl'e os PI'Opostos, aquelJes, que j(~lgal'em mais aptos.

lht, 4, As Carnal'as l\lonieipae'l • uI'caráõ na Cidades, e Villas
os limites, dentro fios quues deve " r Jogai' l) laneamento. e outro
sim, rlesignaráõ os lugares notavei ,.J'.ta esse fim, atttndendo a ::ua
Iwpulaçfio.

Des<a demarcação, e designação l'eulett€ráõ copias ao Tbesouro,
Juntas, ou AdlOinis"ra~~(jes respectivas, .

J\l't, 5, Para o lao<'amento·, e J'evi ·ta <Ie cada hum anuo teráõ
U~ ('ollectol'es dOU!l Livl'f)'" os q'i e serão I'llbrÍ(;' dos ,gratu'tamente
pelos Pl'esidentes das Camaras l\fullicl aes dos Distr'ctos.

Art. ti. O laoeamento co 'eeará em cada ln i\l c.lnno, no mez de
Janeiro, e Gndará ·~o maIs curto' pI'azo- pu !>ivel. sé os predio esti
\'t'I'em alug-ados, se 1'.1 feito o Ln aittento á vist.a OOS recibo", cio alu
guel, que pagal'ern oe:; illquilinos, ou por jururncnto destes, quando
não apresentarem recibos. Se estiverem occnpados pelos pr'op 'io do.
noiS J fül" st:-ha pOl' arl>itl'umento do que podel'ião render) i;tl1dao / o alu
gados.

Art. ,.,. Conlpete, t:'1tU aos Collef'torf'!;. como aos Collt- >tado{'
o e1il'eit.o de ,'e('lamar con, -a o lan('amen.'), dUl'Unte o tempo d mes
mo uté o· <lia, em qne ('(}(jJc"ar :1 coi l'a' _ ,. c1usivamente,

AI't. 8. Se a r'eclali' ç~o ver::.' Jobre o lançament em predios,
que tltltla 'em al\1~ados, devel'á Stl' intentada perante o J úiz de .IZ

do lu~al·. o fInai ou\'Ínrlo ° Coile(~tol', P. o Collf'cta lO, e infuru,acio
(Ia ntl'tlade, Ot'l'idid\ ('(HUO fUI' jnsto J om rpCUI'l-O, em carla hUllla das
l'ro\'incin", pal'a. ore. pectivo .Juiz dos Feitos da Fazenda, quando a

mlOtia e~..:cedl'r a da na alçada, Se a reclalUaçi< I for' relativa': pre
clios em qlle haLitem- os PI'opriOS donos, senl -I h'ida a quest.ão ao
Jui!'o fie' dons ar itl'OS, nomeados p"rante o dito .Juiz de l?az pelo
Coltel'tl)l' e Colle('t.ado. e sllbsi .. tit'ú, ou refOl'lnal'- e-ha o l<lnçamento
pelo que elles (-l('ol'darem Havendo d:scorrlill, nomeará o ne.:mo Juiz,
a ap,'u'l.imeuto das paI" 38, hum tE'rceiro al'bitJ'o, que de, erá acordat'
se com hum. dos c1ous, gue melhol' lhe parecer, e n te segundo case.
ha\'cróÍ ° me mo I't'('lll'!'O no casus, érn que a Lei o admitte,

Ar"t. 9~ Dentro do Edificio do Thesollro, J unt.as, e Arlministra
<,ues de F.\:t.ellda :serão rlesig-nados Jl1gar'es com ofres, aonde depois
ile fiodo o tancamento, e )l'ecedendo Editaes, conronerúõ os Collec.

• . b' d 'Itutlo:t U p"o'al' GGll~cti.l, a 'lue torem o l'lga Oli.



Art. lO, Nas Cidãdes em que não hot m junta!, ou Admi.
niRt\'acões de Fazp.nda, e nas Villa'3, a., Cama,.as l\lunicioaes designa-
ráõ o~ lugares, e Cofl'es para a anec' lação. •

AI,t. 11.0 Passados trcs mczes uepois de c lIueçada a nbrançu,
a qual sempre terh principio 110 1.0 c1ia úo meJj ~\ep;ujnte ao do lauça
mellto fLltlo, pl'ocedtil'-s.e.l.,a exeeutiVC1tuel.le coor,"a O" Clllleetados,
que não tivert 1Il pa!!,o, ,llev nrJo cOl'rer a ex cuçáq pe"lH i'e o Juiz la
Pa;1l do Di.,tri Jto, em quI:" () .,redio \-or s!tllado, se a \.lllantih da meslHa
não eXf'COel': Sll" al('i.ll.lcl., na cm o de eX/.edel·u, pel'ante as Jl1 ti-
('as OI'dinal'Ío ~, .
~ Art. l2,u .Vs Collec'úres <ia Ci lade tIo lio de Jnnl'iro, e os das
outras jida<..les, em {.(lII· nOllvel' luutas, ou AI~m\inist,.a\'õe~, sio ohri·
A'ado' a reco!lll'lI' aos O tI'e .. Ge,.ae~ .da Fa'lJenda Puhlica. no princlplO
de c' da mez tc·,eio o dinheit'(l, pel'tencente á Collet't.(\, flhu tiverem
)'eceh;do no' mel anteced~ln~t:, havendo c'1o le(;'mellto (. 5 entrudcu para
Rlla cieSOfleração. e COl1t ... final, qua se lhes tO/D81'á, á vi~ta do 1 .Ji
VI'US re.·"eCtl\oÚ'), no PI'ill:,ipio de cadl:\ h llU anno u/ltes do novo an
(:" ..anto·, .' zeildo-se lug-o efi-'ectiva a 1'~·.,p_·1:;abilíd(\dp dos lne.'lllo .• e
bem as illl .t cios Escriváes, pOl' qualqner (Ilg'llno, e pelo qne d ixn
I'ão de coo/'al', se não mostl'arem han'l' ii: ito diJig-eneia

Art. 13. Os Collectol'es das Cidades, 4'Jll que não houver Juntas,
ou Administl'ações, e os das VilIas , bi:íO olH igados a faze,' as entrudo';
nos COfl'C!; Geri es POI' qua,.teis, guar laudo-oe em tUflo o mais o que
fica aLposto no 1.rt, antece:lente.,

E 'tas entra(\as. e as ele que tl'ata o Art, )2'0' sC'rfio feitas á cns
ta da Fazenda Pub1ica? e pelu modo, que for determinado, pelo. The
souro, Juntas, ou Admiuistra~'Õts.

AI·t, H. Pelo b'abalho Cu 'l'Inçalllento e cobrança pel'ceberáõ os
Collecto,'es, e Escl'ivães cieeo ~I(,r cento de tuuo, quanto entt't~garem

nos Cofl'es Gel'aes da FaZeDl,tL Pu ,lira, os qllaps repartiráõ entre si
('om igualdr.de depois de deduzidas as despez::ls de Livros, e do m~is

que n~cessario .for para os ditos lançamentos e cobranças,
,ârt. 15. Os ':ol1ecto,'es, dt: q ua tr ta. o Art. 12, prestaráõ fiallt;a

idonea ao varor de hum oitavo. s outros 1 te' ci.,uados no Art. 13
ao de bum {lual'to da sua' Vol!t>da ann ual, calculandv-se para este fim
o rendimento da Co1lecta, se~undo o lançaI ento (lo anno anterior'.

Art ]6. E.ta fiança se'á ro:!cebida pelas Junta, .ou Admini-tra
(:óes de Fazenda na C'dndes, em que as bom-er, e nuqneIlas, em
que as. ,n5.o hou ver, e ben!l a sim nas Villas ".petas Cam..lras l\hnicipaes.
. . A,'~.')]7. O Tb~souro, .Juntas, e Administ.'a<;ões, I()~(l que esta
Lei fl)r pu ',lieada, fad.õ recolher no estado, em que est.iH'I'ern, tocfns
os Lh ros de lançamento, e de rec.eita, qne existirem em porler dos exi~

ti to.s Sl1perint~n(Jentes, faz ':!l'ldo confe,'jr as -contu6 I <tl'a u effecti,a
responsauilidade dos mpl'Ui> na conformiJalde das Lei~. ,

Finda a coofel'encia. dos Li v h. , sedio os mesmos ent"egues aos
'C'lllectores pu,'a cüntinuarem nos tt l'mos da eobl'anç';'\ do qn I Se' dever,
e ti zel'em as entradas nos Cof.'es Gel'aes, pela maneira <Ieclal'acla na
pl'esente Lei.

Art, 18. Ficão revogadas todas as Leis J Al\'arêl.s, Decretos J e
Oz'dens em contl'al'io

Paço da. Camará ifos Deputados em 12 de Agosto de 1829,
Doutol', Peó,·o de Araujo Lima., P,'C ,'óente, - .Jo..é Antoui'l da Silva
Maia, 1.0 Sec-retJlI'io. - Joaquim Marcellino de Bdto, 2.° Secl'etario.

a Typographia Imperial e acional.
.'



SENADO.

1829_ N. 19.

A' Assembléa G~T'al- Legif~<J.~\Va do ! rnperic elo Brasil. Decreta.

Art. 1.0 .fica cX*-~1.Icta a Casa da ~ upTicação, c restituida ao
seu exercicio a Rel?çào do Rio de J.:-::~, h-O, que será igual ás õu
tras do Imper:io, e regular-se-ha pf'lo R~gimento de 13 de Outu
bro dé 175 t "com o numero porém ~~ J)esembargadore , e' de E ..
cri·..ães, que pelo Alvará {e 10 de Ma,j( de 1803 foi dado â-quel..
la Ca'a.

A rt. 2. Os DeseJll! ..._;adores, e Officiaes, qUI actualmente
senTem ha Casa da Supticaftão, passaráõ a ter exercicio la Rela<;ão, a
qual se c'\mporá de bUlo Chanceller, que será o Desembargador mai!
antigo della, de oito Aggral'istas; de hum Ouvidor Geral do Cri.
me; de hUID Ouvidor Geral do Cível; de hum Juiz dos Feitos
da Corôa e Fazenda; de nu"U Proc.und')r da Corôa e Fazenda;
de bum Juiz da Chancellaria; de' hUDl Promotor da Justiça; e de
seis Extravagantes.

Art. 3. As funcções de Governador de cada buma das Re
lações do lmperio serão exercidas jJelo respectivo Cilanceller.

Art. J 4. Fica pr.:ohibida a Di 'ldél",ça dos Desembargadores de
huroa para outra Relação, salvo á requerimento dos mesmos, ces
~ando tambem o accesso, até agora praticado, de Relaçã~ á Re
lação.

Art. 5. Os Aggcavos Ordín:urios; que estiverem interpostos,
serão decididos na Relação do Ri) de Janeiro; e os Feitos distri.
buidos, e os pendentes na Casa da Su~licação continuaráõ á ser pro
cessados na mesma Relação, QU0 tanto em hum como em outro
caso terá, para este effeito sómentt., a mesma jurisdicção, que com-
petia á sobredita' Casa. I

Art. 6. Ficão extinctos os Aggravos Ordinarios; « '\Jidindo-se
todas as causas' em ultima instancia em cada huroa aas F.elações,
e admittindo-se, nos te;:...nos de Direitc', o recurso de appell. \ção . das
Sentenças daquelles Magistrados, de« 'ue até agora só era pI :rmittido
pela Lei, aggravar-se ordinariam,.,r ..e.

Art. 7. Ficão revogadas tldas as Leis,. Alvarás 7 Decreto:, e
mais disposições em contrario_ .

Paco da Camara dos Deput.~~os em l~ de Agosto de 1829.
Doutor; Pedro de Araujo Lima, Preside"lte. - José Antonio da
Silva Maia, 1.0 Secretario. - Joaquim Marct Hino de Brito, 2.0 Se....
cretario.

Na Typographia Imperial e N acional_ .-
.q"



EN/ 'lO.

1829 T 20.

A d. ~ mbtéa , 'p aI Legislativa. do Imperi Jecr ,ta.

1829, - José
)aquim Mar

Limpo de

Art ] ,0 O S bsiuio do' Deputados de proxima ·seguint ... Legis
li1t,,'j"à he taxado em dez mil "éis d' rio.s> durante a Sess"o Ol'uinal'ia,
Oll. Extl'dOrdinal'ia > e bem as. .1 no te. "") dto prol'og'a<;ões, contando
,e tlesd o dia, em flue JS mesmos Depu lidua se apresentarem na Ca
1I1al'a em cada hum anilO,

Art. 2,0 'rodos os ,",cimentos,o qualquer ourro Emprego, be"
neficio > aposentação, ou I eforma > cesaro interinamente, em quanto du
nrem a' t5essões, e pl'oroga<;ões de que trata o Art. ani cedente, sal
vo se o uepu tauo, ou Senador não quizer receher o subsidio.

ArL 3.0 Os Deputados > ~que residirem, ou tiverem emprego h."'
Provincias, perceberuõ ann 'almente para as de pezas de vinda e volta
11l1ma indemnisação t que l:lt será urbitnd.l na'! Provincias, em que
tiverem residencia, 011 emprego, pelos Pl'esitlentes em Conselho, com
attenlião ás distancias, e á nec .ssidade de pen anecel'em na Corte
dI rante o intervallo das Sess0es, ficando á escolha do mesmos Depu
ti:lJos, receber esta indemnisacão HS Provincias, ou no 'l'hesouro Pu-
b1ico. •

Art. 3.0 A indemnisaçã , que 11F. fJrma do Art. antecedente se
al'bitrar aos Deputados, com attenl}ão á nece!l idade de permanecerem
ua Corte 110 intervallj das Se 'ões, venc r-se-ha. mensal me .te.

Art. 5.0 O que fica disrr~~" tIa pre ente Le; a ~espeito dos De
putados comprehende igoalmente lOS j3upplentes. que forem chamados
no impedimento temporario daqut leso

A rt. 6. 0 Ficão revogada3 tO'las as Leis, Alvarás, Decretos; e
mais clisposit:ões em contrario.

Paço da Camara dos Dep Jtac!os err 14 de Ag'osto de
Carlos Pereira de Almeida Tonel> t Vice-Presidente.
cellino de Brito, como l.o Secretario, - Antonio Pal
Abreu, como 2.0 Secretario.

1 a Typograpl 'a Imperial e Nacional.



~8,. J N. 21.

A Assembléa Geral Lb slativa do Imperio: Dec "fa.

Art. 1.0 Fica e ..... tincta ~ Caza da SuppF..ação, e substitulda
por hUOla Relação na Cid, de do Rio de Janei o, que s~ regular4
pele Regimento de 13 de Outubro de 175 1, 1:' que se nao opp.
zer á presente Lei.

Art. 2. Esta Relação compor-se-ha de vin • hum Desembarga
dores, a sa er; hum Chanceller, oito Aggra stas, hum Oud .
Geral do Cri.ne, hum Ouvidor f:... 1 do Civei, hum.J uiz dos' Feito,
da Coróa e Fazenda, hum Procurador da Coróa e Fazenda, . um
Juiz da Chance': "i~, h.u Promotor da Justiça, e seis Ext· '
gantes.

~rt. 3. A mesma Relat- ~ o ter' os Officiaes c'eclarado~ D " •

bred'to Reg'mento de 13 d~ Out,· "0 de 175 , <lccre!.'=c r;(

hum Escrivão do crime, o~tro do Cível, e ou ro d: "enas li' \}-

rôa e Fazenda, como existião na Caza c' ... upp i
..8. 4. Os De~embargadores, e Offi iaes, que ...tu~ , t.

servem na Caza da Supplicação, pas ará.... a ter x ICi _a b.:
.ção do Rio de Janeiro.

Art. 5. Os Desembargadores não terão accesso de huma para
outra Relação do hni. :Lio; J10deráü por ser m d dos os que o
requrrem•

. Art. 6. As funccões de Governador Je cada Rela '~o F.erão ex- .
erciaas pelo re:5pectivo Cbancel1er, que . .: á o Desemi.Jargad~r mais
alJtigo della.

A t. 7. As Rela<tes jüJgaráõ em u:.tima instancia, salvo. o re
curso da revi ta.

Art. 8. Fie-o e'\:tinctos os Aggravos Or 'narios admitti" se
nos termos de Direi o o recurso de appellação 'das Senl n~a!< dn{" 111)8

Magistrados, de que até agora só era permitti o ggravar. e orulUa
riamente.

Art. 19. Os Feitos penden~ _ na Caza -la SJ]pplica~ão continun
r.áõ a ser proce'sados na Relação do ]lio _de 'alieiro om a m ~

ma juri ( 'cção, que pertenceria á ~obredita Caza.
Art. 10. Na mesma Relação do Rio de Ja.neiro necidir- e-hão

os Aggravos ordinarios, que estiverem interpost s . para a Caza da
~upplica~,ão.

Art. 11. Ficão revog'adas todas as Leis, Alva rás, Decretos e
mais disposi<;ões em contrario. .

Paço da Camara dos Deputados em 22 de Agost. de 182~. 
Doutor Pedro de Araujo Lima, Presld nte. - José A.ltopio da Sil..
va Maia, Lu Secretario. - Joaquim Marcelino de Brito 2'0 Secre-~':f-
tario. 3

Na Typographia ,Imperia: e NacionaL



~ ENAD •

1.829. N. 22.

A Assémblc;; Geral Legislativa:

DECRETA.

Art. 1.0 Ficão exclusivamente perteunen( o QS Juízes Seculares
todas as contas de todos os Testamentos, L a devisKo de toda as
questves a eUes relativas, çualquer que sei" a natureza. dos lega...
dos, e di posições, ou qualidade dos Testamenteiros. '

Art. 2.° Os Processos pendentes nos Juizos Ecclesiasticos, cuj'
alternativa n:' haVp.r{L ais lugar, passaráõ no estado em que se
acharem rlara- os J Ul:r.. JS Seculare').

Art, 3,° Ficão revogadas todas as Leis, 111varás, Provisões, I e
mais Ordens em contrario.

Paço da Camara dos Deputados eID 26 de Agosto de 1829.
Doutor, Pedro de Araujo Lima, P eside.nte. - José Antonio da
~u)v • Maia, 1.0 Secl'etario. - ":",aquim Marcellino de. rito, 2.0
Secretario.

a Typographia Imperial e Nacional. Ii
')



1829.. N .. ~23;

I Â Assemblé,\ Geral Legislativa do. lmpr tio: Resolve.;

Art. 1.° As Revistas pendentes na extinct:, Mesa do Desem;:
bargo do Paço, que lorão interpostas, e apre. entadas dentro. dd
termo legal" serão concedidas, ou denegacl~s .pek Supremo Tribunal
de Justiça, qualquer que seja o estado de.:!; meSl.Jas; com l'anto
que dão e tejão concedidas;. ou denegadas (1" finitivament •

Art. .2.0 Os Autos das Revi tas defimtÍramente concedidas l' "I'

aquella extin'cta Me a, mas ainda dependentes do Alvará, que co·
tumava expc'll - e, se:':Q remettídQs' pelo Pre -idcnte do Supremo
Tribunal de J ustíça .: aqueHas Relações que o mesmo Tribunal
dcsig'nar; na fórma da Lei.

Art. 3.0 Todas aS Revistaq interpos'.. :!entro do termo legal,
mas que não, poderão seguir o seu cur () p,Ja' extinccão da souTedi.:
ta Mesa, teráõ o processo ulterior mn.rcado na Lei' de 18 de S ..
leu.~ro de 18.28.

Art. 4. As Revistas ~ que das Sentenças proferidas em ':1 -(,11
quer das Relações do. lmp~rio forão ipterpuRtas, e apresentada. den
tro do termo legal, oilo havendo porém as Partes exhaurido o
meio do Aggravo {>' 'lJnario, serão, sem embargo di to, conctdida ,
ou deneg.. da, , segundo for de jusli~a"

Art. 5. AqueHas Rtvistas, que: á tiverem sid~ denegadas pelo
motivo de não se haver exhanriqo o meio do Ageravo ordinario;
:"'I()deráã ser novamente interpostas em ...~Ilalquer Juizo, que as Paroil
t ""colheren, _ apresentados dentro do termQ legal; fazendo- e-lhes
e tensiva a di po içã~ do Art. ameceLente.

Art. 6. D 'sde o dia da extincçâ... do Desembargo d" Paço
até o da in tallação do S~lpremo Tribnnal de Ju.ti(;a, não ~orre (,
tempo naquellas Revistas, que forão interpostas conforme a Lel de
18 de Setenibro de 1828.

Art. 7. Ficão revogarl,.~ todas as Leis; Alvarás; Decreto-"I
e mais dispo ições em contrario. .

Puço da enmara dos Deputados em 27 de Agr.~to de ] 829. - .
Doutor, PedTo de Ara'lllo Lima, Presid~nte.-' J:;sé Ant07dc: -':
Silva Maia, 1.0 Secretari(). - Joaquím Ma'rcellirto de B1ito j 2,0 .; .;;
cretarÍo.

Na 1'ypographia Imperial e Nacionai~ .40.
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SENAnr!.,

1829. N. (~4.

A Assemblé'-\ C ..ral l'.Jegislativa fi.. Ic"é ,,~i,,: Decreta.

Art. ,Lo F ~ ~ão -tis,: ~'.1sados de ~af"-' p' ames preparatorios de
Gmmmatica La ';n~'t, .Rhetorica, Filoso ..a Racional,' e Moral;
Arithimetica, e Geom~tria os Estudantes dos' Cursos de Sciencia.s
Juridicas e Sociaes de S. Pa.ulo e Olinda, q\.e forão admittidos
sem elles á matricula do primeiro anno dos ... "es.''l')S Cursos ~ por
aprf'sentarem Certidões authenti.cas de os terem ~ito das rn':smas
materias na Universidade de Coimbra, on Cartas de Rachareis em
Letras passadas na Acad{>mia de França. .

Art. 2.° Os Estudar ·.e~, que sem terem frequentado o 'priwl~

ro anno dos ":-'~""" ue SoienGias Juridicas e Sociaes, se matricúh ..
ráô no segundo por ~ostrarem competentemente, que frequentarão
aquelle na Universidade de C<'imbra, fi ão d;;,peosados da sua fre..
quencia; e serão admittid"~ ~o acto do 6 "1110 anno, fazendo pre
viamente acto do primeir..:J, e sendo p~.., c approvados.

Art~ 3.° Os Estudantes que se ::nostrarem habilitados para fazer
am... cio segundo anno juriu'co da U:liversidade de Coi'llbra, serão
adrnittldos .í. matricula (lo t rC~lro anno dos Cursos de SeH~lJ~:Qq J u..
{"idicas (' Soeiaes de '1~ l_'aulo e Ülip.da _ fazendo primeiramente acto
do segundo anno }'J" ..,.le5;mOS Cur~us, exame de Francez.

Art. 4. (;':..,:'0 cf,n::ide rados como Bachareis Formados todos 0$

Cidadà(,l. -Brasileiros q~e apresenta1"t?l"l" Cartas de Bachal'eis em Di...
l' ito, e Certidões authentica:.; de S'; terem habitt"ldo para fazerem
~cto ,do 5.0 anno na sobredi:'l ~TuiversiJade.

1:. melc,J.a~ ,'.:itas, e approvlidas' pela Gamara dos Deputados.

Ao Art. Lo Em lugar das palavr.:'" que forão admit,tidos ser:!
elles" até o fim: diga- e - Que os tem feito nas lnesm~s mat; •las
na Universidade de Coimbra, ou nas E colas d França; apresentan...
do certidões authenticas c: ....s primeiras, e cartas de Bachareis em
Letras das segunda.

Ao Art. ~ -i.o e

Substituâo-se pelo segUinte. -' Os Estliúarites babilil.ldn>; pclra
fazer acto de qualquer dos annos dos Cursos Juridicos da U niver
sidade de Coimbra ncão admittidos á ma(ricu1a do anno seguinte
110S Cursos das Sciencias Juridicail e Soeiacs de S. Paulo, e Olinda 'J

fàzendo previamente aquel e acto. para que estav-~o habilitados na
Universidade de Coimbra; ,e exame da lingna Franccza.

Ao Artigo 4.° que passa a ser 3.° Substitua-se pelo egllÍnte ---
Ficão considerados como Bachareis Formados todos os Cidadãos Bra
sileiros, que tendo Cartas de Bachareis em Direito, ou em Ma...
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iÍicina; ésf o. habilitadt q p"" 1. fazer ac. o do 5.0 anna na Unive si..;'
dade de ' imbra em Jq\ e das cl :tas Faculdades.

A igos aditivos.

Art. 4.0 Ficá", (fi .te considera oe ...vl O Rachareis For-
mados em Filos~ha, ~l' Mrthematica, o. ~idadãos 13rasPeiros, que
matriculados Ordinarios TlO 'o anno de ,li', I sof '. Mathematica,
estão habilitados com (,\-~"tidõe' authentica~ .azerem acto do
mesmo anno na UI lvers;dade de Coimbr?

Art. 5.0 As d Jposiç~eF- da prêsente L<-l SÓlllente comprehen
dem QS Estuda t 3 Jrasaeiros, que regressarem da Universidade de
eoil ra até a f publicação.

Art. 6.<1 Ficã.o revo das todas' as Leis, e mais Disposições
em ontrario. I

Paço da Camara dos Deputados e ti Lo de Setembro de
í 29. - DOlltor, Pedro de Araujo L"m . _ ré~' 1 _u~.... - José An-

nio da Silva Maia, ).0 Secretario. - Joaq ~im Marcellino de Bri...
to, 2.° Secretario•

./
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1829. A.

Em'nda~ approvada~ pelo Hc,J/'ado na ~.lf discussão do Prqjtl.:lo
. úe Lei, designando os Direitos d, 1$ Estrange1,'ro~

r.esidentes no lmperio.

10 de Junho.

Artigo 1.0

Accrescente-se ao Artigo 1.0 o seguinte: - Na )'órma declarada
nos Artigos seguintes. - M. de S. Amaro.

-11-

Artigo 6.0

Supprima.se o Artigo 6." - M. de In'hambupe.

Artigo G.o

Supprimão-se todas as palavras 'depois da palavra - vontade. - Car-
neiro de Campos.. .

Venceo-se que á palavra -,serviço .- fie Qccrescentasse - Mili.tar de
mar. ·u de terra. .

Artigo 9.0

Accrescente-se - como os dos Cidadãos 13rasileiros. - Ve·r~ueiro.

~>\rtigo 10.0

Bupprims ·se. - Vergueiro.
-12-

Artigo lI.o

Depob da palavra - industria - substit.uão se as seguintes -~ sal
vas as restricções legaes. - Oliveira.

Artigo 12.0

-16-

Artigo 13.0

Julgou-se prejudicado.

Poderá o Estrangeiro publicar livremen~e as suas opiniões, respon
dendo pelos abusos na conformidade "la Lei. - S'illva a redacção.
Carneiro de Campos.

Artigo 15.0

Em lugar de - util - diga-se - menos pleno.

Artigo 19.0

Supprjma-se o Artigo 19. - M. de Caravellas.

Artigo 20.0

Julgou-.se prejudicado.

Na Typographia, Imperial c Nacional,\



SENADO.
1829. B,

A Commiss1io de --.Jegislação Civil. ~ Criminal, e o(aminou a Repre..
sentação do Conselho Gel ai aa Provincia de Minaf Geraes, na qual
expondo os graves inconvenIentes, que result50 da p ~l'na em que está
o Presidente da Junta' de Justiça, de t~r valo duplieadv, e de, cons
tai' á dita Junta de cinco vogaes, tudo pela °má intplligencia, que o
Conselho Geral assenta haver siuo dada á Carla lhgia de 12 de
Agosto de 1771, junta por copia, requer se declare, qlle o Presidellte
8_Ó tem hum voto "e unicamente no caso de empate, e que a J uuta
de Justica de v,) ('o!' r de "eIs membros, além do dito Presid ote: he
a çommissão de pareceI", y',.e a rlt'preselltaçáo do Conselho Geral he
baseada em solidos fundameoto~; tallto a respeito ~o primeiro ponlo,
porque o voto de qualidade que a dita Carta Rf'lSia concedeo ao Pre
sidente, sempre se entendeo o llesempate, como he evidente á vista do
Alvará de 20 de Julho de 1765 ~, 9 o, da Cal'ta Regia de 29 de
Agosto de 1820, e outros L ga.'p.s da Legislaçfío; co~no á cerca do se
gundo ponto, pOI'que além de pr em regra necessal'lo o voto .1e F:eis
Juizes nas causas Capitaes,' '!8 as que se decidem ne.. tas Juntas,
e-constando lam:'>em de sf'is .i ... J,CS as Juntas dp Justiça do P[ll'á dos
Açores, e de S. Paulo, líl( repugna eota jntelligen~ja á Letra da so
bredita Carta Regia <L 1'1", l. que pal·.e~e SUppOI' amda hu~ nela~:)r,
além dos Cíllr:O vogaes, cc.no he explicIto nos Cc:lSOS relatlvoB ao lue

tendente do: Diamantes,
A Commlssáo portanto propõe a e.gui~te Resolução.

AI Assembl~a Cc aI Legislativa: Resc,lve,.
Art, 1.0 O Presidente das Juntas ce J ']l't!~'a do lmperio votará só•

.ente no c' 50 de em pate, \ , o ,
Art. 2. As sobl'editas Juntas constarao sempre de seIs

effecti\'os, incluso o Relator, além do Pres idente.. .
o oPaco do ~enM!o 19 de .J unho dr 1829. FranCISco CarneIro de
Campos. - Marquez de Inhambupc. . ManoeI Ca~tano d' ~Imeida e
Albuque l 'que. - Nicúláo Pereira de r~a.mpoll Verguelfo. -. VIsconde de
Alcantara.

~ a Tipographia 'Imperial e NacÍonat
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JPgislativa, Del'l'eta.
r

CAP-TULO l.r

Do ll"fllrim01ÚQ Civil.
\

·"

o~ matrimonias eantrahidos 8eg'undo a' presente Lei t~rão os Me!·

mos effeiloi civÍs, que ali contrahidos segundo o Direito Canonico ado·
pludu no Imperio.

2.°

. He valido o matrimonio co tl- lil.o na pre~ença do Julz de Pa~
de tlUm do~ Contrahentes, ou de outro-Juiz de Paz especialmente au- _
thorízado pelo Governo, ou p~ Presidente da Provincia, • e d.J ,co
Escrivão, J'eduzido por este a 'scripto, não aren'do alg m dos ímpe·
.din,entos declarados no al'tin'(' ~guinte.

u.

Suo ·mped·mentos pr011ib;' :vos, e que al1l1U Ião o matrimonio. ?

'1.° Ilenoridade de J ~ dl1110S no 40mem ,.e J2 na mulher.
~.o lllcapacidede f .tio
3.° Falta de razão pL_'a poder co trutar.
4.° Falta de conse11timl;nto e. presso do pai, ou d(\ Tutor j nLa·

mente com amai, e isliudo esta, Of) me.1..>r de 21 ;111nos.
5,0 Constran~ ;mento de qualquer do'! ·Colltrahentes.
0. 0 Erro e nes~oa, ou de estado livl e.
7.0 Lig-a,:ão em matrimonio precedellt .
R'l "r~r 'hum dos contl'uhentes coneoniao para a morte do conju

~ do outro.
9'0 Parentes"/), tanto legitimo. como n' ura1, de comangllinidad •

ou de afinidade • linha recta, ou de COllRI:lllguinídade entrA irmã.os.
IO.u Paren ., ,tanto I g-iti r' como natural, de ãfil1idade entre

cunhados, ou de consanguinidade tio e sobrinha, filha de irmão,
ou de irmii ou pelo inverso ou em, primos rõirmão ; nãú_ havendo
em ca a bum destes casos licenca do Governo, Ol () Prc idente da
Provincia, 'u qual será concedida', havendo motrvos.a lendi\' is.

l'

o Consentimento do pai natural he ig'llalmente n~cessario ao filhe
reconhe~ido por elle no a sento do nascimento ou por ou~ro escripto
'publico.

5.0

o ryatrimonio nuno por falta ele idade de 14 ou de 12 annos, fica
ri validado logo q ue se complete a idade legal.

o matrimonio null por falta do consentimen 9 exio-ido no art. S• . ?



~. 4.n p6de revalidar-I'le cc a d {,! ração desse consentimen~o; e
revlilidad~ logo que o r.lenor' complete o. 21 annos, e DIllIS trea
zes, sem reclamar em juizo a nullidade.

,... o,'

I
fiç~

me·

o matrinonio Jlullo por constrangimento, ou erro, fica revalidado l

se o conjuge, ql1e {) s~'reo, não I'ecla.mar e'h jll!~O a nullid.Hle dentro
de tres me:&es depois {{: 'l'-'er cessado o cons -lllgimeuto ou o erro.

8.°

o matrin.onio nu1Jo por falta de licança ,do Governo, ou do Presi
.~~,nte 4a fr~>vinc,ia' fica rivalidadõ obtida essa licença,

CAPl.TULO 2,°

Das. formalidades do .1Jlahimonio (Jivil.

Artigu 9.°

Os que ql.lizercm cO!1trahir matrioJOlJ 'o civi fa ão entregar ao Escri
vão dQ Juiz de Paz do domicilio de cad 1. hum, hum' declaração escri.
pta em dous exemplares, que contenha a ua intenção> os seas nomes,
profissões, domieilios, .e são maic;-<:~ ou menores de 21 an\lo~ > e se
al,2'um rlelles :le viu vo > e de quem; os nomes) profissõe', os t1ltimos
domicilios de ~eos pais, e tutOl'es, dedal'ando se aquelle são vivos> ou
mG IS, para que ql\alqu~r pessoa denuncie os impedimentos, que souber.

10,°

o Escrivã J fará affixar hllm daquelIes exemplares no lugar publico
do costume J e pUblicai' o out.ro ':.om pregão em dous Doming'os; e rl~_

poi!! passará certidão de não apparecer impedimento, ou do impedimento,
que souber, ou lhe tiver gidp denunciado.

II. o

o matrimonio RÓ póde spr celebl'a90 depQis da ultima publicação,
E1, 8~m novas publicações) dentro de hum an.no.

-o ~overnu "l~ uS Pr"l,liílentes das Provincias poder.á,õ conc~der licon
..ça ~ara ~c celéhr.' I' o m' \... i!1)(lI: i o sem pt: blicações.

O Juiz de Paz, núde tnllJ )ertl huv l·as por !uppl'idas, constando-lhe
n~.o haver ilnpedilllento receando-se alg'um mal de lie fazel'e!l1', ou seja
c.m razão 'la de.mo·'a. o por outro motivo• ./

(.

J3. 0

Sendo d~nu H:iado impedimento, o Juiz -3e Paz entrará logo no eXG

ame da sua e -il'tencia , e chamando á sua pre 'enf!a o denunciante, e os
e'sposos, ou de!les o que l:esidir no se9 districto, ouvidas as,' alleg'açõe.
d'umbas as partes, recebidos os depoimentos das tE'stemunhas, e mais
provas offerecidas, sem conceuer dilação, que não seja para apresenta
~ão de outras provas, e que não excederá a 30 dias, dará sentença,
Julgando proceder, ou ná.o, o .impedimento> âa qual havel1á. recuriO pa·
la o' Conselho dOi Juizes de Paz.



, o E criváo Ilutoará certidão, ou certiJões dilil pubIicaçül!!; co
fi declill'aç50 de 0-'" ter apparecido,impedÍ'lJeflt'"l , nu juntanrlo a Senten ..
ça, que o julgou l11procedente; as certi< ões da ida e de cada esposo,
e do obito do fOI. 11 e do esposo ViUV0; o consentimento do pai, çu
do tutor, quando t ~ ie se ex'ge, e nÃ,o ,tiver de ser prefltado pt's~oEllmen

te e a procuração dI 'esposo, que não tiv r de comparecer; e apresenta.n.
,do o processo ao Juiz de Paz e:.tt> ntio en-coo hlndo falta de algllrn 90~

lemnidade, designará fi ap uitnento dos esp.:Jsos o -ditl para a celebra
ção d() matrimonio,

Todos os documentoa mencioüaàos serão guaruadoli pelo Escrh'áo lI'ó
seo Cartorio,

15. 0

o don j<;ilio para Oi casos de~ta Lei entende-se adquiridó oh. 11 re..
$idencia de 6 m '7.i~q.

16.0

As certidúes de idade, e de ohito, em C;'50 d~ necessidade, po
dem seI' sllppridas por hun~a a testaçãú. do Juiz üe Paz, 'assig'nadaJ por
:3 testemuuhas que átIii:mem o facto.

Nas I ertidóe; de Idade basta 1 ue se affirme a maior' i ade tle I ~ ,
ou 14, ou 21 anoos.

1].0

No dia marcado, eo' ndo presentes o Juiz de Paz, o se scriváo,
os efiposos, o pai, O-'J ti ,. r, que tem de comparecer, e 2 1- temunhall,
na casa publica, ou ooce 11 Juiz de Paz' por motivo extracruinarios ti·
ver designado. a portas .J.bertas, o mesmo Juiz de PUi intel'logourá aos
e posos se sem constrangimento algunl yuerem un' c-se em matrimonio 9

e recebida de rada hum a resposta l'lfli mati..-a, e o consentimento do
pai, ou tutOI presenle, dirá: •• Declaro em nome da Lei que F. e F.
@!stáo unidos em matl'ÍmolJio " O Escri -(\ a çará em livro rorrio,
rubricado gTatuilamente pelo Juiz de Paz. assento deste contracto,
que 6erá aSlÕig'llado no. mesmo neto por toda as pessoas acima indicadas,

18.- .

o assento do matrimonio l!.lll erá o lug' r, dia, mez, e anno,
em que foi contrahido, o Dom€- 00 Juiz de: Paz, e o do Escrivão,
os nomes, domicilios, e profissão elos esposos , COIl ~claração se são
maiores ou menores de 21 8nnos, dos pais ~om i:I~{ a ação se são vi·
vos, ou mortos, do tutor que suppri o consentir ento , e das teste .• 1

Ilhas; I menção das p tblicações J ou de terem sid J suppridas, e de não
ter havido, 0ppolSição J ou de ler sitio julg'ada i procedente, sem se
dec1arar"em os motivos; menção de ter sido suppl'ido o consentimento
ao menor, e das licenças exig'idas pela lei; a ec1ara~ão dos esposos,
e a pronunciação do Juiz de Paz. .

CAPiTULO 3.0

Disposições diversas.

19.0

A disposição' do art. 3'0 ~ ..4.0 tem jb,ll~fmeRW lU~ár }iâ5 mlt-tim~ \
mos celebrados !eg-undo o Direito Canonico. ?



20.·

A llcção Je nul1idlld~ do contracto" do .r.tatrtmhnio póde ser int~n
tada por qualquer pessoa do povo,. perante as JUSfÇ85 ordillarias) com
appeIlação para a Reiaç: o dos Districtos.

• 1

r- Os Escrivães do!! Juizes de Paz terlo tll'11bem Jj\'fO!! de registo,
onde lancem os assentos dI) nascimento e de fallecimenJo. que lhes fo
rem requerido!'. os quaes serão assignados por 2 te:ôtemunhas da casa.
do .nascid , ou fallecido, ou vizinh li, QU que por outro modo tenhão
pleno conhecimento do facto.

22.0

No assento do nallcimento de filho iIIegitimo n50 se menciona 8

nome do pai, sem que este assim o declare expressalllelhe, e nesse
caso asaignará o assento.

23.0

Ficlo revogadas toda!! as Leis em contrario.
Paeo do Senado 3 de Julho de 182U. ,- NicoUu Pe1·Bira de Càm

p06 ref{ueiro.
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SEN'AD

1829. D"

PARECER.

•

A CommissãG d' AG' I ültura, Commercio, ~~ Artes d'ep{)ls de exami·
Wll' com attenção os Docum o,tos 'qtle motivarão e acompanharão p Pro
jecto de Lei vindo da 'eamara (Di Deputados, Mm a lIata de 27 de
O tllbro do anno ele 1827 , M br a ·ahf'l'tura 'lIe l,lAm canal de Navega-
ção na Ilha de :Mal'anhão, possou a confrontai-o com o Offiáo do Prr
sidente daqu'ella Provincia, e com a informaç'ão do Engenheiro uHí re..
ilidente, aos quaes se mandou que informassem I sobre a utilidade da Obra
projectada, e orçassem a despeza que com ,eIJa se devia fazer, e achou
a t:ommissáo, á vista .do que dize , e do Mappa que acompanhou a
informação do T<:ngenheiro , que muito pouca 011 nenhllln8 ulilicJad r~

sultaria de huma lal empresa á Prov~ncia em g'cral, e em particular á
'Cidade do Maranhão; scnã'o h~ lImd muito altendivd -evjtar-~e pela
abert :ra do canal p,'oj'eqado 'O perig'o que correm a embaf<.:açüe' que
transportão algodões, e outros eífei10s na pas agem pelo chamado Bo
CJueirão; perig'o que tanto Pre~idenl'e, como o Eng'enheiro attribuem
a impeúcia dos .nlestres das embarcações. -f' a muita Carga -que de 01"

tlinario neJlas poem. " send'Ü a lItilic1a,l e quern nos deve decidir quan
do tratar-os de fazer Lei, ella, e só eJla nos pode induzir e'Tlpl eholl
<ler obras de qualquer natureza, e princip<Jlrntl1te a de que ora se Ir",

ta; e concordando todos; por -que he evidente, que a empresa rrf'.
j-ectada não nlleria a despeza. que C()lD flla ~e deve fdz'er; despeza que
6 Engenheiro avalir, bun cu filai, em 20n contos ue réis; claro fica
que hum semelhante Projecto devia ser Cl""\ Ji ine desprezAdo, o deixar
de ter lugar; mas não he nc,a pode ser esse o Parecer d Commissáo:
].0 pOI'que por espaço de mais e eio s culo se te,o percebido dos

lantadores d' Algodão hum impo!'to cúnsideravel para ser o seu produ
eto empregado em hum canal, que ftlcilit&ndo a c ndução dos seos AI

,'dões J os pozesse ao abrigo uo I ~Iitl" me ,'(' do; julgan<!o por ;<;80

a ~ação obrigada a ~atisfazer a ua promes a ~.o Porque aCamara
electiva, reconhecendo esta divida da Nação, muito prudente, e cau-

dosamente quer, que Ó Cur,HI ,'e faça no lug'ar onde se F'ncipiou;
Ol~ naquetle em que se Julga')' 9J:ais conveniente; insistindo assim e I ~ le se
pag"ue a divi'lla, e se abra hUH• .:al1al, que satisfaça aos que para elle
tem contribuido. Não re!'llaria 'por t nto, ex ida a existencia da divida
senão ap'provar o Projecto tal (Il.al, ou a abertura . e hum canul; e dei
xar ao Gf)verno a escolha do lugar m81!' proprio, e c( n € liellte para
semelhante obra. Com{) porém .assente a Commia~~ ; que Projecto po~

de ser emendado de modo que descle já se fixe II lug'a- em que se de
ve abrir I) canal, para o que ainda serão mdi pellsave. medidas Leg;is
lativas; não se quer elta forrar ao t.rabalho e deixando ni ~o enlervir;
seja "<Jual{J-uel' que for o pezo que se bi:lja de dar ao Pare_er que va
emittir.

He ella de ovinião J que Ge abandone a obra em :>utrv tempo, ape
nas começ·atla " que devia unir o Rio, ou antes Esteiro chamado 13ucan
~;a ao de Al'apapuhi; por Que pezar ,de 1•• 0 haverem alli mais de mil
bnH:as de canal a abrir, e de não al.resenta,· o terreno maior':i íilifliC:lIl
dacIes por ser (In~se plano. he todavla arenoso, pouco caniinbo ~e pou
pnria, e muito pouco tel'l'-eno ficaria banhado pelo referido canal. O Pre
sidente ajunta a estas hll11la razão que a C(}1ll nissão considera mt>nos
attendi\'el, e "em a ser. o medo que se tem de que pela .. bertUI'a rta
qU-I?\le canal possa vir deterioramento, á ja muito nHí., e areada fi,:l'l'a
da Ci·dade do Maranhão, medo que não teria Cf em conhecesse o rerne-. '



dio que em tal caso se (~everia IlppllCar, e que obstaria ao mal, caso elIe
devesse ter lug'ar, ~uLJsistindo 8empre 8S -vantag'ens que de semelhante
obra podel'iã<:> resultar, e él 80mmissão o lembrará quantia tratar do ca
nal que no sela entender, se deve substitllir ao projectado. Antes porém
oe da.' o seu Parecer a este respeito; ndo pode a Commissão deixar de
(jj~er algll1TI:t cousa- sohre o ol'~'amento feito pele Eng'enheiro.

Funda ell'~ o seu calculo de despeza, f.en,in 1o-se de dados e e ('
que nada menos mo,;trâo que a pobreza de I necimentos praticos
tanto llpr veitão t'1ll semelhantes obras. O EII5 tllheiro em lugar' de car
ros pU,chados por animaeii, o~ ainda os de mão, hoje tão .... ariados e'
nperfeiçoados, em lugar da pêldiulas; da Pã do Vallador, dos Sarilbol
\'olantes unido á planos inclinados; e de outros muitos meios de que se
s~rvfm 08 habeis economieos Engenheiros ~ quel' que a obra se fa(;a' por
Illeio ce cesl.os 00 bateas, e á cabeça; meio sobrema:-leira lento, e o mais
despendioso de que uzar-se pode: ora orçando elle a despez.a a fluzelltoll
(Ol\tos de réis , servindo~!'e tlaguelle meio, pode-se afoitamente dizer, ou
t:rer, que elia-se reduz.irá a hum terl;o usando dos apontados; princi:pal
mente abrindo-se o canal em qu"alquer outlO terreno, que seado firme
não Hpresente g:landes difficuldades, e não tenha a já lérr.bJ'ada no lugar
em que se projectou; O qual senJo .,olto 'nelle não se sllsteAta,ria qual
quer lalua <!ue se lhe' desse, ficando sempre sujeito a ier intupido pelai
~g;uaf; da chuva, e ainda pelo vent.o .. se arca fQr sa,fia,

A Commissão pois, á vista do Mflppa que acolJI}Janha a informação
<1~ Engenheiro, que não tem razão para jlllg'ar pouco exacto, e das in
formayões á que procedeo sobre Hi posses do Rio Tibiri, que he o maia
c<l'l(ia;oso da llba, á vista da qualidade do t(?l'I:eno que eIle banha; esten
dendo Mias vistas tão longe quan,to lhe foi possivel á fim de con 'eg'uir
por li ma tal empresa toda a utilidade, "que della peJs,sa resultar, he
de part'cer, que a empresa que mais pane convir á Provin~ia e Cida..
de do M-aranhão, onde simelhantes obras terão ~empre a st"~ favor a pla
titude de seo Terreno em geral; assim corno a abun ancia de H,ios
qu~ podem :;uprir d' ag"ou aos maiores car.aes, ou com~)Qrtéls; consi teria
na inversão do ':U1'50 do u.encionado Rio Tibiri, abrindo-se na sua ex
trenlitlaue navegai, ou a sen lado, hum canal, que haja de communi·
cal' a!5 suas agll1il8 com as do e~teiro Bacanga, pelo qual não. ~6 se fa
cilitaria a ,?avegação, evilmdo-se o'-passo do, Boqueirão, mas se -apre..
senturia, cm linha qua~i recta, ás arêas que de dia em dia se accumu
Hio na Bí:JI'l'a, hUl1la for<;a que s'e nfio póde vencer, ao menos contraba
lance a da'i ondas, que diariamente trabalhão para entulbar a mesma narra.
A C"l1lmi:são espera que as ag'oas do mais caudaloso Rio da Ilha,
é1judildas pelas dos mais podel'osos que ha na Provincia, o Itapicuru,
~ Muni, que ficão quasi frOI teil'os ao canal proposto, possão prinei.
pRIll1ente- nas ~;rflnJe:.; cbêas, tá frequentes no Maranhão, curàr ou
ulelhorar muito quelle Porto; e quando nao seja este o meio de con
-segu i r taman hu bem; meio tão lem brado, e selOpre preferi do pelos bons
Ilydr8ulicos ; e q'1e em 'Jt'z tI- se melhorar com aquelle trabalho a Barra,
ella se deteriore, esse roíl não esperado, mas pos.sivel, se remediará.
facilmente rOl' meio de huma comporta simples ou ôobrada, que abrin
tlo-St: sómel t; quando deverem passar as Embarcaçães, emba+açará que
corrão us a:eas para a Barra levadns pela força com que ......se pertende
melhorar. A empre!-a não será muito maior, que a do furo ou canal
projectado; e <]ue o seja, attendendo á natureza do Solo que diz,em ser
~inlle, o que muito facilitará o trabaiho; attende,ndo mais de que o canal
i)ra lembrado vem a banhar dobrado terreno <laquelle outro, e attendeo.
do em fim .que abrindo-se- no Jug·ar que se indica, se poderá POl"' meio
<lelle melhorar o P{)rto" julga a Commissão qlle a obra se deve em
preb.enuer, e RBo serã<, s6 tlS vantagens lembradas as unicas, que se
<levem e!õpe:"ar de semelbRnte obra: com as teÍTas, e desmontes do
~allal se fará com pouco trabalho hum cOlllbro que servindo para por
meio da Sirg'a puchar as Embarcações, quando leja grande a correnteza



~vitar-8e·ha por esse meio a despeza, ~ue ai"r1a se V'e faz·e-r para acam
halo a estrada ;omeçada denomil:lada a stiva; por meio daqual se po-
<leráõ a pé enchuto conduzir DS gados ?,.. a Cidade, A Commissão

" tem. ainda de emendar aquella parle do rOJecto, que diz respeito á
consignação J que a Camara e ectiva fix( para. ~emelhante empreza.
Dous contOi de réis aOlluaes para :oe fazl' huma Dbra, que se orça e-n
,duzento~ contos, he con 50aÇ;:;,0 senão risiv I, il!usoria, porque com seme
lhante sub~idi(1 se gastar'. 'lum secuto li ultimar-se. O Imp to que se per
.cebe para a( uelle m I ...duz "'nllualmeote de 18 a 20 contos de féis;
he por tanto a Cgnlml~ 'âo de Parecer que se empregue todo no canal
projectado. Convencida pOI jr. a Commi!.'isão de que não temos no I m
perio Engenheiros hyuraulico, que reunão os (. nhecimento pratico
aos teoréticos; e que he muit necessario crear delles, assim como de
Pontes e caminbos huma escola .0 Paiz; para que já :), Senado f"z
hum Projecto de Lei, que foi rejeitado na Cam~ra dos Deputados; não
se pode ainda a Com missão dispensar de addiciollar ao Projecto vindo
daquella Camara, a clausula de se mandarem vir de Iug'laten'a ou da
França dons Engenheiros civis, q e tenhão feito obras semelhantes, e
venbão ensina. os Oleios e maneiras, porque na Europa se cos.umão
fazer com economia semelha tes obr~s.

O Projecto pois emendado do modo que a Commissão entende que
.e deve emendar, reduzir·se-ha ao seguinte:

1.0 O Governo mandará ubrÍl hum canal para faeili' r o Commer
cio da Capital e Provincia. dI) Maranhão com o interior, communicando

-as aguas do Esteiro Bacanga ~om as do ..io Tibiri.
2.0 Para a exe(;ução desta empreza fa á vir da Inglater. ou da

França dou~ Eng'enheiros cids, que tenhão feito obras selOelh.ntes.
3.0 Fica applicado á despeza dei a obra o produ·eto de cento e se&sen

:ta réis II te se percebe sobre cada arl'obà de Algodão. -lVlarquez :Ie
·BHependy. - Marquez de l\laricá. - Antonio GOllcalves Gomi 1 • - Ma-
noel Ferreira da 'amara, ~

ti

Na 'l'ypogt'aprua .tmpel'l.ü e .Naciõn •

I



SENADO..

1829. E.

endas approvadas pelo Senado na 2." discus
são do Projecto de Lei sobre o de,. :m

penho das attrib'aições ilos Conselhos
Geraes de Provincias.

Em '1 de Julho.

A. o v4. rtigo 1.°

SupprilLio-se a segunda parte.

Ao Artigo 2.

tlpprimido - Barrozo.
\

..4.o A 'I'tigo 8.

Supprim.ido. - Barrozo•

.40 Arti.'l0 4.

ão serão Conselheiros os Senadores, De
, 1 s, e Conselheiros da Presidcncia, e qual

.r )utro emprego, ~ujQ exercicio f~r incorn
e Te ce sará durante os lnezes das Sessões.

o enado 7 de J uJho de 1829. - Salva
..., ed cção. - a.rneil·o de Campos. '

Art. 4. A ·crescente-se - Não resulta ndo gra
ve inconveniente ao serviço publico, ~ Vergueiro.

Addição - A. Juizo do mesmo Con~elho.
.J. I.

Em 80 I

Os Arts. 5.0, 6., 7., e 8,
Supprilnidos. -

Na Typographia, Imperial e NacionaI. :



Asscmhléa Geral Legislatira Decreta:

SENADO.

li ClC)
l~,_ • F.

Art. 1,0 VCl'iriomdo-se o caso 00 4rt. 28 da Constituiç50 do 1m":
rerio, cada huma das ~arnaras Leg'islativas J C)ue houver de decidir e
o procesw deve cOlltinll~r , ouvirá por isso previamente o Réo por (>.s
cripto, a sig-nando-Ihe hum- termo razoado.

Art. 2. Para este fim se communicaráõ os autos ao 'Réo por Offi
cio do \, ecretario da respectiva. Camara J sendu rubricados e encerrados
pelo Oflicial' Maior da Secretaria.

Art. 3. Quando se decidir que o processo deve continuai' , e hou
ver de ter lug'ar no Senado a accusação por via do Pl'ocllI'ador' da Co
l'ôa e Sobeiania Nacional, conforme o Art. 48 da Constituicáo J se
guir- e-ha, em tudo quanto for ápplicavel, a marcha, e forma, pres
cripta para o pl'ocesso da accL;.saçáo e para a Sentença dos crimes de
responsahilidade doS' Ministros e Secretarias ue Estado, e dos-Conse
lheiros d' Estado, no Capitulo 3.0 Seílsão 2,a, € no Capitulo 4,G da Car-
la de Lei de 15 de Outqh,"o de 182]. .

Art. 4. Ainda qu" qS Leis penaes, applicavei51 aos delictos, que
se tratarem, não tenhâo sempre r.1al'cado os tres gráos J de. ignados na
Lei da responsabilidade dos Mi'1j .. tros e Conselheiros de Est?do, toda
via ,. votação procederá sempre- do mesmo modo, propondo-se em ~~ri

rneiro lugar -a maior pena expressa na Lei, 'depois as que, segundo o
texto uella, parecerem media, e minima; e quando as Leis, impoze
t~m penas arbitrari~s, propor-se-hão aquellas ~ue tiverem oecorrido na
ducussão , seg'uindo-se os gráos acima jitoil. .

Art. 5. Ficúo revogadas t.odas as Lell5 t:; mais .:Jisposições em
contr.lrio., .

Paco de Senado 14 de JuH o de 1829, - F.rane~sco Carneiro de
Campos~, ~ luiz José de Oliyeira. - Visconde dê f\lcantara, Vencido,
Marquez de ) nhambupe,

~ a Typographi:il Imperial e Naciofia1.



SENADO
"

J829. O.

A Corr.mis!oI:í,) fIe 'Faz~ndf.~ examinando a Consulta' 'sol 'ida em 19
de Abril de 1826 !>Jbl'e a remissão de quarf'nt1\ e quatro' COlltos de ri.
implorada pelos Contl'~ctaclores dos Dizimos de miun!,'as, gado vacum,
e cavallar da Producia, da llahia no triennio findo em J~'i~, c com
ella eonlbinando a copia do Olficio da amar& dos Deputado ao mes
mo respeito dirigido ao Mini-tro. e vceretari') de Estado dos .'eg')cios
da Fazenda em 17 de Junhu do corrente anno, o que ttldo toi por
.este enviado ao Senado, que o pedio, em consc~uencia da indicação
de hum, de seos Membros; reconhece Nidentemente a adop~;-o do me
thodo de se annullarem, ou pertendercm annullar os Actos do Governo ~

por deliberajão tão somente da Cf'mara dos l).eputj,\dos. Seh'1 o concur
so deste Senado, como.ia a Se são passada se ponderou, pedindo-J'e
'nfúl'macões de todos os l\limstros e Secretarios d'Estlldo} n fim de se

'ar . pela exacta observancia da ConslitlJl\'ao} no caso de parecer
,<lda.

Pondo-se de parte o pngano, que houve na Camara do Deputados,
5upondo-se que o Govern ele Sua .l\lagestade havia appl'úvado, e con
cedido a remiSlsão pc<':1Ua e quarenla e quatro contos de réis, pois
que tal perdão niío foi concedic!o pelo Governo, ar-les p/r eIle foi
Qeix~d~ esta suprI ica á decisã 'a :\ssem bléa Geral, e nesla conforr.1i-
da de ~e participou á Junta da ;azenda da Dahia em Provi\i30 de 5 ue
Julho lle Ib26, deprehende-sc ·tara'mente do Oflleio do ~ecretarjo da
Camara dos Deputados expedido ao Ministro e Eecre!ario (1-; E~latlo dos
Negocios da Fazenda, que a c1eliberflç5c da O> ~ra foi a de rejeitar
a resolução, que 8flpro\ava a remissão de lj'lf.lfenta r quatro conlos
de réis concedida pelo Governo (l,~ Sua l\1agestade o Ir ,pera<.lor em re
solução de C('i\6ulta de 19 de Ab II de 1826, fican.do ~vitlente, que a
Camara dos l'eputadtJs se ar oga huma atlribl1içúo. que lhe não com
pete pela Con titui\'âo. eml/ua", o pOI' s: ~o[jlente! e ~·em o concllr o
do Senado pasf'a a n~jeitar, "U a tornar llullns os Actos do l'odel'
Executivo, ainda sendo e:tes co.'trarios à Lei, compelindo-lhe neste
caso, ou o chan'lal' o Ministro á .'lespollsabilidade. ou () propor huma
resolução, que revogue o Acto do' Governo; pura ~el' tliscul;Ja, emen
dada, approvada, ou l'ejeit<Jda p. lo ":;enado, que n50 póc\e,. nem de
ve perder a parte activa, que lhe compete ter em taes decibêes, 'para
subirem á Sancçfio lmperia~ no caso de .accodo das dua Camaras, Oh

para "'ubsistir o acto do Govel'r;}o no ca o de discordapcia.
Persuade-se fi Commi!·sáo , de que a continua ~ãü de hurn r l'ucedimento

tão illcgal póde causar graves embaraços, ficar. d<.> o Poder Executivo
unicamente deperHlente da COlmara dos Deputat!C's, o :.tue he manifes
tamente contrario á COD~titllj\- fio, que ttio sabiúmeote marC(lU e desi.
g'nou os Poderes Poli"'~c08, a bUa tlivisfio, e independ Ineia. Não ob
sta a razão de flue cahindo qualljuer Proposta do G' \ ?rno em huma
das Camnr<ls, não póde esla ~cr seguimento, procedi udo:se neste caso
na fórtna do Art, 56, pois que o objec~o, de qiie se trata, o-o he (j

de Proposta, mas sim o de se annullar pelo voto de Jluma só Samara hum
acto do Poder Executivo, hum dos podeI es soberanos, que ~lão :.leve ~o1frer

invasões dos outros Poderes, sem a Ilb..ervancia das formulas estabe {'
cicias ua Constituição. Portanto a Comn' são de Fllz~llda oITeI' ce estaa

.,/



~onsiderações li sabe daria d Senado; perst:adida de que se deve pug.
Dar pelo!! direitos de ta Call18Ili., e pela obsel'vancia da Constituição. of.
ticiando-l'e' aos lini~lros e Secretarios de Estado, como Membros do
Poder E-?{ecll ivo, para que remettão Senado to r a e qual uer deJibe
J ... C, ') da Ca l. ara do' Depu lado • em que se approve, ou reprove sem
o 'concurso d ~enado al~lJtD acto do Poder Ex.ecutivo, antes de lhe
,dar cumprilllento, r.estituindo-s.e ao Ministro da: Fe r E-llda a Consulta.
que ltle fora pedida.

Paço do ~enado 14 de Julho de 1829. - Marquez de S. Amaro.
-. Marquez de Maricá. - I\hrquez de Baep~nlly. -l\1arque~ de QUQ
ll,l~. -l\1arq ez de Cara\'.ellaa - v.encido.



SEN DO.

18.29 H.

Emendas approvadas pelo Senado na .2.a discussão do Prqjecto de
Lei relatii10 aos Sargentos Mores, e Ajudantes da se/lunda Linha.

Em 15 de Julho.

Ao AÍ:tigo 1.0

,
Em lugar - e outras vantagens - se diga - e mali vencImen-

tos ~ &c. - J. I. B.
Ao Artigo 2.0

Substit'la-se ao Art. 2." - Os Ajudantes promovidos ao<; Corpos
de 2.n Linha antes do Pecreto de 4 de Dezembro de 1822 ven
ceráã o soldo de Major, quando na me!'rua Linha forem promo
vldos 'a Tenentes Coroneis, e Coroneis. - Salva a redacçãc. - Con
de de Lages.

Ao Artigo 3'0

Suprimido.
Aos Artlb v;:' 4. 5. , e 6.

J u19arão-se prej udicados.
Em 18.

Ao ...A rtigo 7'0
Suprimido. . ,
Emenda additiva para ser colocada. onde re julgar melhor, e

Salvá a redaccão.
Os Teneri'tes Coroneis, (' Coroneis em actual exercici~ nestes

Postos na 2.a Linha" que para ena passarão da primeira, e tem
em aquella occupado os Postos d,e Ajudantes, ou de Majores ~ até
os postos, em que se achão, gozaráõ d' ora em diante o soldo de
quarenta e cinco mil réis, quando percebão menor. - Barrozo.

.'

Na Typographia . Imperial e Nadonal.



SENADO.

~ 829. I.

Emendas ao P1'"ojecto. de Lei s bre os abusos da
e· pressão do pensam,ento.

, I TITU1..3 1. 0 ARTIGO 2.0

~A 9. Injurias contendo imputações de cri nes pu1Jli( os em que
lIa 111~ar a 3c~'ão popular, ou prúcedimento ( _..leial cia Juro. ~iç? '- .. 
tra Cor~)orações, e quaesquer Empregados que exerção at .. aridade
publica, ou contl'a quaesqtier pessoas,

Os Respons3veis são 'admittidós a pI'ovar taes imputações para
l!erern relev'l:\do : alias incol'l'em, pelas injurias contra corporações,
na pena de ])"lzão de 6 a 18 mezes, ~ na pecnniaria de 200U 4)0 "s.
a 600lTOOO rs.; contra 015 -. :'··eg. oos pt blicos na pena oe p"izão
de 4 fi ezes á 1 anno, e na pecunial'ia de 10 OH 1'8, á 300UOOO rs.
contra quaesquer pessoas na de prizão de 1 á 3 mezes. e na pe
euniaria de 40UOO rs. a I 120U rs.

~. 10, Jgjlll': s, f'ontendo implltaçõ'es de acçõei> prohibidas pOI."

IJei, que toda'·h· não :')·0 qualificadas .n crimes publicos na fórma
do ~. ?ntecedente ou de factos da "ida .,rivada, ou cont"ndo ex
pressõe afl'ontosas, ou tendo p _~c. n deprimir o decoro por lual
quel' nla/h it,~ , cont"d as ditas COl'p )fa. ões, e Empregados. .lU con
tra qqaesr tH" pessoas.

Os Ue poo>:aveis p'-o sã.o aomitti(los a provar. e in<'orrrm: pelas
injul'ias contra Corpo,'ações na pena de priz;'o de 2 a 6 mezes, e
na pecunial"ia d~ 40U fS. a 120U rs.; contrfl q a,,,,r, er "E ,pregados
puhlicas na de pl'izfio de I a 3 rn 'lit'S, P. na pecuniaria de 9()U 1'8.
a 90U rs.; e entra quaesquer pe ~ Jas na de pdzão de 10 a 90 dh.IS "
.e na peclIoiaria d~ 20U 1'8, á 60U rs•.

Ficão supl'imidoli os ~§, II e 12.

Art.. 3,o

N. 2'0 As analyses r "o~veis di Constituiçao, não e ata<'anuo
as suas ba'les fuoclamentae , ~ das Leis existectes, sem se p,'ovocar
a ciesoherliencia á ellas; as Censun~s de ~ aeto do G~verno. e da
Arlministnl<;ão publiea, sem . v i\ltacar a sua i1 tboriclade legal; e a
allega~~ões em Juizo, não sendo estranhas ao processo.

TITULO 2.0 ARTIGO 2,0

D ,pois (010 art. 2.0 accl'e~ceote-se:

O re!>l onsavel incorre na pena de 50U rs., e pel da de. exem
pIaI'os.

Ar. 3.° e 4.0

Em lpp;ur ilus penas estes urtigol': ponha-se: Pen. (J lOOU 1's,;
nlém da ~nas em que in(,ol'l'em pelo abuso do • cripto, ainda quun-
dú 5e [lJo ... ~re gel' ot'tro o editor.



Da eleição do~

,
TITULO 3<.0

- ..,.adas, e PTomofores do JU'r!J.

_~.l't. 1.') Em carla buma das Ciílad"s, e VilIas havPflÍ hum Coo
!elho oe .Tul'aclos eleito pela maneira :eg-uinte.

Al't, 2.° Na oC(,Hsiáo em que se elpg" rem os Deputa .os á As
semb é;l Geral Legisla iva, oe elegeráõ tambem J t' peb mesma ma
neil'a. sessenta LlOtneos bons pUI'a J lll'ados nas .. a' itaes das Provin
cja~ . ~ trinta e seis nos outros ILlga!:l'~,

1Ta llJebma occasião, e p la me ma rÓI'ma, se elegel'á, hum Pro
moto, IMI a cal a hum dos ditos Cun elhos.

~rt, 3" São e eff. iveis todos o~ que podem ser eleitorel!; a ex-
cep(,.~,", ,1V'~' Senaclol'es, 1, eputados J ConseIbei 'os de Estado, Ministros
de .Dstad , Bispos. Magi-tl'ados, Pre.ic!cltes das provincias, e S~-,

cTf>tar'io"i, COIU n andantes das Armas, Viga ios Gel'aes, e da Vara,
Commanc\antt:s <los Corpos de l.a, e 2,a i/Ilha.

Os Prou'otor'es deve\\\ SI!" 1"0 '111 ,elos em D'l'C'ilo, ou Advop;ados
de l)l'ofissão, e onde ahs,olut:m ente os não houvel', eJegel'"~e.ha

quem parecei' mais apto para i 'su, e Voder{õ ser reconduzido' , con
sentindo elles,

Art. 4. Feitas as eleiC'(}es, ext-l'ahiJ'-sc-ha huma lista authentica
de todos os qne t,h el'ão votos, tanto para JUI'ad,U<:, como pata PI'O
mofores; e, por ordem do Pr'e:ideute da Camara "rspectha, far-sa
hão as Cedulas 'lu~ precizas forem, com Ob "Hnl .:los que devem
sC'I'v'r na confor'midade do arte 2,0, as quaes se r ~I,;olhel'áõ eUJ humlL
'Urnn J g'ie fica"á guardada con' ~,.ít'ita to aI dos votados no !\1'chivo
da Caruara.

Ar,t•. 5, O mesmo Presidente da Camara mandará dixar nos
lugal't's p 1 !icos, e do coo tumc, e publicai' por via dos jUl'naes, a
reli\('ão de tu os qnb tÍ\-erfr9 votos,

• r't. 6, Os t'leito-; 'c'l'vil'áõ tlurantp- o tempo da legislatura J e
.ó poden';6 escusar-se sen<1o maio -es de 70 nnnos, ou tendo impedi
m~nto fi,ico, ou moral apresenta lo, e decidiJo pelo mesmo Conse..
lho de J uradml.

TITULO 4'Q

Do JUTg de ,accusação.

AI,t, 1.° No dia designado para fOl'lJ1a~ão do Jnry de aceulIação,
~(·ban.do-se p,'('sentes no l\lg'ur qne fôl" determinado, o Juiz de Di
reito com Q .l<~~crivão os JUI'ados, o Promotor, e a arte accu.a ora,
havendo-a. fará o Juiz de Direito ab.'ír a U rua, e verificar pu
hlicamc' ',.; que nel'a se ... chão todas as cednJas; e fazer do-as reco-o
lher 01 trll n':, , lU!:! MIará extra!lir por hum menino doze ('e(lula~,

Stl l' J "'l;Y' fÔI' [lilS Capitae das Provincit\s J e cle'Z nos outl'05 lugares,
As 'I'es!'o.:s nelIas designadfli fOJ'maráõ o J ury. que será pr'esidi

do pelo pl'imeko que tiver sabido á ,orte,
Al't, 2.0 O .1 uiz de Direito lhe (eH:~ril'á jUl'amente pela fórma

que ahaLo se '(al1. creve, e II -indo ao Promotor, e parte aeCl1sa
dOJ':l, ha\'~ndo-a ~ com as testemunhas, e provlIs que apresentarem,
entn gal'á os Altos :Ia denuncia ao Presidente do J ury J e retil'ando
fie in:ll1ec iatarH nte 0S J jjzes de facto a outra alla, sós, e á portas
fe('hadas J confuC:'ociar-iõ sobre o (oLjecto em 1uest50; P. o que pela
muiol'ia ahsolutn for acol'da( , será el!lcripto pOl' llUm deiles, e as
IIlj~n:H I) POI' todo,

oltando ai di tos J ui':!.es de facto á pl'ilveira SalIa 1 dirá seu



PJ'eAidente em v6'Z alta, - O Jury achou, o não achou materia p'
accusacão. - Fuão, - ,

A':t. 3.° Quando a decisãv fôr negat1 ' , o Juiz de Dil'eito, por
lima sentença. lançada nos autos, julgará 01. ..Jenhum eif-ito a dt'nuncia.

Art. 4. Se a decisão fôr affirmativa, a sentença decl rará que
ha lugar a fOI mar-se accusação, e ol'denal'á, DOS casos do Tit. J.o
AI·t. 2.° H. l.0 e 2.°, que o responsavel . s':a posto em custoriia, e
que se sequestrem (qualquer que seja o objecto da denunei' ) Oi

. impl'essos escriptos, ou gravur:"s denunciadas.

Fór.n".la do JUTa1J1ento.

A mesma do Pr<>jecto.

TITULO 5.-

Do Jur'Y de Julgaç.flo,

Art, 1." Apresentado o Processo accusatol'io ao .Juiz de .... irei·
t.o, est~ mandul'á notificai" o lSa( o. paJ'a que por si, ou POI' sell
PrOCllJ'p. 10r-, ou conjunctameote, com pareca n ln!!" I' determinado para
o segll rio .fUI·Y, . . ~

Art. 2.° Esta !>ti6cação, qne ~el'á- feita tres ias ~ pelo menos)
antes da reunião, i,:i accompanhada da copia do Li ~ello, e dos .,-
cumentos, e do" . ' testemunhus. ,-

Al't. 3.° .No l <1Jlrazado, o JUIZ de :>it'eito, achanô -", rem~i-

do o Conselho, e p esentes o Pru ('to r , e a Pal·te aCCll 'ad, "a ha·
vendo-a, ') Accu~arl(" e 03 AdvogtidO que por qllalqt er <I .. !o - )artes
se api.·esen\,arem, mandará pJ'oced~r á sOI'teaçf'o na f6l'ma do Al't.· 1.°
do titulo 4.°, e oe que sab;rem á 1IU1'te, n;'o tendo impedicrento le
gal, fOi'mal'áó o J lU'Y de julgação, que será p 'esidido como o de
accusacão.

A~t, 4, O Juiz de DireLo, der is dp 'léferir aos Juizes de facto
o juramento abaixo tumscripto, far aq Accusado as perguntas, qne
julgar convenientes.

Art. 5. Findo o interJ'ogatoi':), wandará l~" ~do EscriTão a
accusação, a defesa, e todas t s peças chlnprobator as, podendo essa
leitura sei' feita POI' qualquer das pUJ'tes, se « qlliz~l' fazeI'. .

AI·t. 6. Conse<'utivament-e o mesm0 J u'z ele Direito inquirirá as
testemunhas, que ulli forel apre.ent das, tendo-lhes primeit'o deiel'Í
do o jUl'amento do ~ostum . •

Art. 7. Tanto o Alltbor, como o R'o e eus Advoga( os, po
dem fazei' ás testemunhas al§ perguntas, q le julgal'em. neces~Qria8.

e se tel'minará. este acto com a sustentação de Direito POI' hUI a,
outl'U Pal'te,

AI·t. 8. No periodo das discussões to !ará" Of: J llizef ( faCtO
as notas, que lhes parecer; rompend(,-as l(,go . ~e lhes Dá... forp
pl'eci5as,

Art. 9. Achando-se a causa em estado de ser dt5cidiô., rI J liz

de Dit'cito, I'esumindo, com a maior clareza possivel, toda ao ma·
teria da accm;ac- o, e (a defesa, e as razõ<1S expenoidus PI'Ó, e c ~.

tra; proporá por escri )to ao J UI"y as seguintes quesl" es: Lo se no
impI'esso (ou n'aquiIlo, ql e fizel' o objecto da denuqda) houve
abuso? 2.° Se o Accusado bê' cl'imindso? 3.0 Se está com(weuendirlo
no AI,t. da Lei, em ql1~ foi denunciado, ou ern ontrt'l, e em qual?
4. em qlle o áo de pena tem incOlTido? fi, Se-'l' e reincidencia?
(se disso se tratar) (,. se ha lugar á indemnisa~ão.

Art. 10. Retirando-se os Juizes de facto á oub'u Sulla, con
ferenciaráõ sós I e a porta. feichadas, sobl'p. cada huma dns questões-/z

ff

.I



tas; e· e for julgado pela maioria absoluta, !erá :escrito;
:"., ildo, e pUl .\do ~ COIJ:l~ no J ury de accusa~ão.

ecidida a primeira qnest:'o neghtivamente, não se tr~tará mai»
de. s outl'as. I

Art. J 1.° Se a decislio f()1· negativa, o Juiz de Direito por sua;
sentença nos autos absolvel'á o accusado, QI'denando a sua soltura
immediatamente (no ca~o' que elle tenha sido pGsto em custodia)
e o levantalPento do sequestro. . .

J ~I't. 12:0 e a decisão fth' aflirmativa, a sentença condemnal'á
o RI !}a pena cor~'espondenle, ordenando a supressão das peças ded
n .... aciaclas.

Art. ]3,0 Se fôt' affirmativa só quanto ao abuso, ma~ negativa
qu:'\nto a ';er cl'irnin( ~o o Accusado, o Juiz de Di!,p-ito O absolvel'á,

O lan r al,á irumeÓ>f:amente soltai' (se tiver sido posto em custo
d' a ); L. as or~enará a supI'essão das pe~as denundadas.

FÓ1'mula do Jummento•.

A mesma do Projecto.

TiTULO 6,0

Disposições g(!raes.·

Art. 1.0 Os Juizes d~ Dia'eito pal'a as caUI 's de que trata a
P!'esent~ Lei-, serão os Juizes J1erritoriaes com ,~lJ I'lsdi(;ão Criminal;
e hnrendo mais de hum, sel'viráõ alternativameue por Sessões, sub.
stituiI. .);~e buus~aps outros> Di) caso de necessidade.

Art. 2,0 Para substituir os J UI'ados > e Promotores. .(ine morre
rem, 0'1 se ausentarem. pOl' tempo pl'olongado loque com a ne..
e 'ssaria antecipação seL,á participado ao Juiz de Direito) chamar-sed
Mio os immediatos em votos.

Al't. 3.° As I'euniões serão' em sessões pel'iodicas de dons em dous
mezes na Corte; de quatro em quatro nas Capitae das ·P.'ovincia3 ;
e de seis em sei!'1 nos outr·os lu! 'ares.

Art, 4. Os dia,:, em' que ellas devem principiar> sei'ão, com a
Ilecessal'ifi anteciração, lDalc~dos em Editaes pelos Juizes de Direito,
com iddividuaçao. dos JUJ ados que devem comparecer.

:Não se fará porém convocação, se !'lão hOfrver que tl'atar,
AI,t. 5., 'e sobl'eviel' algum caso extl'aordinari~, que ao Pro

motor pareça que, por se não t;'atar iIllmediatamente, póde sei' cOJn

prometida a segul'Unça publica, o J '~ de Direito fará coO\'ocação
extraordinaria.

Art, 6, N~ caso que se não reunão todo~ os Jurados (ou 8

Sessão - >- ordinaria' > ou extraordinarla) procedel'-se-ha todavia &.
fOI', açrtr do J ury, se dous terços da totalidade dos Jurados se acba
:rem pI' Jsentes,

AI t, 7, Ainda no Cj\SO de faltlu'em tantos quantos na confor
mil adt> do AI·t. antecedente são necessarios, se pela concorrencia dos
<lsvbtente hOl1ver possibilidade de se pl'eencher o numero indispen
s<I,'eJ com algumas desstls pessoas presentes, (n50 sendo das exce
ptuailas no AI,t. 3,0 do rfitulo 3,) tendo ellas a8 qualidades qoe se
cxig'em; prot'eder-se-ha como se fosse com os regularmente eleitos.

Al't. 8, Os no nes desses .Jurados suplementarios, escl'iptoi em
cedll as com as m(3' mas dimensões> que as outras, e elJL'oladas do
mesmo modo, o:p,I';:O publicamente lançados na Urna, e se procederá
a SOl'teament.o mas ultiml\dos os negocios d'aquelle dia, que I~e s6
p, ra que devem servir> se inutilisal'áõ ai taes cedulas.

Art. 9. Oi Jurado~ ql\~ talt&\re~ ás Sessões (ordinariai, 0\1



formação do J ury, a
o for se rIo lido pe
dor as _. reeu

-extraordinarias ), ou' qtJe' tendo com?areet~lJ, se ausentarem antes de
ultiwl1das todas as causas, sf'l'ão multados, seg-ulldo o juj'zo tJo Ju..
ry., ~ pela maioria I absoluta de votos ( 20~UOU rs a 4U"vOOO r ;
liaJvo ~e tiverem justa causa provad pe nte o meSfi1J J ul'Y.

A este pp.rtence fa-zer 'c uelle me mo acto. a irnposh;ão da pe
na, lançand9-0 por termo em hum livro p. 'a isto destinado.

A rt. 10. Nã havenJo pos 'ibilidatie á se formar J UI'Y, o Juiz
de Direito m )tar1. 9 na fórma do Al,tigo antecedente> todos os que
tivel'GID faltado se justa cau a, pel'ante elle n' aquelle mesmo acto
apresentada.

Art. lI, Ent.:ando-se no sorteamento para
á medida que o nome de cada hum Juiz de f ..
lo Juiz ,ele Dlreíto, fal'ão o Accusado, e Ac'"
cóes, sem as motival'em.
• O ~<.'cusado poderá recusar tantos, quanto!:! na conforr id' de d
AI·t. l.u do Titulo 4. são necebliarios parl\ fOl'mal' Jm'y: o A 'cusador,
depois d' elle, poderá recusar m<>tade d' esse numero; e se preen.
cheréÍl o J llry "'om oull'os til'ados á sorte•

.Art. 12. Se os Accusauos forem dÇlus, ou mais, poderáõ com
binai' s suas recusações; mil::> J ão combi nrlo, recusal'ii carla hum
a pa'~ I que lhe tocar pl'opor...íonalmente; sr= <llguOl d' elies não qui·
ze~ I'e JSal', cenel,.i isto em benPTIcio dos o tros.

Art. 13. São JD ibidos de en-ir no I J smo Jury ascendentes,
e seus descendent "S 'ogro, e gem'o", irmãos, e cunhados durante
o cunhadio'-

Def éS o prim , o, que tiver sahido ·á sorte he qu~ deve ficar,
não sendr im,pedido.

Art. 14. oi!! Promotores devem officiar ._orno accusa I d pu-
blicDS nos sos do Titulo l.o Art. 2,0 §, l.o até 8, inclusi e,

Nos mais cas s só a Parte offendida será admittida a accusar,
Art. 15, Não proseguÍI" porém ~ a ~no;;aç'- v no Jury (L juJga

ção nos casos o~. S. do .L r , ~.u 1.1 dito T~tulo s('m expl'essa au
thol'isacão da Cumara Legislati"a, (lDtra qual f 'el' sido dirigida
a Offe~sa; ou de qualquer delhu q ando a Offensa for contru a As·
sembléa Geral.

A I't, 16, QualCLuel' Cidadão p -'I re l'esentar ao .Promotnr 'aro.
e~te offieiar nos ca 'OS, em que o deve 'azer; par., o que lhe sub
mini trará o impresso, t"scripto, ou gravura, que denunciai'; e se o

- aouso ti,'er sido POI' palavr ,Ih' o communical'á, por escri to circuns·
tanoiadarnente, e com rleclara~'ão rio ·tempo, do lugar '" e das tt'ste
munhas I)J'esenciaes ao actú (. ounciado,

A l't. 17. Em todo oca' J q'le o abuzo tivel' ido por palavras,
fOl'llar-se-ha peJ'ante o Juiz ie Paz, e. á re~nisiçr-o do PI'('m HUi"

ainda sem deo'uncia, Oll da parte offendida hnn pJ.'oCleSSt r" aI pl'e·
paril '0, que set'á entregue á pal'te interessa I pal'u inten l a sua
a~ção,

Al't, 18. Os Impressores ficáo 01H'i~3dos a manda· ao Pl'l.DOt •
do Jury do lUg'ar ootie esti 'el' a impl'ensa, bum exempléll' d to s
as ohrâs que imp1'Ímil'em sob pena dC\ duplo 00 valor do impresso.

Art, 19. Participando o Pl'omotol' por escJ'lpto ao .Juiz de Di
reito que o rmpl'li SOl' faltou a "essa obr1~a~'ão, pJ'ocedel'á o Juiz de
Dit'eito ex-officio, mandando autour a parti ·ipação; e m mi is f0r
malirlades que a. audiencia úo Impressor, lhe iro _ rá a peDó., oü lha
relev!'ll'á co o justo f8r,

Al't, 2u. Nenhum privilegio isenta a pessoa ,.lg'uma (excepto
aqllella que tem seus Ju'zes pl'h'ati,ros. expl'ess lente dignados
na Constituição) de ser julgada pelo J ury do seu domicilio, ou do
lug'al' do delicto, se ahi for acho o'

Ar 21. Quando o Jury de ~cusação~ onde em todo o caso ~ ~



c, eve Sl .,(;entada, s;e deeidir que há Illateria para accusaçã6"
e r 'esponsabilidade recahir !§obre pessoa, que tenha seos.J lizes pdJ~

atlV'os pela Constitu ção' 6erão rcmettidos os autos ex-oflicio p~lo

Juiz de Direi~o ao TóburJ d competente.
Art. 22. Toda as questões inci"centes, de que dependerem as

deliberações finaes em bum, ou em outro JUI'Y, sel'âo decididas pe.~

los Juízes de facto, ou' :lldo o Juiz de Direito s for materia dis~o.

A ·t. 23, M Ta occasião do debate (mas sem interromper a quem
estiver faliando) e ar:;tes qu~ as questüe1'l elo Art. 8. rrit. õ. se,jão pro
~ostas, porle qualquer Juiz de facto faz.er as obsen;bções que julga~'

convenientes; fazei' interrogar de novo alguma testemunha; e pedir
que o Jüry vote se re qualquer ponto' particu1t'I', que j~llgat' de
im port;lneia.

AI't. 24. Quando 'forem dous, ou mais 0'8 Réos, o Juiz de Di
re'to proporá ao J Ul'Y sobre cada hum delles em paI'ti'cular as ques"
tócs do A I't. S.o do Titulo 5,

AI't. 25. Tambem separarã as questões quando os pontos ela ae-
cllsncfw fOl'em di versos,

Ârt. ·26. He o 4.° do Tit, 6.0 do PI'ojecto.
Art. 27. He o 5.
Ai't. 28. He o e"·
Al't. 29. A acção publica pelos crimes, ele qne h'acta e~ ta Ley,

prescre-re em hum anl!O contado do dia em q 1e se fez publico o
abuso" que daria lugar á denuncia.

Al't. 30. A acção parf culal:. prescrevA c:!m t"es anno!! ainda
quando tenha havido qualquer acto, que pareça terl'omper a pres-
cri l.':O

"}_ ... 31. He nu11a toda a Sentença proferida por Qutro Tribu
m.l, ou Juizes que nilo forem os do Jm'y competente, IA nunca pro
duzil'á effeito algum-, nem mesmo para 6ervia' de fundamento a nova
aeç'50 no juizo a que cOlJlpetiria,

Art. 32. Dos despachos do Juiz de Direito sobre a organisação
U J I'ocesso, e luaesqucL' diligi Ilcias ·precizas, não haverá recurso
algum suspensilo.

Art. 33, Das &entelJças pJ'ofel'idas por meio do Jury não ha
verá ou 1'0 I'ecur~o senão o de 3}1pellaçfio para a Rela~ ão do pt.' trJ~
10 nús casos: 1.-> de se não guardarem as formulas prescripta:: 2'0
ue inco l pete, ela de ju'zo: 3,0 de pl'cscripção: 4.0 de tei' já ido 'o
Réo p ·OCel.iSaf.O elo mesmo delicto: 5. de imposição de pena que·
não fOI' a decretada.

Art. 34. .JulgandO-se na Re ação procedente o l'eelll'SO por se
não terem g'ucu'dado as formulas pl'eac~ iptas, formar-se-lm novo pro
c !'. o na sub~eflllet)ie sessr\o com outres J ul'ados, remettendo-se' para
e~te fim <- autos e_--oÍflCio' ao JUIz de Dinito, qnando a acclIsação
th'tH' (,I{) \) por Officio dq Pl'Omotor; e zntregando-se á parte veDce~

dOl'a " .. ,J.lldo for P\.\j hnubr.
!-- o caso de imposh;<ío de pena que não ror a decretada, a RoJa

~., ~, "e n 01'mando a Senten~a, imporá a que for cOl'respondente ao de~
lido. " .

Nos Ot~tl·os casos dec1al'ará de nenhum eifeito o julgadQ.
A t. 35, Havendo imposibilidade de renoval'-se o processo pe

rnnte o J urr do me·, lO lagar em que se proferio a Sentença, de
que se .... ppe lou, fOI'mal"s -1m no do lllg:lr mais vi~inho, ou. em ou
tro, m q'.le amb.. as pal·tes con\"enhão.

Art. 36. D< '" decisões d Relação poder-se-ha recorl:er por meio
ae revista parh J Tribunal o~mpetente.

A l't. 37. Todos os que decahirem ela acção, em qualqueJ' instan
Cla Clne for, serão condemnados nas custas excepto o- Pl'omotor.

E quando se decidil' q,ue ouve ab~l~Q no facto que se deLluncioú,



mas que o aCCl1sado não he Crlll1lnOSO, o Accusa 01" p3~ará as f'U!!ltn:lo

Ad. 38. As multas tanto pr I' falta de compar cil nto pura fOI'·
mação do .J UTY, como em t'azão de sentenl:a elo delicto 1 ficáo apli
cada para as despezas das Camuras, e u S obt'ança a C"'I~O nos
J-rocuradol'es das [leSmaS, qu~ (evedio requere ras lJenulte a auturi
<lade o 'dio. da,

Art. 39. Os nomes dos multados, assim como as Q'lantius flas
multa 'let'Elo dec:ul'(\L J" em edituPlil do Juiz fie Direito, rem ttendo o .
Escriv:-' o, que fOI' do p. ~ e"so, bUlua ('opia do te mo, ou da Senten
ça condemnatoda ao ProcUl" ti<" da Caman.t a que pert ncer, par'a
proceder á colJrança, e faze-lo puulical' pela impn·nsa, iie a houver
no !UgiU', I

..Art. 40, Os Presidentes das C<\maras provi,J neiarúo O"I'C to
das as coiZi:lS pt'ccizas á. requbição do J oiz de Direitô.

A I't. 41. As sessões dos .J llI'Ys, serão todus publica , excepto
qnunrlo hou\'er votação 1 mas ningnelO as istirá a elJas com urinaS,
de qualquel' natul'eza que sej50, b pena de ser pr.ezo como elll

flugrante, e proc sacio na fórml1 da Lei,
Art, 42. Os Jlfrados od n' m qualquer e tado das s'uas deHbe-

racões ID'l ar de Presidente, se a::. ('onviel'el I ntre si.
'Al't, !3. Na presta~'ão dos jUI'amentos l ta que o primeiro

que o der leia a forIDula, dizendo depois C'I a hpnl d(ls outros
c; ssim o juro.

Art. 44, As terte unhas depor;' o sepa' damente, menos qunn
ilo houver mistet· Ct..lL1 "O' ~al-as,

Art. ,*5, Os JuizeH de facto, que forem no Jnry. de accllcaçF •
ão entl'aráõ no <le .jul~a~ão. '

AI't. 46, Nas Cidades e Villas, aonde não iJt\ Jurados, eI ger-
lie- [o logo q esta Lei for publicada; e sel'Viráõ até o tim . se-
gmnte Legi IULl1l'u.

Art, 47, A liquidação de ~ erdas, e dalanos, quando se j..lIgal·
que tem lu!?;a}' sení feita pOI· ai' 'tI'os.

Art. 4K He ° 8.° do Tit. 6.8 do ~rojecto.

A I't, 49. D Pro. otor ter~í por Cc ~a acçno que intentar em que
o JOI'Y não achar materill para accusa':ão o honoral'io de quntro mil
I'),/S, e por' fiquellas em que tiver lllgt.< a a cU'8.ão, e eJle leyal' 8

filll o hOI1Ol'ado de doze mil réis, Visconde de Alcantal'a. -l\1arquez
de lolHunbupe. - Francisco Carneiro de Campos.

Na Typog,'aphia Imperial Nacional•.
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1829. J.

A Assenlhléa Geral Leg'islatíva: -:q,esolve.

Artigo U nico.

1 o caso do ".festador deixar a hum o uso
frllcto, O] qualquer outro Leg'ado rnenos pro
Deuo, e a diversa pé~soa a propriedade da Oles- .
nla cousa; a taxa do SeBo estabelecido pelos
A] \Ta rás de 17 de .1Unho de 1809, e 2 deu
tli po de 1811, será paga por .ambos lia propo."
ção,- que conv€ncíOnareol elltre si, e no caso
de d'scordancia por arbitros.

. Paço 'do Senado 27 de Julho de 1829.
Visconde de Alcanta a.

"

Na Typographia Imperial e Naciona1e
"'JÂ



N.- R ..

A Assembléa Geral. Decreta.

Art. 1'0 O Dizimo será repartido por todflS as PI'ovi '. 00 1m..
perto j contribuindu cada huma com a quota que lhe for a~s'g-nada,

Art.!. ..A primeira ~epartição erá fixada pelo rendimento total
do Dizimo em cada Provincia nos tres )lonos anteriores 1 tomado o ter..
mo medio, com o augmeuto de dez por cento.

Art. 3. Esta Itt:partição durará por espaço de dez annos.
Art. 4. Se no intervallo de Ituma a oütra Repartição oecorrerem

circunstancias, qUE' faça necessaria alguma alter' çãe, as Camaras Mu
nicipaeli o poderáõ representar á Assemblél:l Geral por meio dos Con
selhos GerBes de Provincia.

Art. 5. Publicada a Lei da Repartição do Dizimo, hum exem·
piar serír remettido ás Cafllaras das Ca(>itaes de cada huma das Provin
cias J com ordem de lhe daI' pl'(,mptaJe devida xecul,'ão.

." Art. 6. Estas Carnal'Us pruceàeráõ logo 'á nomea<;ão de Commissa
rios para fazerem a sub-repartiçE.,} d8. quol.::. do Di:!imo, que toca~ a pa.
gar a cada huma das Cidades e Villas da Pruvincia, e seos re'ppcth'os
Termos.

Art. '1' Estes Commissarios não serão menos de CiflCO, nem mais
de neve; e serão escolhido! d'entre o homens bomi e intellige:ntes do
respeeti 'o districto, a pluralidade de votos de todoi os Membros das
Camaras~

Art. ~8. Feita a lIub-repartição na conformidade do Art. 6., os
Commissarios lav;:-aráõ Termo t declarando a quota, com que ha de con·
tribuir cada huma das Cidad-:s t e Villas, e seos. tespectivos districtol.

AI·t. 9. Estes Termos, ;lsliiignae'os por todos a~ Commis arios, serão
remettidos aos Presidentes c \l Provi:Jcia , pal'r os mandar regi -tar nOi

Livros competentes das J uutas de Fa7Jellda, e depois enviaráõ os ol'Í
ginaes ás Camaras das respectivas Cidades e Villas, e mandaráõ copias
aüthenticas ao Governo.

" Alt. 10. Recebidos estes Termos, caua huma das Camaras pode
rá }flgO fazer a eleição de Commissarios, observando o que fica Ji5-
posto n08 Arts. 6" e 7.

Alt. II. Verificada e ta eleicáo, os Commissarios formaráõ listai
dos nomes dos contribuintes, .deciarando a quota 1 em ,que cada hum
for taxado, -e assignaráõ as mel>ma lista!!,

Alt. 12. Os Commissarios serão· quolisados por outros tr~s Commis
sarios nomeados pelas Gamaras na fénna( di 'pORta no ·Arf. 1

Art. 13. C. 'piflo;; <Jas listas, de que se trata nos nous Arts. ante
ceneotes, as iu,ltaaas pelos respectivos Ccllnmi sario~, serão afixadas na!to .
portas das Igrejas Parochiaes, e Capellub filia~s, por eõpaço d~ tnota
dias.

Art. 14. Os Contribuintes, que se julgarem taxados com' excesso.
poderáõ reclamar seo dil1eito den~ro .~aquelle e paço de tdnta dias,
perante o' Juiz de Paz da sua resldenCla.

Arl. 15'. Este Juiz de Paz, convocando dous out. ')s mai,s vizi
n'los, e ouvidos os Commissarios. tomaráõ conhecimento do negoci,o.
e o decidil'áó por Sentença POI' todos assignada. 'Esta Sentença será
difiL :tiva, ~ os Commissarios reformal'áõ a list.a da qllotisação, se a,.
reclamação for attendid? .

Art. 16, O Dizimo será pago em moeda corrente, e aos Sem~tre!l,
AI't. 17. Para a arrecadaçãó' do Dizimo 'haverá. em cada Cidade,

ou ViUa hum Elicrivio e hum Thesoureiro I homens bons, intelligenteiy'
e abo ::.d s.



:f·. 8. Es es dous EMpregados serão nomeados á pluralidac1~ de
votos I dos Commissarioi, que fOl'marem as listai da quotisação do Di
zimo ~ e por elles afianç,ados. quando não apresentem fiança idonea.

A ['t. J9. O ESCI1vão e Thesou e,ro não entraràõ "m exercicio Sem
upprovação rrevia dQ Presidente da Pr vincia em Conselho.

Art. :2.0. A urrecadaç[) e cobrança do Dizimo le farâ' á vista da'"
listas dos Contribuintes.

Art. 21. C da hum dos Contribuintes assignará seú nome logo
depois da quota' que n' 5; listas lhe foi as"'ignada.

·Art 4 22. O Escrivão lançará estas listu em LilroS para isso dia
tinados, formando huma Escripturação simp!:l(' de - Deu - e Ha du
haver. .

Art. 23. Elltes Livros ser'ão aber~os) numerados, rubricados, e
~nct::l'J'auos uTatuitaOlenLe pelo Juiz de Direito do Districto.

Art. 2-l. Haverá hum (;Ofre na Camara respectiva, no qual se
gual'daráõ as listas urig'inaes de quotisação, e se recolheráõ as <-Juan
tias arrecadadas do p/'ouucto do Dizimo.

A l't. 25. Este cofre terá tres ch;; 'es distribuidas pelo Presidente,
Escrivt. , e Thesoureiro da arrecadação do Dizimo.

AI·t. 26. As despezas p lblicas edencentes a cada hnroa das Ci
dades e Vi/las das Provincil's, ser"', p ~'as do producto do Dizim pelo
Es I'ivâ , e Thcsoureil'o da ·sua arre<:ar "':i'::> , com assistencia do _ :e
siuente da resp ~tha ('amar}'.

Art. 27. Para esse fim as Juntas de Fazenda remetteráo ao.
Escrivães e T ~soüreiros da rrrecadação do Dizimo F()lhas em devida
fórma do numero uos Emp egadob P'ublicos de carla hllma Cidad~ ou
VJlla, co a aeclaração dos seos nomes, e dos seos vencimento:..

Art. zS; !\o fim de cada mez se dará Balanço ao cofre, a pre-
seI'''a de todos os claviculari.os, 'que o assignaráõ, e no ultim() dia de
cadá q lIar~el se remetteráõ estes Balanços ás J untas de Fa~ 'nda, as
sim como o dinheiro oue existir em cofre, e os docllm~ntos q e legali-
zem as õespezas feitas. '

Art. 29. Cinco por cpoto, d' duzidos .0 producto arrecadado do
Dizimo em cada Provincia, será applicad :;)ara pagamento das despe
zas d'esta arrecadação, e p9ra gratificação dos respectivos Escrivães e
Tliesoureiros n'ella emprcg'ad ••

.art. 30 Todas as quest~es sJ"citadas por occasião da arrecadacãu
e cobra.nça do Dizimo, serão decididas P01" juizo d'ar-bitros perante~ os
Juizes ,de Paz, .ou OSr.J uizrs de Direito.

Art. 31. D'estas S 'ntencas haverá Appellação para as Relações
do Distl'icto, se qualquer da~ Par~eG a quizel' intentar.

Al't. 32. O Governo fi'.:a ~'jthoris· ') a designar o tempo, em
que ha ,Ie começar a ar ecadação do ...Jiz .no na conformidade da. pre
lente L~i.

A":, 3:1 Ficão revogadas todas as Leis, Decretos, e Resolu~ões

em contrari .
Paço .do Sena ) em ~9 de Julho ~e 1829. - 1\iarq ~ e S. Ama"o.

Na Typographia Imperial e Nacionall
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SENADO.

N.o .L.

A Assembléa Geral Legislativa: Decreta.

Art.. 1.0 No primeiro anno do Curso de Es
tudos da Acadeolia Militar do Rio de J anBiro,
serão de hora em dia.nte ensin~dos os ~lemen
tos de Geometria de Euclides, em log'ar do Com
pendio actuahnente em uso para este Ramo.

Art. 2.0 A n~nhuln Lente he perlnittido aI..
te--ar a Ordenl da~ lnaterias , ou afastar-se das
doutrinas dos C010pL ndios adoptados; no caso po
rém de se coohecer necessiúade de alguma al
teração, addicionalnento, cu supressão d~ mate
ria8, o Lente que a reconhecer no seu anno,
dará disso parte motivada ao Gov@rno, que clIm .
o Voto da Congregação decidí'á o qU(; lnelhor
lhe convier. .

Art. 3.0 Fica r€voO'acla a Carta de Lei de 4
de Dezembro de 1810, e mais Disposições 8 es
te respeito, na IJarte em que /forem oppostas á
presente Lei, ficando no mais eln seu vigor.

Paço do Senado 29 de Julho de 1829. - Jo
sá Saturnino da Costa Pereira.

I

., .

Na Typegraphia Imperial e NacionaI.~
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Art. 6.° ( a.d~itivo. )

SENADO.

1829. M.

Emendas ao Projecto F. soóre a fórma do P"'ocesso.

Art. 1.0 ( additivo. )

Nenhum Senador ou Deputado ficará. sujeito á huma accusa
ção criminal, e livramento perante o Senado, senão depois de
haver. sida .competentemente pronunciado por alguma Authoridade
Judicia!.

Art• .2.0 (que era o 1.0 ) novamente redigido.

Verificando-se'a pronuncia, cada boma das Camaras Leg~sl •
tivas, que, segundo o Art. 28 da. CJnsrituição , hourer de dec·.
dir se o processo del'e continuar '- ouvirá vara isso previamente o
Réo per es ripto, assignando-lnb hrim termo razoado.

Art. 3.° ( he o 2'0 do Projecto. r
Art. 4,0 ( que he o 3.° do Projecto. )

Depois da pala.vra - prescripta -:- diga-se - em correcção I'

todo. o resto d A ...t. - pela Lei da responsabilidade dos l\l~nistro~,

e Secretarios de Bstad , na parte relativa á remessa e intima
ção do Decreto de accusação e seos eifeitos no Capi~ulo 3.° sec
ção l.:l §§. 15, 16, e i7, e na farte ~e~ativa ao mesmo proces.
so da accusação'l e da Sente.lça, no dito Capitulo 3.° secçã~ .2.
e no Capitulo 4.° da referida Lei.

Art. 5.° ( que he o 4.° do J:'rojecto. )

Depois das palavras - E qu ll'tdo as Leis - diga-se - não ad.
mittirem aquella ·graduação, ~u ~ ;: mo fstá no Artigo até o fim
~'elle. )

.As dctex[llim~çõp.s d!=ta Lei ~o extensivas a todos .)5 delin
quer:tes, cujJ jUlgnm~: -to pertence ao Senaão, n~ fôrma do Art.
47 0.° 1.° da Constituição do Imperio.

Art. 7.° ( he o 5.0 do Projecto. )

Paço do Senado 5 de Agosto de 1829. - Frané~co Carneiro
de Campos. - Marquez de Inhampube- com restricções. - Viscon
de tle Alcantara. . "'J

·Na Typogr~1phia Imperial e Nacional.
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1~29 N.

A Asscmbléa Geral Legislativa: Dpcreta.

Art. 1.0 O contracto, pelo qual hum .Bra~ileiro, ou F ·trangeiro,
dentro, Oll fóra do lmperio se obl'Ígar a prestar servicos por tempo
determinado, ou empJ'~itada, haveooo adiant.amelJto no> t'l<1o, Jll em
parte dos jornaes, soldada, ou preço e tlpulados, será mantido pela
.Authorídade PublIca na fórma beguiote:

Art, 2. O emprezario 1.0 pode"á tra sleri· a outro este eontracto J

com tanto que não peiore a condição df' trabalhador, o.u teuba assim
estípu lad o.

2.0 N;:'') poderá apartar-~e do contracto, emquanto o ~rabalhlldor

cumprir a sua obrigação, sem que pague ao trabalhaJor os servIços
plestados pelo preço contracta ), e mai a metade.

3. Será comrellido peh Juiz ele Pa'7 I depois de ouvido verbílJmen~

te, á satisfayão dosjornae~, da'(, Ú IJfeÇO, e a todas as o' tJ'as con
di~ões do contracto sendo prezo, o:;e P.l.' ) fliêl depo; J da condemnaç,ão
n!t0 fizer effecti\'llmente o pagamentc, ou n~o pre:.tar caução sUlfi.
CIente.

Art. 3. O tI abalha@or só poderá negar-se á prest.,r=lo 10S servi~os

contl dados, ernqllanto O emprezario cumprir a sua ~rigação, resti ..
tuindo os recebimentos adiantados, descontados os ser 'iços prestado,;,
e pagando a metade do que mais ganharia se cum lris'le o coot"acto
por inteiro. .

Art. 4, Fóra do' caso do Artigo precedente o Juiz ~e Paz cons...
trangerá o tabalhador ' .westaçá dos serviços estipulados, castigan
do-o correccionalmente com pri ...ão; e depois de tl'es <;orrecções ine'"
fica~es o condemnará a t· abalhar em prisão até indemnisar o empr •
zal'lo.

Art. 5. O trabalhador, qu. evaél'ndo-se ao cumprimento do con
tracto, se ausentar do Iuga r, sel'á a elle- recond uzino prezo p Ir de
preeada do Juiz de Paz, provando-se na presença deste o Qntracto,
e a infracção. , .

A rt. 6. As depreeadas r Juiz de Paz tanto nelSte caSo, (~omo
em qualquer outro, serão simp. '" ca,'t'l.s, que contenbão a ro liva,
e os motivos da prisão, ~f'rn Ol.:ra 'ormalidade mais que a as" gna..
tura do mesmo Juiz de Paz e do sel.! Escri\'ão.

A rt. 7. FiC;ão revogadas. as Leis em contrario.
Paço do Sena' 6 ie' Agosto de 1829. Ni~olau f ~rei ra de Cam

pos Velõ'" :.0.

Na ':'. p06rapt.d Nacional e Imperial.
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.1:l!.Ú l Sr!; :ituição 18.

o Governo fica authonsado a eontrahil' hum E~nprest'mo 8 t)
contos de réis por meio de burna Loteria, l:l. fim de tin\(O da dl'CU] \
ção esta quantia em Bi hetes do Banco do antigo e l'letual Padrão,
(Iue serão carimbado , e glJariJados até gerem quei.11Iauos rJepois dá
verificação determinada no AI·t. 20. Pa:a este Emprestimo t ..-\. sem
hléa '~ra1 Legislativa Decl'etar~i a cons;g;nnç·ão annual .de 3H~ cont%
de l"t:is, àeliitinanào-se 2 POJ' Cento para a sua amortís:3ç<~v, ~ por
cento para premio dos Bilhetes da LOl~ria, que se não .;. ra irem,
e 3 por cento para a forma~ão dos p"emios, .havendo n 1.0 anno
tres pl'ellJlhs de 40 contos de réis, hum de 20 contos fie 1 "is. rece
bendo os Bilhetes flue sahirem lJl'ancos a mesma quantia, por que
fotem comprados ,. e assim procedendo-se annm.l.ln. 'nte até a total ex
tracção dos Bilhetes dc:'~~~ Lqtl'\'i', ficando !Ou -spenfla a vellda dos
:Ri letes de q lalquer outra ] ) .1 ,a, '1C ~: ]rla n.- ') esti -er principia
~ , ernquanto 8e não realizar a f'nda <>otv1 d . J...loteria Nacional
unicamente destinaOll a tirar da cit'cubcâo 4U8u contos de réis de Bi
lhetes do Banco. - Marquez a~ Baepen'c7:J.

Emprestimo de 4,SOO:OOOJ!)()')O em Bilbetes dfiJ Banco do velho
e actual Padrão 'para sel'em queimados, POI' meio }le blJma Loteria
Nacional, consignando-se a quantia de 384:000J)OOfl r· por Ci} annos
pal'a total pagamento deste Emprestirno, em que n da 'p ~"Jel'áõ, ~s

que compl'aren.. Bilhetes desta Lotel'ia, podendo oht r pee.u. s crJusi
deraveis, ou ao menos a imllOrtaB('ia integral de seus Bilhetes, que sa
hirem 8 m 'premio, e 3 por cen10 em "ada anno dos Bilhetes, que
não sabirem na extr'a :':ío annua], qlle se for fazendo:
J60UOOO BiI tl"S a uOrt)OOO ,'s....... 4.S00:00 JOOO
Consignação . Dh 1. ..•....•••• ' •..• ' . . • • • . . . • • • . . . . . 384.00( JOOa

A SABER.

8 por cento do Capitai emp.' ~"~ lo
}Jara a formação dos Premios.. . •••••.•• 144:00nUOoo
3 POl' c.ento para o vencimento ... ·lnutJl de'

todos os Bilhetes .
no 1.0 anno .. ,......................... 14.4:000Uoon
2 POI' cento pa.ra a amol·tisação de 3U200 .

Bilhe es no 1.° anno .• . . . . . . . . • . • . . . . . .. 96:0 OUOOO
-- --- 38J:ooouor,J

Extracção no 1.0 anno.
3U200 Bilhetes: a saber

3 com pl'emio de 40:000UOOO ••. : " . . .. i20:000TJOOo-
1 com dito de 2 ':üOO 000.......... 20:000U(I l.

0196 com 30UOOO . . . . . • .•.. 95: 80UO\.'
3 por cento de premio de 156USOO
Bilbetts, qut. ficác em CitL a, para serem ex- .

tr idos nos seguintes annos ••.•••••• , .. 14) :1200000

. bobra da C(l signação do 1.0 anno.

377:000UOOO

7:000UOOO

~ 4:000UOOO



sobra do 1,0 anilo deve s~r appHc~da- ás rlesiJezas dos Bi
lhete a Lotel'Ía, e sua extracção, e o l',:,')to deverá ser addiciona
do a _..ondo de amortisação, ao qual tambem se ele" e ii' aCCl'escen
tando, o qu~ a:lnual'mente for' sohr? "'.dI) do. pr'etnio de 3 pOlo cento
destinado, aos Bilhetes, que íicáo \'nJ Caha, e que anllllalmenLe vai
diminuindo, pela gradual amol,tisação, que se vai fazendo.

Semelhantemen~e se fará o calculo, e a designaçi:io dOli premios
nos seguintes anIJos.

:P'õr este rnethedo se l'ecanhere a possibiJfdacle de se extl°ahil' da.
circulação 4, 'OO:OOOUOOO 'em Bilhetes do Banco pOlo meio <.I~ burna
Loteria, em 9ue n~o 11a a menol' per'da do Capital nelIa empregado,
e deixa ~ p0s11ibilidade de se obter algum dos grandes premios, que
annull.lment~ ha, ou o vencimepto de 3 por cento aó anno, enJquan
to não sahirem os., Bilhete na. extracção, que aonualmente se va O

fazenào.
Veja- e a Tueol'ia (lo Credito Publico de MI'. HenDet pago 68 f

e a Memoria oirel'ecida ao Senado por Manoel Carneiro ue Campos.
Deputado da J unta do Commercio. _

Talvez seja melhor converte'o os pr'cmios de 3 por- cento do
Bilhetes, que ficão ' m Caixa, em p"enl O'randes.,

,Neste Caso teremos no 1.° amJ<
6 Premios de 40·000 10(!',0
2 ditol de '20;Ou .

JJfarque:z de Baependll.

!

Na Typographia Impel'ial e ijacionaJ.



SENADO

•

Emendas approvadas pelo Senado ntl2.a àiscuss/í,o
da Resolução '1narcando afórma de proce(J~r ao

,sorteio dos J uize~ para a pronunc ia, detertni..
nado no A r"!. 20. da Lei de 18 .de Seternbl~(J

de 1828. .
Em 6 de d!Josto.

',Ao 'Art. 2.

Requeiro a sllvr~ssi'\o do Art 2.° - V. de
Cúug'oubas do' Cu.u'J l.'1(J .

Eni 8.

Ao A.rt. 7.

A Emf;odc additiva he concedida il'lpror.)~q..
velmente a cada hunla as partes sing'llia ['es , uU
·litis co nsortes. Salva a ccão. - V. de Coo..

~

g'onhas dQ Calnpo.

Arti ,
o' Ministro, á que n t tiver sido distdbuÍf10 o

feito, antes de o 'passc.r ao seu ilumediato na
'f6rnla do Art. 12. da mesnla L~i, exporq enJ .1.\" ('.

sa a espe~ie de que se trata, e os pontos I de
direito, em que as partes se flln·dão. - Almeida
~ Albuquel[lue. Salva a redacção.

eIÍ.dditamento.

Depois da palavra - exporá - se diga, po
escripta. - Duque Estrada.

Na. Typographia. Inlperial e Naciona •'7
I



SFNADO.

If19 Q.

-Em'endas approvadas I lJe10 $e'llailo na 2.iJ d,isclls
são . tf,e outras feitas, e 9lJprovadJ..~ pela Cu I

mara tIos Sr$. Deputatlo,(j 1H1 PrQposta fIo (; ')
verno 1-cl(ltil?a ço BanLO.

Em 23 de Julho.

\ ,

Ao A rt. 3,0

Suprimir.ão-se as palavras - os quaes mereção a pubiic'. ror.fiança..-... .
28.

~Ao é. r~. 1.0

~Suprimão-se as palavras - e o 1 ff.m( \(0 na ordf" dos trabalhol. 
Vergueiro.

Passe para· este Arti~o, llUP, T;;c1as a~ pala\·ras~ "erá falObem b.
jecto commum destas Commis~õ~s -o re~to (la l.a pi! rte do Art.· 5,0 ~

que principiará .' Para a assignatul' l &c. " - Vergueil'o,

Ao Art.· !i.o

Na 1.' narte venceo·~~ fi SlIpy'efls:io, e mudança já notada.
Na 2." flarte: Suprima-se a e"p rt.ssãC' - Que mel'eç.ão a ccnfiahça

publica - e ...ccrescente·"e aonde con:'ier "as:óignaráõ cada Nota.,,-
.,. L .a.

AQ Art. Ito

~m lugar de - Lei de 4 oe Julho - diga.se - Decre f ( 1(' 4 de
Julho de ltjiS. -l\1arquez d~ Car-avellas.

29.

Ao Art. 7'0

Em lugar de - por aqueIles - diga-se - pelo Gm·erno. -- Ver~lIeiro.

As duvidtls ,,- na nHte contenciosa, serão dec::didas dufiniLi\'amenle
por arbitros. - .M. de Cararellas.

1'0 de Agosto.

Ao Art. 10.0

Suprim;íl)·se as palavras";'" de renda censolidad.a. - M~ de l\faricá.

3..

Ao Art. ll.-

~'Jprimido.- M. de. Baepend'T. .
, '~



5.

4.

Ao Art 1'3'0

Em lugar das palavras - SÓule l.Ge o COI'PO Legis~at.iv-o°0- ponha
~e - O COI'PO Legislativo porém -: e '::I priula-sea' )alavra - infalli~

l-o q te se acha no principiu do Art• ....:- M. de Hae~endy.

Sd\'? fl redacção. Diga-se depois da pala\'fa - roi.rculação - Yerlfi_
.cada qoa Y ler dS

o
hipo(hese~ d.o Art. 10. 0 - E mais rlepois da pala-

"'ra - amortis8)'ão - se dig'u- E as Notns rflsgatad_as serão carim I.>auur

e (TU' r a as p'ua serem v f1~adas vela Commissdo instituitla pelo Art. 2
de ~ e'· as. -J. 1.'13;-

Art. 16.

'- a ,Jpl'imidu a 2. a parte. 00 Artigo, que dIZ' respe~to aos os
~as Ordens Religiosas. -1\1. de· CaravellaR

'Ao t rt_ 1"'/

o o Suprima-se ~ nalavr&.

":...
Ao .A rt. 23.

-e. - M. de Baependy. r

11•

.li.. 2.a a' do Art. 1'8 o

-o produêto deste Emprest mo c;erá. (.Dtregue·' 1X.1 de amol'ti
ão a a ser todo aplicado desrlp logo ao re!igate <los Bilhetes d

J3a'o la\ endo escri,pturação ,separ~da 'na dita Caixa. - M. de Bae-
I.

" .

, r

"-. -

- 'j
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..~ T .1lClL _ ....

As<;cmhl~a Ger:J1 L('~'i, ntiva; cc reLa.

Art. 1.0 r S diffel' ptes : dmini!'tl' çõt'~, qUE' I'rg p f1) ,ti cml. ca-
~&S de Caridnde e.. i~l ~n ..'S (' 11 H_ Cidndcs de Jlinua, e •,->cit; Pro-
VI leia de PcrnanÜ>uco, le lillllill~1 "lS, f ii'l,p.ri:'o!'uia, H(JSp~t4l rJ fai-
'lJ ospittll do Pobres, llo!'pit.1 dos JJ 'OS, e r:·c\. a de E. oslos

.) reunidéls em huma ,ó Admini: ..n.lç(o os SeO<; Patl'imOll'v.,
os em hUIl1f1 ,ó caixn, tlldo connad a 011 ila Junta, qu(' ,/ der Jmi
;i d~ Caridade, conposta ti Itllm rcsidente, hum 'f .5(JU iro,

h.um E 'crivuí, c tre<; L1on.lomo , lodos nOlneado pelo rrc tdel te da
Província em C n e1bo, a ,·"l • nnla ser 'nl. por tre:, annos, pOd~Ddo

·ser ada, ou parte <.los eu , .... r' ~ rede; ta. ,\ o !o:·uomo. he in-
dividualmente encarre"'atia a n ':lil .~ a:;.í.,) da:; tres ca ,as de i lserlcor-
dia Lazaros, e Expo tn~, desi6)' hW no p .0 da omea~ro a casa,
{'II'" :l cada hum .e confia.

A rt, 2, Esta Junta, 100'0 flue for, llcada, elltrará em e~ercicio,

c ~upal1d(}-se: 1.0 Em to ,bar (ou;; s be s iOlm vei' '1ue a tualOlcnte
per,en"em de facto, e de dil'cit Ú uc!la: t'a u.. faze '10-05 escriptu
l' r em Livl"os ru ricados; e. cerradp.; pelo seo Presid-en : 2. In\'el~U:

riar todos o bens mm eis, c mai,; titul ,. de rendime I), como dIVI

da , pemões, e suprimen os· que lhe sejuo úe 'idos , ... rreca .' Ido tudo
quanto estivei' a deve , e fazendo ultimar as execucõe p r jel!es: ~
Heun'r á Ca a do Hospital do Paraizo os uoentes ex( {en es n... Casa '~O
Hospital dos flcbre , pondo· a oesocl la em aluguel, e accresce'1tan
do áquelJa alo (cco!TIoda('l's preci, as.

Art. 3. Co ~te á Junta: L .. ~er o Reg' 11amento ecol1om' v

ara cada hD11a Cazas que fiC3l' ex. tindo: 2, ~Fazer o Regulam( -
.u administrativo tanto para o trab?!l·o, ~ cncorg'os da mesma [a.
co para a regularidade de 81.1' escripturação·, cou~abilidade:' a-
:- das Rendas, e seguranç. do re, e rcl1ivo: 3, r\c _, o
J!'actlHativos Que forem precism. 1 cada huma das (;asas, En _(melrO~,

CapelJães, Procuradol'e, 'ollic. l res, Escripturarios, e todos os rral~

serventes de que careC~l'em, ... rbitrando a ca~la bum o ordenados q; e
corresponderem ao seo trabalb , "ubrncttendo tlldo ao Go ',em <.Ia f' 0

villcia para ser approvado, OL orl'ig'ido pelo Pl'C idcnte eU' Conselho,
e depois levado á.A embléa Gemi: 4. Acceitar as esn:1Ola3 que se fize- ./
rem a ql ~Iqll('r <.Ias Ce a , ou seja por effcito de dadiva de presente,
ou s~ja por effeito de erba Testamen uria" faz wiú logo arrccadar o
que for em dinheiro, dU bens immoveill, e tomar po se pela pessoa d
~eo Presidente do que for em Predios.

Art, 4.0 Ue pl'Obibido á Junta: l.0 A pratica p.rejuôicíal de plpn
t~r dínhei l~ a juro!\, devendo ao contral'i~ cuidar de arrecad~r as 'luau
tIa que ç; istem em tal emprego, e immobili ai a em PredlOs rbano
que ,s~ ?fferec;ão por compra: 2, A pratica igllalm~nte r ",' udicial de
admInistrar Predios rusticos, le\'endo ank' arrendai-o a qu" mais olfe
r~cer em Has(a publica, e nunca por menos ele tres anno : 3. O con-
InuaL' an '1nda .ento por meio de Ajustes pArticulares com os Rendei,"o. :

4. Ff~ r troca de bew movei , e immovei , ou de Título de rendi
~Olento: 5. _Consentir que existâo fóra do Cofra qllanti~s, que de\'ão
entrar Ira eJle. ...



Ar!. 5, O ~ssento da Jlmta, e (lo seo Arcllívo será na Casa do
Ho,"pítal do Paraizo; a suas 8e cií~s serão pelo menos duas çm cada
sc:'mana, e todos os n~gocio tl'atados em Mesa serão up-cididos á plu
ralidade relativa de votos dos Membr:os presentes, que nunca serão me
no:> de 'luatro, tendo o Presidente o voto d~ qualidade nos casos de
-'rnpate

Art. 6. A .Junta he immediatamcnte I'e ponsave1 pela sua Adminis
tração an Presidente da Província em Conselho. a quem dará annual
mentt~ contas, e reCluel'crá as providencias de que 'Precisar, ficando por
isso iser ta c'e outra qll.tlquer jlll'isdicção. e no fim ue cada semestre
publlc', pela Imprensa a receita total do Cofre, e a despeza de cada
numa as ~asa',

AI't. 7. Ficão isenw da imrcsi~'50 da Decima os Predios U:bap
qll'e fizerem parle do Palrin,onio das re cridas Casas,

\rt. 8. FicáJ revog'udos os E.;;t.atllfos, Compromisso , Leis. (lU 0.'·
d~nfl, qU( se 0pro~el'ern ás disposi~~õcs da presente Lei.

PéJ~O dI) Senado em 26 de t\gl.do de J829, - Jose 19nacio Bor~'es,

..

Na Typogr.ap~lía Imperial e Nacioa1.



SYNOPSE
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ESTADO DOS TRABALHOS
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NO

FIM DA l.a LEGISLAT~TJlA
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1

ASSEl\'IBLEA. GERAL LEGISLAT VA:
-:: ("lo •

1!26 A' 1829

t

M aterias propostas-
pendentes de

no Senado;,. '"
'Js~ussao ..

PROJECTOS DE LEI.

18 fi

E1 13 de Maiô.

Permitliodo 'a livre estip ·Jação de juros, ou premios r,m q (les"
quer capitaes ue emprestimo. No 1.0 de Julho addiou-se ~té a Se8sáo
do aono v·ndouro.

17

Creando hum Monte Pio Militar. Depende do Parecer da~ Cnm·
missões c( .Juerra e de Fazenda, approvado em 8 de O;Jtubro de IS' 7
pura passar á ultima discussão.

Pl'omovenuo a naveo'as~ão} e construcdio dos Navios da Mar:nha
Merc'L e. Em 29 de .l~ho approvou-se pára pas ar á S.a discwnáJ,

I
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15

Promovend(') o a.Jgmenta da Marinhf'gem. Em 5 de Agosto findou
11 2.a disru!:são > e diLit.lio-se ~... lll1Jcm, clue .pa§susse á 3,a

Org-ani!\ando as SecretClrias de Estado. Em 4- de Junho de 18~8

-l'e\!ertt"lt ao "ellado com Emendas fritas e adoptadas peja Camara dos
·S{~Hhol'.es Dt~putados, que farão lidas no me-smo dia4

18 de Julho..

AutllOrisanc1o '-0 Gov~rno para erigir as Villas, que forem ne<:cssrJ iR~

-e crear Juizes Letrados. em vez dos Ordinarios J onde convier. EJ1tl'a
·em l.a discussão.

Facultando a mineraçãe, de todo;.') os metaes., 'e reduzindo o direito
-de 20 por cento no .:.ut'o. Em 21 de Maio de J.827 ficou pendente da
Q.iscussão de Artigos addi.ti·:os.

28

Ol'ganis2ndo 'O Exercito. Em 26 de Agost~ ficou addiada pela ho·
.ra a ~.a disc.\.'ssão.

1.0 de .Agosto.

Authorisando o 'GOVHDO 'ara crear na Capit~I do Imperio huma
AdmjnjstfH\~ão encarregada da Jir~cção, ·e inspecção da factura de Ca.
minhos, e Pontes> e <.Ia ::Jb/~rtllra e nnv'eg'ação (I~ Canaes. Entra em
discussúo com Emendas {)frer~cidas pelo Extn. Sr. f 'larquez de Barbac •
na t'''1 S de AgOSt04

4.

Reguhmdo a remuneração dos serviços Militares feitos em tempo de
Paz. A 25 do dito addioll-se a ~ua discussão até ser impresso oul,ro <.lo
EXrJL Sr. Barro'lO sohre a mesma materia. e então se determinar a
.fórma <.Ie tliscu lil·o.

22

Idem. Em 25 do dito roi admitli<1o por se entender> que a sua
materia póde ser vantajosa.

1827

Em. 10 de MaiJ.

Creando Juizes Territoriaes. Em 24 de J Ul;lO afprovcu·se ~ que
passasse á 2.a discussão.
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80 de JunTw."

Promovendo &. colonisaçãu de Bstravg'eiros. ApproNu-se p ra pas
I!ar á 2.a <.IÍsC"J~são.

Regulando a f1rma da reunião das duas Camaras, permittida pelo
Artigo 61 da COllst~tuiçâo. Teve leitura J e mandouase imprimir lH,.

IUcsmÇ> dia.
1828

Em 8 de .I1go~to.

Orden'3ndo, que a Casa da Snpplicaçãn lecobre o nome de Rela
~ã{. do Rio de Janeiro, e exerça a sua jurisdição somente r.os lim:.es
ten'itoriaes, que lhe competem, Ct)IDO Tribunal de Appellalião. .c.lan
dou -se imprimi::.- com ul'g'encia no mesmo dia.

Creando novos Juizes do Civil, e Oll Escrivães correspondentes. Em
12 approvou-se para passar á 3.a discussão.

1829

Em 29 de Julho.

Regulando a Reparti<;ão do DiZImo por todas as Pt.>vincius do m';"
perio. No mesmo dia foi lido J e mandou-se imprimir.

"
Designando os Cornpendio9 para o t urso de Estudos da Acadcm:a

Militar du Rio de Janeiro. o lneStJlO dl<l foi lido, e maudou-se 1m..
primir.

6 de Agosto.

Marcando a f6rma para se obrigar a cumpl'ir os ajufi I')S, que se
fizerem com trabalhadores Bra ilenos, ou E tl'angeiros. No mesmo dia
foi lido, e mandou-se imprimir.

26

Reunindo em hnma 86 Administração os 5 Hospitaes e Cac;as de
Caódade da Provinc"a de ?ernambuco. Lido, e a imp"Ílnir no mesmo dia.

RESOLUCõES•..
1827

Em 4 de Setembro.

DccJarnndo j que esh\ revoo'ada pela Const.ituição parte das disposi~

çnt>s do [ecreto de l3 de Nov~mbro de 1790. Lida, "e a imprimir no
mesmo dia. ~

ii I
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1829· ,

Em. 19 de ·JU11Ú(h

Designanão o mllI).ero dos vogaes effcctivos das Junlas de JlI-sti~'a

.~ os casos, em que d va ter voto o Presidente das mesmas. Em 2 de
JU~110 approvvu-s.e .para .passar á 2.a discllss[llj.

27 de Julho .

.E tabelet:endo 'a f6rma de se verificar o png'amenlo ·da taxa do sel
~o )O caso do .uso .fructo de 'heran~as, Lido ...c a imprimir .nG mesmo dia.

REG~MENTOS•

.I8~6

Em 22 de J'Jflâ.O.
,

Regimento Interno do Senado, Em 19 ·.de M·aio de 1827 l:emet~

teu-se a hUl1la 'Commis~ã.:> nomeada [la Iwc.

182J

Em 9 de Julho.

Regimento Econor,lico e Policial para as Minas. Em 18 (le Outu~

-lM'o fui a.p'pr(7v~âo para se l'e·metter á Camara dos 81's. Deput,ad'os, fi.
cando p':Hém re. ervada ·a· remessa ,para 'Quantio se <lppro-var o PH>je
elo sobre a Mineração.

20

.Reg'imeFlto .oa Direccão _Cent r'a1, e Oommis~ões Coloniaeli., em ad
(]itamenlo á Lei de Colo'niscçúo d~ Estrangeiros. Leu-se, e maHdou-se
.ÀIlJIH'lmir no mesmo dia.

.INDIC.:H'::õES.

1t;27

Em 21 'de Junho.

Para formar Arligo do Reg-imento lnteTno a Resoluç;;io tomada l'l

fim de se malH.laff'm imprimir as ElI1endas e Pro,ieflos remettido1 1i0
Senado pela Camara dos Sr.. , Deputados. Lida no diLO ti ia.

28

Propondo, que a pal'Íe elo ~. 1,0 do AI't. 5.° do Projecto de Lei
sohre a He ponsalJiliuade dos 1i'uistros, que reôpeita aos Estl'ang'eil'lIs,
ficé1~se snpl'lmida, ref'ervanc!o-se a sua lTIuteria para o~jeclo de htlllla
Lei C'fo'pE"cia1. Foi otferecida fie' mesmo dia, como Emenda ao referido
Proj elo; resclVeo por6.m o l::lenauo, que ficu~, e considerada como llldi
cílção para ser discutida.

.., .
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23 de Julho

Propondo que as Re~olllçj)es da Caldara do~ Rrs. DelJlI .loas envia ..
das ao Senado, s~jão lInpr~~~as e d.i tri.b.uidas antes de serenl dada pa
ra a Ordem elu <lia. Nu lesmo (lia tOl approvaua para l>assar á uJli ..
ma discussão.

"

Propondo, que as ResJ~uções da Carnara do!! 81'S. Deplltado9, que
tiverem sido occasionadas j 01' qualquer Requerimento de -, ~lles diri"'i4
das á mesma, Camara, ou remJuidu pelo Goverllo, dc'-em i!' ::10 17a ..
do aCf)mpanhada' do tal Re,querimcnto com f) O:4cullIeotos e Pap .
concernentes. No mesmo dia approvou-. e, q'e pab:.asbe á u!Lima dis4
cussãu com tres Emendtls, que lhe respei~ão.

1 29.

Em 3 tlc A ~1·il.

Propondo que na actual Sess:Lo Extra.)rcrnaria se fratt'm todos os
objectos Pl'oflrios das Ses,~Qei Ordtnarias, I.U-l11') '~z que oiJo . e tJu~sa

tratar daquelle ,para Que foi extraordinariall1ente cunvocaQu. KIU 7 ad...
diou-se para a Sessão Ordinaria.

PARECERES D8 COMl\Hf:lSõES.

18_6

De Constituiçúo e Dip11maciC!.

Convenção de ..,9 de Ago to de 1825. Sm 18 de Agosto de 1826
approvou-se para pascal' á ultima discussão.

II de Agosto.

Trat.ado de 8 de Janeiro des•. anno celebrado com a Franca. Em
26 de Ag'osto approvou- e para pa5~ r á li tima discu:>s o. ....

De Saude Publica.

25 de Agosto.

~nsecamento de terras apauladas delltr desta Cidade. Teve leitu"
l'a no mesmo dia.

1827.

De Legislarão.

Requerimentõ de osé JOAquim da 'jlva Torres, allegarrdo ha'-er-se
proferiúo contra e/lf' huma Sentença na Cc:sa da SlIpplica~'io, em que
exclue sua mulher da heranra paterna do PalIre MalloeI de JCllUS CVf 4

/

2 .J
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l'e'a, a titulo de ser fi:ha ':lA' coito damnado.
ra pas~ar á ultima discussão,

..

Em 19' foi approvado pu..

Requerimelito de José !Jedro Torres, Escrivão VitaJieio dos Feitos
da Mesa da Inspecção da Cidatle da Bâbia, em que pe le a cont;nua
'ciio dy cxercicio do seu Omeio perante qualquer authoridade, para quem
pa~sar as incurúbencias da ttefe~'ida .Mesa. Lido no mCIl1UU dia.

Da Rt'dacção do Diario.

1,3 de Junho. I

Requerimento do Tachig'rafo Victol'ino Riheiro de Oliveira e Silva;
I<]ue pede ser considerado 1.0 Tachigl'afo em Lll~'ar de 'J'}ão (:al-'tallo de
Almeida. Em 5 de Julho a~~provoll'se'para pasbar á ult" ma dillcussão.

20 de Julho.,

RequerimeFl~(!) ~os Tac;li~'rafos, pedil'lllo que lhe sejio àistrihuido$
'4!s na.peis impressos por OrJem das Camaras. Lido no lllelSmo dia..

Das CQmmissões de G-uerra. e de . uzenda.

2 àe. Agosto.

Cl'eacão dehnm Monte Pio Mi\.itar. Em S de Outubro approvol1~

:se .para p~s!ar á ult~ma di~,ussão; .

JJ J Fazenda•

.6, de Seternb'}·o.

Requerimento de D. Manoela da Paixão Coelho do Rego Barreto;
e O'l tras peflsoas habitantes da Provincia de Peruambuco, em que pe
dem i tmçãu do pag'amento da Decima das Casas proprias, em que mu
>tá\,)J pela .sua muita pobrez:t. L,ido ao l1leSlllO dia.

j' G

De Consttt Ltir:ão.,

-27 de Setemb·ru.

Requerimento ce Mrnoel Ferreira lVIanhã·es, em que pede sf lh"
:2tforem " 1Iu ve~ldão nove 011 dc~ brara,s de tel'r,eno <:uuti.'·uo ao Paeo
;do Senado.. Lido ·em 28 do dito mez.· e ..

1) de Novembl'(J

. Requerimentns de Joaquim José Muniz, José Lamagnez Frazão,
R}lffiUl1d0 ~rall.cisco Bruce, e Cl-emen-tit1o ,;o"é Lisboa, em qne se quei.
xao tio eX-?l'esldente da Provincia do MaranlIão. Lido no Ulesmo dia.

I I



Da Redacção do Dim'io.
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1829.

Da .1J1eslJ.

Em 2i de .Maio.

Requerimeuto de EstanLlau de Sou a Caldas, em que pE'de ser ad
mittidu em hum dOli Lugares d11. Secretaria do Renado. LH10 no mesu
(fila dia.

4- de Julho.

Requerimento do Tachigrafo José Anton~o Pereira do LaO'o) em
'llue pede hum titulo da sua <":ommis ão. Lido no mesmo dia. ~

1829

De Estdist~ .a.

Em 10 dI! Junho.

Estatistica da Provincia de S. Paulo e outras. Lido no mesmo dia:

C{Jmmissões de Guerra e de Legislação.

. . 3 de Julho.

Representação do Conselho Geral 'de Minas Gerae!, supl'cando o
regre:so da Tropa Mi·Jiciana da mesma Provincia, de tacada ne:>ta Corte;
ass'm como hUU\:l Amnistia a favor dos t e"P-rtoreB. Lido no mesmo dia.

De Guerra.

Representação do Com;elho Geral da Provincia de Minas Geraes,
requerendo que e alterem os uniftJrmes dos J: i ic'anos da. ll.el:>ma Pro
vincia) &c. Lido no mesmo dia.

Ma'terias propostas na Calnarra dos Srs. ep'll"
t, '.ldos, e pendentes de discussão 'lO ~eJla u.

PROJECTOS DE LEI.

1827.

Em ] 1 de Julho.

Regu ando R li,bedade de exprimír .Js pensamentos por pala~ras, ou
por esrriptos. E!'tá em 2.a discussão com Emendas da Con lnlliSão de
-:leg'islal'ão a'pr 'sentadas em 24- de Julho de 1829.
•. Ü 2



( 8 )

16.

Abolind" a contribuição, que com titulo de ún.linadas, percebe o
Escrivão da Cama.a Imperial e do De. e.nbargt> Jo Pr...ç", do!! Conselholl
<10 Imperio •••• Addiado em 8 dt. Agosto.

19 de Setembro.

Abolindo o Trihunal do Conselho d Fazenda. Addiado em 2 di
Outubro até a apl'esenta~ão da Lei da Ol'gauisacão do Thesouro.

1'0 de Outuln·o.

Creando, sobre ~"'ro1Josta Jo Governo,' huma Classe de Carpintei ~s

'10 rccnal Naeional" e imperial da Marinha, denominada - Primeirv.
Carpinteiros do' Dumero. - Addiadc em 6 de Novembro.

27.

Authorisando o Gover~lO para mandar abrir hum Canal, que facilite
Commercio da Cnpital da Pl'ovillc.~ do Ma'fanhão com o interior. Está

<em 2.a discussão com outro Projecto offerecido como Emenda pela Como:
missão do .commercia em de Julho de 1829.

, 1828.

Em 14 de oIlgosto.

Regulando,· sobre Proposta do Governo, a fórma da eleição doe
Juizes de Paz, e deus SuppJentes, em quanto. e não prorllulg'ar a Lei
da Creacão Jas Camaras, na fói.r.a da Constituição. Em 17 de Selembro
.entrou ~m 2. a d;scussão, e no mesmo dia fri addiado.

1829.

Em 12 de .lJ.go~to.

AboliJ'lUO as aduaes Sllperintcnrlencias, e Juntas do Iançamerlto da
Decirna imposta pelo Alv~:L de ~ de Junho de 1808.. Lido em 14
00 dito.

2~.

Estingu3ndo a Casa da Supplicação, e substituindo-a por huma R
Iaçãú Tia Cidade do Rio de Jalleiro. No J.o de Setembro ficou addiad

26.

Mandando, que 'fiquem exc1-Jsivamente pertencendo aos, .. izes Secu·
~ares as eu 'hS de todos os testamentos, e a decisão de loOu,,; ag que'tõeSl
a eaes relativas, qualqu~r que seja a natureza dos legados 7 e dispusiçõe:i
'ou qualidades <101 Testameutos,. Lido em 21 do dito.

l.o 1-e Setembl'o.

Dispensando, sobre Proposta 00 Governo 7 de fazer Exames prepa-
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') J'lltorios os ·Estudantes dos Cursos Juridicos de S. Paulo; e Olinda;
,. qole apresentarem Certidões authenticas de os terem feito das mesmas

rnaterias na U niver:sidade de Coimbra, ou Cartas de Bachareis em le
tras passadas na Academia de França. A imprimir no lP~srno dk,.

RESOLUCõES.
~

1827

Em 14 de Julho.

Pel'miLtinc:lo á Ordem 8.& de S. Francisw de Paula adquirir bens
de raiz até o valor de quatrocentos contos de réis. No 1.° dt Outubro
addiol'-se até serem apresentados os Estat.udos dos Collegio.s,· a que he
applioavel o rendimento da referida quantia.

25 de AfE'usto.

Authorisando o Governo a fazer medir. derr.arcar, tombar, c en·
corporal' nos Proprios Nacionaes pÚl'te da Marinha do Districto de Ca~

bo Frio. Adiliou·se em ~5 de Setembro.

27

Determinando, que as Causas Ecclesiasticas sejão julgadas ~m 2.a"
e ultima Jnstancia na Ft-Iação competente. Ac1diou-se 1/0 l.o de Outu
bro até ser tratada esta materia com a Sé A postolica por !l1~io do Mi
nistro competente, o qual oflióou a este raspeito em 21 de Julho de 1828.

Permittindo fabricar polvora cm pequeno, ou em grande. Addia
da em 27 do dito mez.

25

Prohibindo aos :Membros J t.. Jfficiae,., das Juntas de Fazendas da.
Pro~'incias a percepl:áo de propinas, emoh:mcotos, e quaesqucr out~'as

~'I'atlficacõeR ti titulu das arrelOlh8cóes dos contractos das rendas NaclO'
\ " ... ~ .
unes. Addiada em 7 de Novembro até se obterem informações do 1\11-
nistro <.Ia Fazenda sobre est~ obj~cto.

H dtt .7Vávembl·o.

Authorisando o Govel'l1o para se fazeI' proceder á avaliação, e ar
I'emata::ão úa Casa N. )37 tia Rua <.lo OMvi<.lor J pertencente aos Pro
priu Naciouaes. Lida em 15 do <.Iito mez,

·1828

Em 21 dt Ju.lho.

Detlarando, que fic50 em seu inteiro vigor o Titulo 4.° (lIa O~de.
nnn\'a oe 9 de Abril de 1805, e as Leis, que a de<;lararão e a terarao;
e ue nenhum efI't:ito as Portal'iati expedidas pela Repartição da Guerra

3
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solbre r--o 'i~ria su;pe11 ã@ das penas da' La, e '2.a d serção stmpTes.
A(~diarda '"'em 15 de ~e-tembro.

G de Setem.b"Q.

26 de ..4g-'osto..
. I

Be~uJalldo a fúrma de ReTem matricl:Ila.dos os Brasileiros, que) estu-
<Jando na" Uni ver idades E trangeiras, Vollal cm, e quizel'f'm concluir o...
seu, E~llld(·' nos Cur.os Jurit1icos, LI em Academias Medicas do 1m·
pel ia. Fie<HI uddiadil no Lo de .Junho de IS2!) alé a fmul Resolução
-<I' Carnara do' Srs, Dep' lados obre o Projecto de Lei org'ani:c..do no
Senad-o obre identico oLJecto.

Reg·ulando aPre iclencia das A sembléas PUl'ochiaes '.em toelos 'os seUi
trabalhos. A.ddiacJa em I] do (" t r 1;.

Exli r guindo o Officio de Aqministrauor da A~fandeg'a da illa de
Santos na Provincia .de ::5. Paulo. ..Foi lida em ao do dito rneü.

Deter ~inando, que a jtirisdição dos CnmmandantE's Geraes e Subal.
temos -das Prov·incia, lica sentJQ pl ramente a 1:ililar. Lida no 1.0 de Julho•

. }(} dp Julho.

R-eglllfll1i:l-o â fórma; pela qual ,,<lerão-' providos temporariamente os
Officios de ~ lIsli~a, qu,e '\'ag·arem. Lida em 14 do <Iito.

DeeJaramJo o dia ~ de - lho Ce tividade Provincial na Provin~

la da Bahia, Lida em 20 d') d'te, e dispensou- e a sua impressão., .

28

Mannando conser\'<lr aos EscriptLlrarios das Camaras lvrl1nicipaes, crea
·dos por Lei. o;' ven.ill1elltos qu liverchl, para .contiuuarem a servil' du
,ranCe uS seus 'l\lulos. Lida el1t 30.

4 de .Ago,r;to~

1 fandanç o nomear .J lIizes de Paz em todas as Capellas Filiaes Cu
rauas. Lida 1'111' 5 do díto.

App"rovflnd as Cadeiras de l.as Lelras ·cre da em diversos Lugares~
Lida cm 7 do dito.
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Jl

DeclanmcJo, que as qnglidades exig'idall nos Eleitores Parochiaes
pelo ~. 7. du Cap. ~'.o cla,s IlIstl'uc<;ó<>s de ~(J de Março (h lS~4 ll~\'em
ser avaliadas lla conSClenCla dos vutantes. J~lda em l~

~:\IENDAS.

1828

Em 81 de .Maio.

Ao Pl'Ojecto ele Lei, desig-nando o numero da!> Spcr("lm·iall <ip F .. la.
do e N e··'oclOS l>el'leucentes a cada huma d'ellas. Foráo lulas em 1: de, o
J uubo,

---,----- - --- - ----.....-..
RIO DE JANEIRO NA. TYPOuRAPHIA IMPEIUAlo E 1I(AClONAL 18~O..
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