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'PROVI!;ÃO DE 2 DE JANEIRO.

Imp. avulso.

o marquez de Baependy, etc. Faço saber á
Junta da Fazenda da Pro \'incia do Ceará, que
recebendo neste Thesouro o omcio do Presiden
te dessa Pwvincia, de 15 de Setembro do anno
findo, informando a favor do requerimlmto de
Joaquim Francisco de Paula, actual Professor de
primeiras letras nessa cidade, no qual pede o or
denado a o enos ser pago á
razão de 200:t/> rs., a que jit foi elevadO ~ito

ordenado com todos, desde que foi provido no
dilo erop.'ego: ha S. lU. I. pOI' bem determina~

que o supplicante requeira pela Repartição a quem
compete o provimento dos P'I'ofessores ,publicos,
e que os Deputados ({ue assignárão no augmento
que lhe concedêrão sem ordem positiva entre
guem nos cofres da Junta as quantias que o sQP
plieante recebeu de mais, por aecreseimo do te
ferido ortlenado. O que se participa á Junta para
"ua intelligencia e devida execução. Albino Nu
Iles de Aguiar a fez no Rio de Janeiro, em 2 de
Janeiro de 1827.-Marcellino Antonio de Souza
a fez escrever.-Mai'quez de Baependy. -Ácha,:
se no Diario do Governo de 8 de J anei.ro de 1827,
n, 5,

PROVISÃO DE 3 DE JANEIRO.

I\Ianuscriplo aulhentico.

o Marq tc. Fa o
Junta lia Fazenda Publica da P1"ovinela o
nhiio, qne S.· 1\1. I .• por sua immediata resolu
. -o de 22 de No\'embl'O do aflno findo, tomada
em consulta do Conselho da Fazenlla, sobre os
amcios da mesma Junta, de 17 de Outubro e 28
de Novemhro de 1825, relativos ã arrematação
da ill9minação dessa cidilde, e edifioação da fon
te publica no ilio denominado: - Apicom:
houve por bem approvar a dita arrematação,
applicando-se para as despezas respectivaR o que
render, e competentemente se a'rl'ecadar di>s i,m
pOBtosque até agora se applicnão para a ilIumi
~lação desta côrte, como lhe foi o~nado cm
provisão de 25 de' Dezembro do mesmo anno,
concluindo a edlllca9àQ' da referida font e fi..
~ando a Ilua conservação e repáro, depois de linda,
ú cargo da Caml1l'a da rbe~ma ~idackl, daRde con-
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ta em seu devido tempo de assim o haYer execu·
tado. Antonio Gomes de Oliveira a fez no Rio
de Janeiro, em 3 de Janeiro de 1827. - Marcel
lino Antonio de Souza a fez escrever.-l\larquez
de llaependy.-E$trahida do Liv. de Reg. de Or
dens e$pedidas d Junta da Fazenda do lJJaranllão, li
{l. 72 1)•• e confrontada com a consulta que bai$Ol(
original ao Conselho -ao, 13 de J antÍro.

AVISO DE 3 DE JANElRa.

1m • avulso.

111m. e Exm. Sr.-Na data de hoje se expedio
ordem 'ao Lente da Aula de tachygraphia, Pe~ro

A.ffonso de Carval~o, para chamar todos os ta
.chygraphos que tiverem exercicio nas duas Cama
ras da Assemblea Legislativa, á frequentarem a
dita Aula, declarando-lhes que não receberáõ no
Thesouro Publico os seus res cc o venoimen
tos, sem.most-rarem pO certidão a sua assidui
áade e adiantamento. O que participo a V. Ex.
para que, nesta conformidade, se passem as ordens
·necessarias, afim de lhes não ser pago o seu sub
sidio sem apresentarem a dita ·certidão. Deos
guarde a V. Ex. Paço, em '5 de Janeiro de 1821_
-lUarquez de Caravellas.-Sr. Marquez de Bae
pendy.. - Acha-se no Diario do Governo de 8 d.
Janeiro de i 827 , n. 5.

PORTA.RlA DE 4. DE JllNBIRO.

Imp. avulso.

O Administrador de Diversas rendas nacionaes,
arrecadadas na l\lesa do Consulado, fique na in
telligencia de q~ .deve abrir-.se o expediente do
embarque logo ás, ,~,.boras da manhã, como
exige a commodid'li~iijt publico, e conservar
se aberto até ás tres horas lJá'farde.' Rio de Ja
neiro, em 4 de Janeiro de 18~7' ~ Marquez de
Baepeody. - Acha-se no Diario dó' G0f7erno d, 10

de Janeiro de 1827, n. 7,

PROVISÃ.O DE 8 Dn JANEIRO.

Imp. avuUo.

O Marquez de Bae endy, eto. Faço saber lt
"unta da Fazenda da Prol'incia da ParahJba do
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ANNO DE 18~7.

Norte, que sendo presente a S. 11. o I. o seu
omcio n. 14, acompanhada do requerimen o de
Feliciao~ José Henrique, arr taute do enltto
nho l\lassangano, no qual pede, pelas razões que
expõe, se lhe permiLta fazer o pagamento á pres
tações annuaes pela decima parle do que ainda
deve, com o que se conforma a mesma Junta:
ha o mesmo A. S. por bem ordenar que, "isto
o supplicante não tel' feito regularmente os mo
dicos pagamentos á que era obrig'ldo desde 18s4,
e que sI:> lhe poderião obstar os acontecimentos
tIe 1825 em diante, deve promptamente pagar
o que estiver devendo até 1822, e o que tiv6F
vencido até o presente, em prestações propor·
cionadas ás suas circumstancias, bem como de
terminar se extranhe a essa Junta a Calta de ~elQ

na cobrança das rendas que estão a seu cargo nos
seus detido.s tllmpos, como he do seu dever. O
que se HlC participa pat'ól sua intelligencia e go
nrno. Antonio Lourenço Pereira de Carvalho a
fez no n~o de Janeiro, cm 8 de Janeiro do 18:-7'
- aIarcellino Antonio de SOU7.U a fez escrever.
l\1arquez de Baepeody. - Aella-se no DilU'io, do
Governo de 12 de Janeiro de 1827, n.9.

PROVISÃO DE 8 DE JANEIRO.

lmp...vulso.

o l\brquel'i de Baepeudy, étc. Faço saber á
Junta da Fazenda da Pro,vincia do Maranhão
que S. lU" o I., deferindo o requerimento de Luiz
Antonio Rodrigues de Araujo, EscI'i\·ão dos ar
mal'iens naeionaes des~ Provincia, em que pede
ser Qfmfil'mado neste e~prego com. O augmento
d~ Gl:d~ q'W <\~ 54;U imperi~l agrado,
ooncedendo-Ihe as vaDtagena tle ue goJão u do
Almoxlll'ifado desta côrte: ha po bem approvar
a nomeação com que. o supplicante exerce o dito
emprego) em quanto bem. servir, reservando-se
() augmento de ordenado para O regulamento ge
:tal que se espera. O que se participa" Junta
para sua iotelligcDoia. Albino Nunes de Aguiar
a fez no- Rio de Janeiro, em 8 de Janeiro de 1827.
-l\1arcellino Antonio de Souza a fez escrever.
l\Iarquez de Baependy. -Acha-se no Diario do
Govemo de 19 d, Janeira d, 18s.7, 1t. 15.

l'l\OVlUO u:n 10 1'1$ ;y;.......I<Urwr.'---
:&lanusCl'iplo 1t81hentico.

O Marquez de Baepeody, etc. Faço saber á
Junta da Fazen.da Publica da Provincia ela Para
b1ba do Norte, que sendo da maior urgcncia não
somente ell'ectuar-se. quanto antes a remessa. an
nua! do páo-brazil para Londres, na rórma das
ordens que se lhe tem expedido em provisão de
50 de Outubro do anno findo, e outras antece
dentes, mas nugmentar a sua quantidade: ha
S. lU. o I. por hem novamen'e Olldenar mui
positivamente a essa Junta, que a remessa que
lhe está determinada de 8,.000 quintaes seja ele
vatla a 16t ooo neste. o 'e anDo, ou ao enos,
em ultimo caso, a u,ooo,. autoriau4o a Junta

sobredita para sacar sobre a JUOla da Fazenda de
Peraambuce, -ou sobre este Theaouro, por essa
despe~" IlQ c Q Q nà() Qhe~ar.m ai upprimen
tos feitos pelos correspondentes do Banco, como
expoem em omcio de 21 de OutuiJ-o do dito
anrto, dando parte regularmente d"lls remessas
que fôr fazendo, como já lhe foi.1 'rminado,
entendendo-se com a dita Junl, ~ 'Iualquer
embaraç& que haja a respeito O" .:mbarcações ,
e ficQlldo respoDsa"el pela m~nor falta de execu
ção destas ordens. O que essa Junta religiosa
mente cumprirá sem dUlida alguma. Carlos José
Coelho a fez no Rio de Janeiro, em la de Janei
ro de 18~7' -l\larcellino Antonio de Souza a fez
escrever. -l\larquez de Baependy, - Extrahida
do Li'D, de R,g. Js, Onún,a e:rpedUúu "Junta da Fa
zenda da Parahyba do Norte, d {l. 49 'D,

AVISO DB i2 DB .JANEIRO.

lQlP' anIso.

ConlJtando, pela representação feifa em 19 de
Dezembro do anno passado ao Thesouro Nacional
pelo Administrador de diTerlJilS rlmdas an'ecadadalJ
na ~lesa do Consulado, não se ter exigido no Rc,
gisto de Itaguah,.~dos tropeinJ& e contiuetol'e5 do
fumo, a resal a que de ,em apresentar daquella
"lesa, como he expresso nos art!. 41 e 42 das
instrucções de 4 de Fevereiro de r8~5, por que
se governa, sendo semelhante omissão em pre
juizo da boa arrecadação I!OS respectivos direitos
que se pretendeu acautelar: Determina S. l\l. o I.
que Vm., em conformidade dos sobreditos arti
gos, cuja copra aohará inclllsa, assignada pelo
Contador Geral da segunda Repartição' 110 mes
mo Thesollro, ponha em efl'ectiva e pontual exe
cução o que nelles se aoha prescripto. O que Vm.
assim terá entendido c cumprirá. lUo de J:mei
1'0, 12 de Janeiro de 1827.-Marquez de Baepen
ày. -Sr. Administrador do Registo de Itaguahy.
- A(;ha-~e no Diario do GODerno de 17 de Janeiro
de 1827, n. 15.

AVISO DE 20 DE J'ANEIlIO.

MaDascripto Bulhentico.

Illm. e Bxm. SI'. - Fapa v: E a ao
Ca .:- roga Anlonio JGaquim do Couto,
e ao Capitão Tenente Jooquim Guitnermc RI>
drillues Ue Souza ~ que t para sou regulamento
nos commaodos de que acLualmeDte se achão elr
oarregados, ba S. M. I. por bQm detcrmloar O
seguinte: Qs Commandantes dGS nnio.s em meitl
armamento re5pondem pela oonscnaSlio- lle t,udo
quanto pertence n,G çaaco, a.pparelho e arranjos
interÁtlres dos meslllo~ Ra"ioe; fiOl~Ddo na mtel
ligcncia de que. quando armarem de todo o •
Tlim entregar sem falta algulna: Q seu trabelho &e
reduz. a arrecadar e e.e~lienar. P ,. emediar
biscates que eiUll o tempo se io precisando,
se dü:igil'áõ ao Inspootor do Arse~l ~ arinba,
a queQl a tal :tetpeito se qpetlem as coolsnlllntit&
onlens. 080 mantimem06, Gsebreeellente que t
nrelll a bordo, quando lomarém eoota do meiG
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armamento, irlJõ passando parI outros navios á
proporção que o Intendente ôa Marinha os pedir.
Nesta parte são EUbordinados a este. Quanto ao
mais, ficão debaixo das orden9 do ln 'pector.
Deos guarde a V. Ex. Paço, em 20 de Janeiro
de 1827' -Diogo Jorge de Brito.

PORTA.:U. DE 23 DE JAltEIRO.

IIeDuB3ripto aUlhcDtioo.

!\landa S. M. o 1., pela Secretaria de Estado
dos Negocios da Guerra, remetter á Junta da Fa
zenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fun
dições, tres caixotes con tendo todas as contas do
mesmo Arsenal, pertenccntes aos annos de 1825,
1824 e 1825, e primeiro semestre do anno ante
ccdente, bem 00000 d()us livros da receita e des
peza desde 1820 a 1825, aGm de que taes contas
e livros sejão repostos nas competentes e lações,
ficando a Junta na intelligencia de não remelter
mais contas semelhantes sem que se exijão positi
vas. Pavo, em 23 de Janeiro.}e .827.-Conde

. de Lages. -Acha-se no lJ. de {l. 208 do Lif}. n. 5
de Reg. cú Portaritu diri~dtu d Junta da Faundll
rúJ 41'6tnal do Exercito, J!'abrwtu e Fuw1içõe~.

PROViSÃO DE 24 DE JA.NElRO.

l\lanascripto aUlhcntico.

O lUarquez de Queluz, etc. Faço saber á Jun
ta da Fazenda Pnblica da Provincia de Pernam
buco, que sendo presente á S. 1\1. I. não ter a
mesma Junta remettido p:u'a Londres, como cum
pria. na conformidade da provisão de 26 de Se
tembro de 1825, a quantia equivahmte a 60,000
libras slel'1inas que, em ,'irtude da provisão de
24 de Julho do aono passado, se reduzio a 50,000
libras sterlinas, afim de coadjuvar o Tbesouro
Nacional no pagamento do juro e amortisação
do empreslimo contrahido na dita praça, por
decreto de 15 de Janeiro de 1824, nem tão pou
co te'" dado conta dos motiVeis que tem obstado
ils referidas remessas, como era de esperar á vis
ta da provisão que se lhe expedio em 29 de Maio
liltimo: manda o mesmo A. S. extranhar á dita
J unta o pouco, ou aRtes nenhum cuidado que
tem postlJno cumprimonto I~S 'mperiaes or.
d-eos, em objecto de tanta monta, quanlt<rd'eHe
depende o credito do ThesoUl'() na Europa: e con·
fia que a Junta, mais bem avisada sem perda de
tempo. remetterá o computo correspondente ás
ditas 50,000 libras sterlinas, para entrarem 110

pagaménlo do jurlll que se ha de eJl'ectuar no .'0
de Q~ubrQ subsequente, preparanoo-lle, outro
sim. para receber os sa1}ues do Thesouro, rela
tivos lJs outras 50,000 libras stel'1inas com que
completa a lua quota llnntlal 'ficando mais na
intelligencia de que póde lançar mão de todos os
recursos que ao seu alcance esti\-erem, afim de
que não haja falta Das ditas remessas, como já se
tillha providenciado pela indicada provisão de
~6 ~ Sllle!ll~ro de 1825. E porque desta sorte
oewu~ma esc...a plausível poderá d'ot'3 em diall
l'C cobooea&ar olq.iseõc. a .,clDeU13nte respeito,

S. M. I. P&l' maneira exemplar fará sentir á Jun.
ta o 81ln imperial de~agrado, quando strictamen
te não cumpra o que por esta se lhe determina.
Pedro José da Camnra a fez no Rio de Janeiro,
em 24 de Janeiro de 182'.- larcellino Antonio
de Souza a fe7. cscrever.-Marquez de Queluz.
.;lr;/UL-'B ri /l. 195 do Liv. 12 da tsrccira Repartição
do Tluso/lt'o N-.cionllt.

PROV1SÃO DI: 24 DE IANEInO.

Maooscripto autheotico.

O l\larquez de Queluz, etc. Faço sauer á J un
ta da Fazenda Publica da Provincia do Maranhão,
que S. M. 'O I., attendcndo á represen tação do
Governador das Armas dessa Provincia, o Conde
de Eseargoole, de não ter abi quartel para sua
residencia, e nem lhe ser providenciado por e~sa

Junta, por se não achar autorisada para es e fim:
houve por bem determinar, por aviso de 50 de
Dezembro do anno findo, expedido peIa Secreta
ria de E'ijtado das Negocias da Guerra, que, no
caso de não haver casa da Fazeocla Publica que
se lhe dê para quartel general, se lhe arbitre a
quantia nccessaria para o aluguel de alguma em
que resida. O que e pa1'ticipa á Junta para sua
intellige"cia e execuçã:o. Carlos José Coelho a
fez no fiio de Jaoeifl), em 2:j- e aneiro tle 1 27.
- ~larcellioo Antonio de Souza a fez es"Ore\'e.",
l\larquez de Queluz. - Extrlllzida do Liv. de Reg.
de Ordens eRJpedidas á "':Ida da Faunda do lJlara
Mão) li (l. 74.

PROVISÃO DI: 24 DE lANUaO.

~DUscrlpro autllcntico.

O MarqúezdeQueluz, elc. Faço saber h. Janta da
Fazenda da Pl'\)\'incia da ]lahia, que S. lU. o I. ,
por sua immediata resolução de 'J ele ovembro
do anno antecedente, tomada em con ulta da
Mesa da Conseieneia e Ordens, houve por bem de
terminar por aviso de Il do presente, expedido
pela Secretaria de Estado dos egocios da Justi
ça, que ao Vigario Conado da Freguezia de S.
Pedro do Rio Fondo, ntonio Pereira da Silva,
se lhe concedão os ornamentos que fõrem indis
pensaveis para o culto divino, e huma ajuda de
costo compali vel com as actnaes- eitcnms taneias ,
para ~'U:rilta1' a" '~b ttâ rec, açao a Tgr ja
Matriz, que foi consumida por hum illCendio. O
que se participa li <lita J unta para sua intelligen
cia e cump'"imento. Albino Nunes de Aguiar li

fez no l\io de Janeiro, cm 2{~ de Janeiro de .827
- MarcelliD() Antonio de Souza li fez escre\'er.-
larquez de Queluz. - E:r;trallida do Liv. de Reg_

de Ordens ef&petfultu cl Jllnta da Fazenda da RaMa,
d {l. 1451:.

PROViSÃO DE 24 DE JANEIRO.

MaoDllcripto aotbentico.

O Marquez de Queluz, ete. Pago saber á Junta
da Fazenda da Provw ia do Espirito Santo, que
reccbelldo-se neste Thesouro o seu oaleie D. J 5 ,I··



4IIXO DE I8~7.

acompanhado dos requerimentos de Manoel Pe
reira da Silva Vianna, que pede a· indemnisação
dos prejuizos causados pelos- Gentios Botecudos
na sua fazenda d~nominada-l\loribeGa-opro
cedendo-se ás oecessarias informações e parece
res, houve S. 1\1. o I. por bem resolver que não
tem lugar a pertenção do supplicante. O que se
participa á Junta para sua intelligeocia. A.lbino
Nunes·de Aguiar a fez no Rio de Janeiro, em 24 de
Janeiro de 1827' - Marcel\jno Antonio de Souza
a fez escrever. - Marquez de Queluz. -Et&tralti
da do Liv. de Reg. de Ordens expedidas d Junta da
Fazenda do E,pirit.o Santo, d {l. 76.

PROVISÃO DE 26 DE J ANIlInO.,

l\lanuscripto authentico.

O 1\larquez'de Queluz', etc. Faço saber á JlIOta·.
da 'Fazenda da Provincia de Pernambuco, guu
S. 1\1. o I., a quem forão presentes os omeios do
Deputal10 eX!traordinario dessa Juota, ns. 15; 16 e
17" em que eX'põe, pelos motivos que menciona,
a necessidade de se tomarem medidas· extraordi
narias afim de dilIlcultar quanto fôr possh'el a ti
rada por alto de fazendas de bordo dos navios que
cntrão nessaProvincia:- ha por bem ordenar a fiel
observancia do q-ue- a semelhante respeito infor
mou· o JuiZ! interino- da Alfandega desta côrte',
como determina o alvará de 5 de lt'evcreiro· de
18'10, e as instrucções de J o de- Dezembro de
J-8g4, que tudo se lhe remette por copias, 3lIsig
nadas pelo Contador Geral respectivo. O que se
pal'ticipa á Junta para sua intelligencia e execu
ção, Pedro> José da Camara a fez no' Rio de Ja
neiro, em 26de Janeiro de 1827.-Marcellino
Antonio de Souza a fez escrever. -lUarquez de
Queluz. - Acha-se á {l. 157 do· LilJ. 12 da tIJ"Ceir4
Repal'li{:ão do' Tllesouro NnlJional,

RESOLUÇÃO DIl 29 DE JANEIRO;

l\lanuscripto aulheulico.

A l\la-rq!1eza de Sanlos dirigio ao·Conselho da
Fazenda hum requel'imen.l:o em que pede 9 assen~

tamento q!1e lhe toca na conformidade do seu
respectivo titulo. O Eserivão·da Fazenda, a q,lll:m
o Conselho mandou in form.aI' ,. respondeu que
desda a crc::Ição d9 Tribunal do COIlS UlO '(1

zenda nesta côrte, até o·presente, nunca se ex.
pedirão alvarús ou cartas de assentamento de
quantias ou mantimentos. que cm Portugal se fa
zião aos titulos dos grandes do Roino, talvez
além de oull'as razões, porque taes quantias erão
assentadas sobre rendas- proprias, o para este fim
designadas, vor isso o q..ue se tem semBre obser
vado naquella Repartição, e uliimamente com a
earta ou titulo da S~a. Duqueza de Goyaz, he or
denar o Conselho que se registe o titulo apresen
tado pelo agraciado com a grandeza.

O Desembar.g;ldor Prooura.dor. da Fazenela res
pondeu ela maneira segui~te:- A' "ista da in
formação do Escrhão da Fazenda, entendo de
ne.cessidade dever subir o expostQ por el1e ao alto
eonhecimento de S. lU'. I., porque não cabe na

autoridade do Tl'ibunal dispensar o cumprhnen
to do imperial mandato na carta da mercê do ti·
tulo, nem occorrer com medida ainda pro,'isoria
para effeituar-se o mesmo cumprimento que ha
de reguJar igualmente na oukas idenf'las- mercês,
muito embora se pratique o· reg~t .' e na in
formação se refel'e, para d,ar-se a r,:' J .\0 titulo a
quem pertence, porque me parecI.. ... .er necessa
ria a propría, e bastar o regisro pil'a u seguimento
que fôr detel'minado, depeoMllte,. a meu ver, da
Assembléa Legislativa, allento o systema q,ue
rege felizmente este Impel'io.

O que visto, parece ao Conselfio, conforman
do-se com a respo ta do De embargador Procu
rador da Fazenda, que deverá subir ao alto co
rrhecimento de S. l\l. I. a pretenção da supplicanre
l\l'arqueza de Santos, ficando a sua carta regista
da, para que V. 1\1. I. se digne de decidi., o que
houver por bem, e que servirá para o deferimen
to de outras semelhantes pretenções alfectas ao
Conselho. mo de Janeiro, 19 de Janeiro de 1827~

Besolufão-.-Registe-se e entregue-se ao depoi
o titulo a quem pertence, /lcando o mais pend~nr

tu de ulteriores disposições, P'aço, 29 de Janeiro
de 1827' - Com 11 rubrica de S, nl. r. - Vis
conde de S. Leopoldo. - Acha-se 110 Liv. 1° de
Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda, d {l.
225 v.

RESO!UÇÃO DE 21) DE JA.NEInO.

l\1anuscripto' aulhentico.

D~ l\fagdalena Rnza Marques c seus filllos re
dem, cm remuneração dos serV'iços de seu falle
cido mari-'Jo- e pai', o l\'1arechnl l\lanoell\larques,.
huma tença de 600:jj)' rs,; dctJ o Conselho vista
ao Desembargador Procural1or da Fazenda, o
qual' respondeu, que pusto o assento do Conse
lho Ultramarino, de 28 de' Março de 1'792, n:t
rórma do qual tem sidb decididas iguaes preten
ções, não comprehenda na iua letra recompen
sas de serviços prestados por Offieiacs de paten
te superior ti de Bl'igadeiro, para o que tah'cz
concorressem razões politicas, e a constante ob
servação de que bem poucas patentes daquella
ordem havia naquelles tempos no BI'azil; com
tudo, p~lo cspÍl'ito daquella legislação, he evi
dente que elta não pouia deixlIl' d en el' 05
8etvi-çu 1 os'por patenres superiores ás de Bri
gadeiro, pois o contrario importaria inj ustiça
manifésta~ não sendo, portanto, a respectiva re
muneração nunca cm rigor de direito, menos da
que he C'Cncedida aos Brigadc~ros. E posto que
pela qualidade dos serviços do sobredito Mare
chal, presrados em crises arriscadas, se fa~a rlig
na de toda a contemplação a presente supplica,
comtudo, sendo esta de mera graça além lla'quan
tia marc3d'a, só S. M'. I. poderá decidir como
melhor llie parecer.

O Conselheiro Fiscal das Mercô's conlbrmou-sl!õ
O que tudo ,'isto, parece ao Conselho'que sendo

sómentn taxadtJs no jà cit:j.do assento as remunera
ções de servi \los que devem conceder-se até o
posto de Brigadeiro, não contemplando as mais
patentes superiores, não pÓt1e'de' justiça avançar



.4J,;, NO DE 7. 5
3' mais do que a persuadir-se, que á aquella remo.·
lleraç~o de 500:t1> rs. taxada no mesmo assento,
até o posto de Brigadeiro,. tem as supplicantes
D. I\lagdalena Roza I\larques, viuva, e seus fi
lhos O. I\Iar i Carolina Marques e Francisco Mar
ques Elvas ROI·tugal, summa justiça e direito..
llio, 8 de Jaoeiro de 1827.

ResoluFão. ~ Como parece ao Conselho quan
to á remuneração pecuniaria expressamente ta
xada no cilado assenv>. Paço, 2!)- de Janeiro de
de 1827.-Com a ruhl'ica de S. 1\1. I. - Viscon
de de S. Leopoldo. -Acha·se 710 Liv. 1° de Reg.
de ConsuitaJ' do C07IJelko da Fazenda T á It 12-4 v.
e 125.

RESOLUÇÃO DE 29' DE JA-NEIRO.

l\IaO!lSCl'ipto autbeoli'co.

D. ~1al'ia Ximenes Flangini peúe para si e suas
filhas a remuneração· de sel'viços de seu, fatlecido
marido, o Briga-<1eil'o Miguel Aot(}llio Flangini.
Ol'deoou o Couselho,. em cumpl'imento á- resO
lução de 16 de Ago~lO' de 18~, tomada' em con
sulta do mesmo Con cluo, de 7 do mesmO' mez
e anno, que a supplicante se habilitasse primei
ro na fórma da lei' e havendo-o eUa feHo, deu
se de lmlo "ista ao Procurador a orOa, o qual
respondeu, que parece deverá subü' novamente
ii presença de S. 1\1. I. o mesmo q.ue na consulta
junta se eJlpôz, formando O" pill'ecer do Tribunal,
accreseentando-se que por não se distinguir no
assento de 28 de l\larço de 1792, do Conselho
Ultramarino, que alé agora tem I'l~gulado,.a ef
feclh'i<lade do posto de Brigadeiro, da graduação,
se consultou a pensão de 500:t1> rs. a fa vor do
Brigadeiro graduado o 1\larquez de JaGarepaguá·,.
Gomo "erificão os papeis juntos, e he constante
ter sido concedida, e que da certidão junta aOd
maid documentos se mostra não se tel' feito algu
ma mercê remuneratoria ao fallecido marido e
pai das -supplicanlilS,. que todas merecem a pie
dade de S. 1\1. I. , pal'a com a dita pensão não
succumbirem á miseria.

O que "Visto, parece ao Conselho o·mesmo q.ue
ao Procur3dor da Corôa, com qup,m se conforma.
Uio de Janeiro, ~!1 de N~vembro de 1826..

Resolufão. -Como parece ao Conselho·, em
confol'ml a ... solvido em caso
iJentico. Paço, em 29 de Janeiro ue 18~7'

Com a rubrica de S. 1\1. I. - Vis000de de S.
Leopoldo.~ A c/Ia-Ie no I.iv 1° d, Rel{. de Consul·
taJ do Conselho da Faunda, d {l'. 224· e v.

AVISO DE 29 DE JANEIRO.

lIianuscriplO auLllentico.

, S. 1\J. o I. ha por bem que na Felação dos pr.e-
90'S que mensalmente se' costumão elH'iar a· esta
Secretaria de E@tado dos Neg.ocios da Justiça,
se. declare_ qu~es os con,demnado-s a degredo que
mto tenhao amda par~ldo para os seus d,estinos,
quel a razão, e para GRilo o degredo, afim de
. e dar a devida pro"Videncia, por isso que não- he
Justo demorar-se·lhes a pena e o oastigo mais do
que lhes foi impOlllo pelas sentenças q.ue os con-

de~nárã? O que participo a· V. S. para sua in·
telhgenCla e execução. Deos guarde a V. S. Paço,.
em 29 de Janeiro de 1827. -1\larquez de Nan·
reth. -SI'. José A~bano Fl'agoso_

RESOLUÇAÕ DE 30 DE JANEmO.

.lIlanuscripto 3ulbcotico.

O Conselho da Fazenda envia lt imperial pre
s?~ça a folha .das propinas do luto que, por occa
slao do fal\eclJnento de S. 1\1. a Imperatriz, de
vem receber os Conselheiros e mais pessoas em
pregadas D<l expediente 110 dito Tribunal impor
tando· na quantia de 1:255:t1>500 rs., á ~azão de

- 5, por cento dos oruenados, afim de S. 1\1. I. man
dar decretar o competente pagamento.

Resolução.-Como parece. Paço da Boa Vista,
50 de Janeiro de J 827.-Com a imperial rubrica.
- 1\larquez de Queluz. - Ea;tmhida do original
no Tltesouro Nacional.

RESOLUÇÃO DE 30 DE JANEIRO.

Imp. avulso.

a Uarquez àe Queluz, etc. : Faço saber á Jurr
ta da Fazenda da Província de Pernambuco que
r~eehendo-se o oflicio do Depulad"o extraordma
1'10 dessa J'unta, n. 10, nO' qmrl C'X"põe as difficul'·
dades que se enconl1-ão para a pl'ompla arreca
dação da Fazenda Nacional, tolerando-se que até
os contratadores estejão devendo dous trez. ' ,
quatro e m~ls quarteis dos seus contratos, bem
como· das pal'alysaçõ'es das· cobranças encarrega
das a I\lagistrados, Administrador c Reeebedo·
res, pelo ddecidido p~tronato que se tem praticado,
re.meucn o por copia as representações que tem
feito a eSSá Junta a semelhante respeito, e bem
assim sobre os que respeilão á Alfandega: ha S.
1\1. o r. por bem determinar, quanto aos atrazos
dos pagamentos das rcndas publicas, que a Jun.
ta man.de pôr em execução as medida' que fôrenl
requel'HI'as pelo dilo Deputado, impondo-se a
d'e~ida responsa~ilidade aos 1\lagi trados á quem
eshver ?Ommelh~?, p~dendo o sooredito Depu
tado cliam1!r a SI os 11 ,'ros auxiliares das contas
correntes, e coteja-I'os com os dos termo das ar·
rematações que existem na Junta, afim de se dar
logo as pro"idcncias para a coul'ança do atrazado'
e .rlo que-se-f'ôr '"eO(~t:ndo; e veto qlre respeita h
Alfandega, que se observe o {oral e o que sobre
esse objecto respondeu o Juiz da desta côrte na
omcio incluso por copfa, assigllado pelo Co~ta
~·ór. Ger~r resp?cti\·o. ~ 911e assim eumprirá'.
Jose l\1arla Xavier de Oliveira a feZ' no Rio de Ja
neiro, em 50 d'e Janeiro de 1827. -l\larcellino
Antonio de Sousa a fez escrever. -Marquez de
Queluz.-../c/llt·se no Diario do Govel'1lO de 5 á'e
FCfJereiro de 182:7, n. s7.

BBSOIoUÇ.w DE' 31 Da .lUiBIRo..

Mano.cripta autllentico•

Ao Conselho da Fazenda se remeUêrão os om·
cios do· Presidente do Rio Grande do Norte, em
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J 8 deJabeiro e I 7 d~ Fl.lveiro da 1827, para oon~

sultar: 1°, sobre a conm que elle dá de sI! não
haver arrecadado de algnns al'rematantes de páo
brazil o direito de 2 por cento lla exportação,
estabelecido pelo alvará de 25 de Abl'Íl eJe 1818 ;
2°, sobre o exlra vio que elle suspeita ha,'er feito
Francisco Ahes Pon tes, IlUm dos ditos arrema
tantes, de 160 quin taes de páo .brazil, e tal vez
mais, na cllrregação que fer. para llarselha e Hâ
ne de Graça na escuna Florinda.

Ou ido o PI'ocurador da Fazenda, pareée ao
Conselho, quanto á primeil'a parte, que sendo as
saz culpavel e digno de estl'anhar-se á Junta da
Fazenda do Ri{l Granlle cln Norte, a falta de ex
acção c cQmprim enlo ás ordens respecti vas it ar
recadação dos direitos estahelecidos, e devida
fiscntisação a bem da Fazeoeln Nncilma,l, vi to que
tendo sido exportadn do~ portos dilqlAella Provin·
cia II quant~dade de pilO-hraul mencionada no
olicio do Presidente, não ~e tem della não só a~

recadado, mns nem ainda exigido os direilos de
vidos, fazendo-se suspeitar a mesma falta de ex
ncção e de fiscalisação cm todas as mais operações
a cargo da dita Junta; se dcve ordenar que no
importe tetal da arrematação dos 1,000 quin
taes de páo-brazíl feita a Francisco Alves Pon.
tes, se devem accumular os 2 por ceuto de
,idos pela exportação, direitos que mal e inde
"idllmente se diz serem remeltldos naqne\le con
tl'nto; por isso que, conforme a condição dclle,
attestada pelo Escrhão da Fazenda, só o forão
as despezas que se de,ião fazer até o recebimento
do mesmo pão·brazil pelo afl'ematante, o que de
nenhuma fórma, aindn pela mais remota c cere
hl'Íun intel'prttaçâo, se pode entender de direitos
deJidos }leIa e portação. facto muito posterior .•
e em quanto figura voluntariamente O arrematan
te, e por maneira nenhuma a dita Juntn, pl'ati
cando-se o mesmo a respeito dos oott'os arrema·
tantes João AI \'6"S l\lartin~ Irmãos e Dourado;
prom1lvendo logo, e debaixo da sua rcsponsabili
dade, " effectiva entrada de tudo o que tleve1'em,
não só do preço das suas arrematações, como do
direitos que não pagúrão, tendo·o devido fazer.
Não tendo as Juntas dc Fazenda autoridade para
remittil' direitos, nem mo_tl'an,lo-se quc a do Rio
Grande o ti:nha fcito, persuilde-se o Conselho
nada havei' que determinar-se a este respeito.
Quanto ii segunua parle, parece ao Conselho
que não passllndo de meras presumpçoes as sus
peitas de extra"ios e suborno, de que se faz car
go o Presillente, e não len(lo lugar pl'ocedimen
tos legaes em rÓI'ma de semelhante natUl'e1.3, sem
li exi~tencia de corpo de uclicto que legalmente
o prol-c, qual o detcrminauo pelas leis, lodo o
proces o !tue se fizer sem bases l('géles que o sus
tenhão, será incfficaz e improduclifo, c como
tal i.... isorio, devendo recommenc1ol'-se ao Presi·
tIente a exacta observancia lIas leis, regimentos
e ordens, e a abstenção, debaixo da mais ~e,"era

responsabi'liElade, d~ ptocedünuntos contra rios ús
me~mas, e li seu dever e autoridade; e"itando
a~sim os preJuizos da Fazenda Nacional, como
o descredito da Junta cm geral, ~ de cadn hum
dos seus membros mt plll'ticular, que aem ninE1à

p1Jr m~i remotas suspeitas comém que sejão de
teriorotlos e infumados, rclcommendondo·se·lhe ,
outrosim~ que promova quanto couber oa sua au
tllridnde, que os i\lagistradOl, competcnlc!I, e par
ticularmente o Juiz da Corôa da Re'ação c Dis
tncto, pi ocedão aos competent" roces o~ que
pelas leis õão decretados em to(! "'OS neUaS
expre 'sos, pal'à uã'O só e e' ..:xtravio e
froude, mas punir os delin ,

Resolupâo. ~ Conl'o paralõC_ . ~90 da Boa Vi~·

ta, cm 51 de Jlmeiro de 18~í" - Com -li rubrica
de S. M. 1. -Marquez de Queluz. ~ E!l1i,·af.irl4
c/o origÍlllll /lO TII'/iS'ouro Naciorutl, , rJue ,~t rrmdteu
aos J 9 de Fevereiro ao Conselho,

RESOLUÇÃO DE 31 DE JANEIRO.

M41nnscriplo auluenlico.

D. Anno Clara do SocI'amonto Lirio, viu va de
Cnstodü> ~loreira Lido, Thelloureiro Mór da Bul
Ia da Sant:! Cruzada do uispado do Rio de Janeit'o,
reC(uereu ii Junta tia Bu lia, que em auenção a varias _
embaraços da sua cas.a na IiquidáÇão dil5 contas do
illvental'io, c doO mc~ma administração da Bulia
com «IS mol'OSo~ Thesoureiros menores, que,
como viu n~ o-o tem podido concluir, lhe COR'

oedesse, bem Gomo tinha concedido a outros 1'he
soU/'eiros, hum onno de c'peta pal'a entrar com
a quantia de 9:782oU>27:l ri., que o ditll scu ma
rido ficou a de ver de saldo das su-as contas, sus
pemden,lo-se, entretanto, a execução que contra
clln se promove,

Sobre USlc I'equerimento mandou a Junta in
forma,' o Deseoobarga~lot do Paço Jui~ Ex:ecutor
11,:1 Bulia, e astc, depois de ouvir o Pt'ocumdar
Fiscal, rcmeUeu 00 aulos de clteeução li Mesa,
fi informou que a &upplicanLe eslava no callo de
o.bter 11 graça qll e pcdill.

Havendo ,-ista d() tULlo ao Prnmolo1' Fidcal, c1i5
se que I() regim-cnto da Baila, no § 94, permiUe
á Junta co'Oceaer esJlCTas aos dévedorcls quando
allegarem para isso razões justas; e que a resolu·
Çiiõ de 9 dc Setembro de 1695 restringe taes es
petas II hum anno; que II supplioantc, pelo seu
estado de viura, merece mais e ta contempla
ção do que outros i1 quem a Junt-a lem cotlce
tliu\) i'gtl-al ~raça pelo:s lucsmo Ulot'VO&t ainda

rJmlnoa- oltenl1ryeis ; e ossim entende que ella está
no caso de obtel' 11 qu~ pede, dehaixo, porém,
tias mesmas Bonças, ou ol>tras eqoi v-alentes.

Instruido <> rP.'querimcnto COnl esms infol'ma
ç.ões e pareceres, p.'opôz·se em Mesa a sua de
cisão; mas, sendo votos ii favor da preLençâo FI'.
José ue S. Boaventura Benavente e Fr,. João
da l\ladre de Deos Françà, é contra ella FI', José
de o~sa Senhora do i\lon~erra'e fi José de GlIr
"'Olho e Souza, requereu IUonserrate que subiase
o ncg'ocio pllr consulta li imperial presença. e
d'Ccidindo-s6 assil}l, parece ao Deputado Rena,
vente, Gonforrtlaodo-se'éom asrazóes do Promo
tor e do Jui& Bxúclttor, que a supplicaote poderá
obt'er \) anno de e8pora, contfHhl da apresentação
doB seu rcquerimemo.

O Dcp"~do t\1e'D eJ'llUte eoleode que n'"ó sen-
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do a Junta autorlsaua pelu regimento a oon
ceder esperas iJllJifferentemente, mas só com jus...
ta rOliio, que não póde ser outra que o terem os
Tbesoureiros lUóres oontas a liquidar com oa
Thesoureiro 'DeDOreS, cujosoreuitos devem aprc~

sentar r,omo prova demonSlrativa, aliá seria
permittir aos devedol'es servirem·se dos dinheiros
da bulia;' a s.Jpf~ioanle não e:ltil neste caso, poi!>
tem qunsi todo o tlebilo liquido em seu poder, e
são decorridos tre3al\l10S depoi do falleeimeuto
de seu marido, em que hOll\,es'o sequestro Dcm
verificação dn penhora, a.que tem obstado iodi·
rectàmentecoffi seus requerimentos; e, porwoto,
parece-lhe que devo progredir a execução em
seus devidos termos.

Parece ao Deputado Carvatho que a trionnio
do Thesoureiro marido da sup.pliuanle, findando
em 1823, só então tinha Lugal' p?l1il' elia o auno
cIe espera rara liquidar a contas 0000 os Thesou,
reiro'!. menores, o oão depois Ile se ser\'ir com o
dinheiro da bulia outros Ires annos, e de ter es
gotaJo lados os meios de refugio, "ir ainda pe.
dir mais hum anno para l'eter o que tão clara.
mente se mostra devor, sOlldo 8:69l./J'>g01 rs. ~

dinheiro liquirlo em seu poder: 525./J'>u6o r,
bulia em cr"e56:l~Jo rS'J cretlitos dos The
souroiros manares; e pOI'tanto, oão õe"endo a
Junta consenlir qlle OS dinheiros liquidos estejão
em miios dos devedores, o sá sim dar, e peras
quando em teml'o opportuno so lhe pedem por
motiros legaes e oonformas com o regimento,
§§ g4 e 74, enlende que. a SI~pp.Jjoante deve en
trar sem demora no cofN com os S:6g4.tJ;go2. rs"
e na admini~tração, com as bulias existentes,
mandando-se, para esse effeilo, passar mandado
de penhora já requcrido quatro veIOS pelo Pro
curador Fiscal. vel'ifical do-se: eSllera tão sômonto
quanto aos 56~.)í)51o rs. de credito dos Thesou
reiros menores.

Parece ao Deputado França que a supplicante
merece a espera que requer, contada da apresen
tação do requerimento, porque o Soberano, como
pai de seus subditos, não quer, Dem permitle a
sua destrui~ão c descredito, mórmente eslando
a dilida segura; que o mesmo pralicão os parti
culares eom os seu da rodares, e o inculca a ca.
ridade ehristã; que humo casa. tle oOlDmercio,
ainda que acr Ulcada COffi6- da supplicante,
soffre quebra com hum sequesll;o., qualquer que
elle seja; e mpposto hajão decorrido mais de tres
annos depois da morte de Lírjo, este prazo não
he bastante ás vezes para so liquidarem lransac
ç4ics c.ommerciaes, maxime n.a adlllinisuacão
tardia de huma viuva ; finalmente, que não ha
,-endo -10m todo aquelle tempo coacção afgnOla
por parle. da buUa &ontra. a sua casa, pedia a
equidade continuar-sc assim pOI' maois hum anilO,
vist() ter a supp.icante< reeorrido livrome!lto á
~ra\(a pedirIa, que o Tribunal não pudia conce
d... se-não depeis de requerida, como he ooDfo.
me com o regimento.

ltnoIUfão.-Come> poreoe R«l91i)cpttta'dos &11

serrate, c Carvalho e Souta. Palacio da Boa Vis
ta, 3. de Janeiro de l8~7' -Com a rabrica. de
S, 1\1. I. - Marquei de Queluz. -Er6I.l'aJtidq. mi

ThtIWuro Nacional do ol'ig;1Iill entiado á "fl.nta aos
6 de Feu€l'etl'o.

lIRSOLUÇÁ.O DE 31 DE olALU.mo.

l\f30uscriplo 3ulhcolic:o,

Em pllrlaria da Secretaria de Estado dos Ne
gocios tio Fazenua, de I l de Agosto do corrente
anu o, se mandou 'Consultar ao Conselho daF a·
:bonda o requerimento uo i\lanocL Tdxeira Bar
boza, em que peJe ser l'clevallo (la repo ição
de 668./J'>852 ('5, , que percebêra c mo Presiden
te interinó da Provincia do Rio Grande do Nor
te, e ser pago do reslo que se lhe está a dever.

Instruia esta supplica hum officio do Presiden
te da dita Provincia, o qual, junto ao dilo re
querimento, ilbem com e, la no SGU original.

E, dando- e. visla ao De embarl'ador Pro~u

rador da Fazenda, disse: - De ia immediata
mente repur os 668.u>8S2 rs. , pela qualidade de
Presidente recibidos, porque assim se tem deli
beradlJ, pois do contrario carece de alteraçã.o a
corto de lei de \to. de Outubro de 18113, o de
creto de 26 de Março de 1824, a mesma Consti·
tuiçãa do Imperio; que os elogios (eitos pelo
Pre idente licão eseriptos, e portanto será o sup·
plicado contemplado como a S. !\l. I. aprounr,
ficando eorlo de- "(file eonbecidQS.....IDCZeci gtoa
não deixão júmais de ser alteodidos, e com so
beja demOOSlI"ação, a qual he filha das alta vir
tudes do mesmo Soberano Senhor, Podendo a
roposição ser f~ita executivamente, caso o Pre
sidenle dutiuô faze·la, consu1tand,,-se assim.

Parece ao Conselho ser de absoluta justiça o
deferimento que o supplicante preteodo. I'0r' o
que tendO' cite sor ido o lugar de Presidente da
referida Pl'o"'Íllcia legal c competentemente, por
ser na falta de llre ~dente, na de Vice.Presidente,
e na d, Conselho existen e om fôrma, ehamado
e melhor nomeado pela lei como Presidente da
Camara que era, segundo consta, em razão de
ser .,luiz Ordioario, lhe competia ()1 vencimento
o.rdinario aos Presidentes, o que clarame.nte "
convence, não só do &ilenc:i() da lei neste. caso,
mas de sua clara disposição, quando ralTa dos
Vice-Presidentes e dos membro do Conselho e
seus vencimeMOS diarios, que de nenhuma fôr
ma póde ter lugar no caso presenle, em que o sup
pliellntc - e \'ice-PromItente nem _membro
do Conselho, mas sim vordadcirCl PresideMe pelo
chamamento da lei, que em razão do cargo que
exercia como lal II Domeára, e seria entender a
lei com offensa da jnstiça e dignidade dll legisla.
dor, se, ehamando a cargos publicos e de seme
lhante ordem pessoas que duranta o tempo de
serv~o abandonassem os seus lugares, algumas
vezes rendosos, e os seus interesses, Dão provi
denciasse JlUpeito lt sna deccnle snbsistencia, ao
mesmo tempo que clara e terminantemente o te
nha reito, estabelecendo ordenado aos Presiden
Les e aCls CODselheiroll, como se expressa I} aba
rã de !l8 de Outubro de 18~3. Não defendo em
nnda obstar o que foi respondido ao Presidente
actual da Provinçia pelo Exm. iseoode de Bar
bacena ~ CQDlQ. ioislro da FateDda, DO seu otB.-
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~o de 15 de Dezembro de 1825, pois que nelle,
com engano, se reputão Vice-Presidentes os Jui
zes Ordinarios, que, por falta ou vacancia de Pre
sidente, sã., pela lei nomeados Presidentes, como
he expresso e claro na mesma lei.

ResoLução.-:-Observe-se o jú decidido em con
sulta de 28 de Sr.tembro de 1826. Palacio da Boa
Vista, 51 de Janeiro de 182? - Com a rubrica
de S. M' I. -l\larquez de Queluz. - EIVlrahida
no Thesouro Nacio'ltal do ol'iginlll enviado ao Con
6elllo aos 19 de Fevereiro.

RilSOLUÇ!Õ DE 31 DE JANEIRO.

l\lannscl'ipto aulhenlico.

Senhor. - Nesta Junta da Fazenda dos Arse
naes do Exercito, Fabricas e Fundições, apre
sentou o seu Deputado Desembargador Fiscal a
seguinte J'epresentação :-Senhor. Convindo mui
to ao seniço nacional, e ainda mesmo ao credi-_
dito desta Junta, que deve pôr em pratica todos os'
meios que larga e amplamente tem ao seu alcan
ce, para fazer crescer a industria nacional, mu
nindo os seus armazens de objectos, que, com
menor custo, e esses applicados aos nossos mesmos
concidadãos, rivaJj~ar podem com os estrangeiros,
que muitas vezes forçada c urgentel~ente nos ve
mos obTigados irresistivelmente a adoptar para o
supprimento de ditos, factivel sempre com pre
y'enção, escolha e prudencia usada, a ponto de
ser a Junta para elle rogada, e de não ter ella a
devida prccisão de o fazer, e dll largar o preço
quc, no momento, lhe be posto como i1'fetractavel;
tenho., na qualidade de Fiscal, a hom'a de re
presentar á V. lU. I. , convencido de que asseim
oomo a terra he mãi fecunda, correspondendo po
rém á proporção do que se lhe dá, e retribuindo
apenas á medida que !I cultivão, e fomentando
se , assim como adiantando-se, quando assim se
faz; -e se não despresa, todas as .artes, estas pre
cisão oe animação c impulso, 'para que cesse a
ociosidade; o~ cidadãos se empenhem por uteis
á sua patria, e nós com eUa nos vejamos enca
minhados a' independer dos estrangeiro~, rever
tend{) sobre dós mesmos, e ú prol nosso, o que
lhes damos e que podemos entre nós obter, o que
-se faz inteiramente preciso para fugirmos aos
verdadeiros males acima annunciados, e por in
teresse da' Fazcnlb Nlmnnal, e para darmos aos
uossos conterraneos o que já neste anno temos
com profusão dado aos estranhos só no artigo
fMI'rão, que se suscite e ponha em activa coope
ração e indefectivel andamento a importação nes
te Arsenal, mandada fazer pela resolução de 19
de Novembro de 1811 (*), com o que talvez ob-

(') Rcsolufão de 19 do Novembro d'1811.

Senhor. - Por aviso expedido pela Secretaria de Estado
dos Negocios Estr3ngeiro~ e da Guerra, em 17 do presente
mez, foi V. A. Real servido ordenar a esta real J Dota da
Fazenda dos Arseuaes do Exercito, Fabricas e Fundições,
que, procedendo aos necessariol exames em hum pacote
de gnaxima dirigido pelo Teneute Coronel do Regimento
de 1I1i1icias de Cabo F~io. Diogo IIlalloel da Poute, ao
Ministro e Secretario de Bstade da dita Bepartição dai

tenbamos o supprimento geral do artigo mofl'
entre nós feito e preparado, assim como obti
mos o da polvora, posto que até h.oje prejudic,
do por bastantes circumstancias, algumas d~

qilaes oxalá cessem quanto antes, até para qt:~

tenhamos a inexplicavel e bem dei>ejada satisfa
ção de vermos a nós restituida a pr soa augusta
do solir.ito c magnll11imo monar' : " ogo, pois,
a V. lU. I., que estas minhas . I"içees sejão lc
vadaa por consulta ú preseaça do mesmo A. S.,
para que se digne deliberar o que mais fôr do seu
imperial agl'ado, em vistas da consulta de 15
de Novembro de 1811, sobre a qual houve a re
ferida real resolução. V. M. I. mandará o me
lhor e o mais justo. Rio, 22 de Dezembro de
1826.-0 Deputado Desembargador Fiscal, José
Paulo Figueirôa Nabuco.

O que esta Junta tem a honra de levar ú im
perial pre~ença de V. M. I. para que V. M. I. se
digne resolv1lr como fôr do seu imperial agrado.
EUa, considerando as razões produzidas pelo seu
Deputado Fiscal, se inrormou dos preços ultimos
por que se "erificill"ão as comp.'as de morrão, e co
nhecemlG tcr sido o de 15 e 16:tt> rs., sendo os
pedidos de 20:tt> l'S. , se resol veu a pl'oseguir a
correspondencia com as respectivas autoridades
de Cabo-FI'io; e a fazer colher toda a guaxima
qué se possa obter nas circumferencias desta
côrte, porque muito interesse resulta do meio
apontado, e que se teve em vista na consulta de
13 de Novembro-Oe 1811. Rio de Janeil'o, 19 de
Janeil'o de 182? -l\lanoel da Costa Pintu. 
José Paulo Figueirôa Nabuco Araujo. - Manoel
José Barboza da Lomba.

Resolução,-Como pare.::e. Paço, 51 rle Janei
ro de 182?-Com a rubrica de 8-. l\'I. I. - Con
de de Lages.-Aclla-le d pago 190 ati! pago 19.1 do
Liv. 6° de Reg. de Consultas do ArsenaL do EIVerci
to, Fabricas e Fundições, sob n. 921.

RESOLUÇÃ.O DE 31 DE JANEIRO.

:IIlanuscripto aulhentico.

Ao Conselho da Fazenda se mandúrão consul-.
t'!.r os requerimentos de l~rancisco José Cesal" do
Amaral e Luiz Francisco Pereira de Maced· , nC'

Negocios Eilrlin15eiros e da Guerra, que em omcio seu llie
havia encarrega110 promovesse a lactura do mencionado
genero, consnlte o que parecer mais convenienle sobre
continuar-se ou não no fabrico e importação da guaxima ,
que o mesmo Tenente Coronel participa não haver quem
I queira fazer por meuos de cinco patacas a arroba. Ten·
do ·se, em conseqnencia das reaes ordens, prooedido a9
determinado exame;

Parece á Junta lier a guaxima remettida muito Lem pre·
parada, e benigno o seu preço de I:t; 6001'50 por arroba,
convindo moito, para a factura dos morrões, a continua
ção da remessa deste artigo pelo ereço mencionado. Rio
de Janeiro, 13 de Novemhro de 1811. - Carlos Antonio
Napion. - Caetano Pimentel do Vabo. -'Carlos José dos
Reis e Gama. -Marianuo José Pereíra da Fonseca.-:t.Ia.
noel Carneiro de Campos.

llesolução. - Como parece, e a l nn ta expeça as oon
!enientes ordens. Palacio do Rio de Janeiro, em J 9 de
Novembro de 1811. -Com a rnbrica do Príncipe Regen.
te Nosso Senhor. Compra se e registe.se. - Regiltada á
fi. 2.0 do 1ÃJ• .10 cle COIllU((aS. •



A! NO DE 18~1. 9
_ tl:1al Serventuario do omcio da ~Iesa Grande da

Alfandega da cidade do 1\1aranhão, em que pe
dem, aquelle a propriedade do dito omcio, e este
a senentia ritalicia, vaga por ter ficado em Por
tugal o pronrietal'Ío.

Estes requ~l'Ímentos forão ja instruidos com in
form ação da Junta da Fazenda do Maranhão e
Contadur (' •.r~l respectivo, e havendo vista de
tudo o Procura,lO!, da Fazenda, disse: - O om
cio acha-se actualmente servido por Luiz Fran
cisco Pereira de I\lace<lo, que desde 1819 o oc
cupa com todo o zelo, honra e prestimo, por ar
rendamento qUI) havia feito o antigo proprietario
antes da Indepemlencia do Brazil, depois da qual
foi conservado pelo seu gl'ande prestimo e boa
conducta, pagando a Fazenda Publica, na fórma
<lo decreto de 12 de Noyembro de 1822, os mes
mos '300:jj) rs. que antes pagava a~ dito proprie
-lario, E posto que o supplieante Cesar seja igual
mente bem informado pela Jnnta, todavia, se
gundo a mesma informação, e muito principal
mente cm presença dos rigorosos principios da
justiça, não póde ser admissivel a sua pretenção,
porque o actual serventllario I\lacedo não póde
c nem ue\'e ser privado de huma serventia que
exerce ha tanto tempo pela maneira dita, e para
a qual he habil; e eu serIa de opinião que se lhe
concedes e, não a propriedade que requer, mas
<l ser'ventia vitalicia, sendo indeferido o pl'eten
dente Cesar, o qual se poderá remunerar de ou
tra sorte.

Parece ao Conselho, conformando-se em parte
com o Procurador da Fazenda, que o supplican
te Macedo merece ser conservadu na serventia do
dito omcia por provisões annuaes da Junta da Fa
zenda, entrando annualmente nos cofres della com
os mesmos '300:jj) 1'5. que actu=llmente está pa
gando.

Resolução. - Como parece. Paço da Boa Vista,
:11 de Janeiro ue 1827. - Com a rubl'Íca de S.
1\1. I, -l\larquez de Queluz. - Extrahida no The
souro NacionaL do originaL .enviado ao Conselho aOJ
19 de Fevereiro.

BnsoLuçÁO DE 31 DE JANEmo.

l\hnuscripto authenlico.

Por provisão-do-Thew.u.ro Nacional, de 5 de
Janeiro de 1825, se ordenou. á Junta da FazeoJa
de I\linas Geraes que fizesse recolher ao seu cofre
e remeltesse ao Thesouro u donativo das terças
partes do rendimento da Camara da VilIa de Pa
racatú, ,nas mesmas especies em que esta o o1fe
recêra, o qual constava achar-se retido ha annos
no cofre da Carnara, c era necessario para acudir
ás ul'(cncias do estado.

A Junta assim Q1'denou ao Ouvidor da Comar
ca, e quando e te tratava de o executar, fazendo
recolher ao cofre das referidas terças partes algu
mas quantia~ que a Camara tinha tirado por
cmpreslimo, e reduzir o existente ás especies em
que fôra feito o donativo, recebeu huma provisão
da Mesa da Consciencia e Ordens, com data de
!1!1 de Março de 18!15, encarregando-o da Super
.jntendencia das obras da Matriz daquclla Villa ,

Tono H.

e participando-lhe (I'le as despezas della devião
sahir das ditas terças partes até a quantia de
'3:686:jj)668 1/'J 1'5.; e quando não chegasse o
existente, se preenchesse com as entrada" fu
turas.

O OIHidor àell parte desta ordem li' Junta, e
pedio:lhe decisão sobre o que devia pI'alicar. A
Jun~a ordenou-lhe que cumprisse a provisão do
Tbesouro, e que, entretanto, levaria o negocio
á imperial presença. O Ou vidor remetleu á l\Iesa
a copia da corl'espondencia que teve com a Junta,
pedindo se determinasse como se devia haver, á
vista de duas ordens oppo~tas.

A ~lesa mandou juntar aos referidos papeis a
consulta resolvida em 'J5 de Janeiro ne 1825,
que baixou pela Secretaria de E tado dos Nego
cios da Justiça, confirmando outra de 1818, que
junta por copia, por ser recebido o original
pela mesma Secretaria, em virtude das quaes se
expedira a mencionada provisão de 22 de Março,
e bem assim a representação rIa Camara, expon
do o deplol'avel estado de ruina em que se acha
a I\latriz, e deu vista de tudo a"{) Desembargador
Procuradol' da Corôa e Fazenda, o qUDI, con
formando-se com o Promotor Fiscal, disse que
ambas as ordens forão expedidas no augusto no
me de S. 1\1. 1., ambos os seus objectos erão jus
tos e attendivei", e portanto, que se levasse o
negocio ii impel'Íal deei ão pela Secretaria de Es·
tado da Fazenda.

A I\lesa conforma-se.
ResoLução. - Execute-se a provisão da Mesa da

Consciencia. Paço, '31 de Janeiro d~ 1827'
Com a rubrica ue S. 1\1. I. -1\Iarquez de Que
luz. -Extraltida no Thnouro NacionaL do original
enviado ao Conselho aos 9 de FeTlereÍ1·o.

RES!)LUÇÁO DE 31 DE JANEIRO.

lIIanuscl'ipto aulhentico.

Sobre o requerimento do Padre José de Santa
Bonentura Souza, em que pede dispensa, por
ter sido religioso, para ser oppositor aos benefi
cios das Ordens, respondeu o Desembargador
Procurador da Corôa, S(lberania e Fazenda Na
cional, o seguinte: - Como pela carta de lei de
19 de Novembro de 1821, vigorisada pela de 20
de Outubro de 182'3, se restituem aos Clel'igos e
Regulares Secularisados todos os direitos civicos
que são compatíveis com o seu estado, parece
estar o supplicante nas ciJ'cumstancias. de obter o
mesmo que, em iguaes casos, outros tem conse
guido; e por isso, quanto a mim, assim se-deve
consultar.

Parece á Mesa consultar a V. M. I. na fórma
da I'esposta, para o supplicante ser dispensado
como' requer. V. 1\1. I. mandarÍl o que hou ver
por bem. Rio de Janeiro, J 7 de Novembro de
1826.

Resolução• ..... Como parece á 1\lesa. Paço, '31
de Janeiro de 1827.-Com a rubrica imperial.
-Marquez deCaravellas.-Acha-sed p.. J7 do
Li». 2° de Reg. de Consultas da blesa da Comiencill,
na Secretaria da Justiça•



o ANNO ·DE UJ27.
DECRETO DE 1. DE FEVEREIRO..

Manuscripto authentico.

O l\larquez de Queluz, etc., ordene ao Thesou
reit'o !\1M uo Tbesouro Publico, que entregue li
disposição do Intendente dal\larinha desta côrte
a quantia de 5:599~061 rs, em que imporlárão
as despel.as feitas com o brigue de guerra parlu
guez denominado Constancia, a qnal quantia ml'a
suppricla pela con ignação da Marinha; e com
~eu conhecimenlo de recibo se IcvarÍl em despeza
ao referido T!Jeso:.lreiro l\lór a mencionada quan
tia. Palacio do Rio de Janeil'o, em I de Feverei
1'0 de 1827,60 da Independ~neia e lia Imperio.
Com a I'Ubrica de S. 1\1, I. -l\larqucz de Que
luz, -Áclta-.•e d fl. 9911. do Liv. 2° de Decretoj da
primeim Repartição do Tltesouro, de 1820 a J 851.

PROVISÃ.O DE 3 DE FEVEREIRO.

AIanuscripto nuthentico.

O !Harque:& de Queluz, etc. : Faço saber ú Junta
da F:Jzenda Publica da Proviucia do Cearú, que
sendo presente a S. lU. o I. o olicio do Pre~iden

te dessa Proviocia, em que pede illustração quan
do succeda recorrerem a elle para decidir se
a serventia do emprego de Juiz da Alfandega
annexa ao de Juiz de Fóra pertence ou não ao
qne lhe sllcceder pela lei, ou se o mesmo Juiz,
servinuo de Ouvidor, deve continuaI' a exercer o
dilO emprego de Juiz da Alfandega, bem como
se passando o referido Juiz de Fóra, como Depu
tado ProcÚfadol' da Corôa, ou se d~ve pertenceI'
á quem o hou ver de substituir'; ha o 1\1. A. S. por
bem declarar que o Escrivão da Mcsa Grande
he o substiluto do Juiz, para por elle ~erdl'

nos seus impedimentos e falta, e,. qU.lOto ao
nncimento dado ao lugar de Procurailor da Co
rôa, se deve deduzir' a quinta parte para quem
legalmente servir IH) impedime'lto, porque em
-vacatura não ha deducção, como eSlá declarado e
decretado. O que se participa á Junta para sua
intelligencia e governo. Carlos José Coelho a fez
no Rio de Janeiro, em 5 de Fevel'eiro de 1827'
l\larcellioo Antonio de Souza a fez escrever. 
l\larquez de Queluz. -Extraltida da Liv. ele Reg.
ele Ordens ea;pedida3 ti Junta, da Fa7-eTllla do Ceara,
li fl. 5;..

AVISO DE 5 IlB F.BVJUUUBO.

MnDuscripto authentico.

IlIm. e Exm. Sr. - S. lU. I., a quem foi pre
senle a representação do Desembargador Cas
siaollo Spil'idião de l\lello e Maltas, como Depu
tado Procurador da Corôa e Fazenda, sobre os
insulLos praticados contra elIe p~lo Intendente
da Marinha na casa das sessões da Junta, amea
çando-o de passa-lo com hum punhal, em pre
sença do Escrivão Deputado, e do Thesoureiro
Geral: ordena que no seu imperial nome V. Ex.
estranhe ao dito Indentente o exceSiO commet
tido contra o referido Desembargador dentro da
sala lIa Junta, Deos guarde a V. Ex. Palacio do

Rio de Janeiro. 5 de Fevereiro de 1827.-l\lal
quez de Queluz. - 81'. Presidente da Provinci
da Bahia. - Ea;tralliclo do LilJ. 5" de Reg. de POI"

tarias, d fl. I 12.

PORT A.RlA. DE 6 DE PEVERF no.

Coll. PlaDcher.

111m. e Exm. Sr. -Sendo"pre. 'nte a S. 1\1. J.
Q omcio de V. Ex. , em data de la8 do pa sa.lo ,
no qual dá conta de se haverem com elfeito
estabelecido em cada huma das clas~es do Almo
xarifado os livros e competente escripluração na
fórma uos respectivos regulamentares alvarás; o
mesmo A. S. manda louvar a V. Ex, e ao Con
tador pela actividade e boa diligencia com que
del'ão cumprimento ás imperiaes determinações,
e por esta oecasião ordena o seguinte: ,0, que
V_ Ex. mande periodicamente inspeccionar a es
cripturação em cada huma das mencionadas clas
ses, afim de conhecer se continua ou não em dia;
2", que preenéha (mediante sua proposta) o nu
mero de empl'egados em cada huma das mesmas
classes, afim de poderem complelamenle satisfa
zeI' aos inhel'entes trabalhos de contabilidade e
fiscalisação; 5", que na dita prl'posta designe,
para reforma, aqueHes dos actuaes empregados
nO$ armazen.s, que, por suas molestias e longo
tempo de serviço, nüo se acharem em estaria de
desempenhar com exaclidão as obrigações de seu
cargo, e para serem expulsos os que por relaxa
ção ou qualquer outro motivo o mereção; 4°,
que se marquem com as letra!' iniciaes do Im
perio do Brazil todos os generos do 'lrem naval
que forem disso suscepti veis; e concluida esta
operação (que ueverá ir promptamente a elfeito),
V. Ex. a fará publica por todos os passiveis m/)
dos, para que chegue ao conhecimento dos don os
capitães e mestres de navios, e contractadores de
utensis navaes, declaranuo-Ihes que não só serúõ
apprehendidos os refe1'Ídos generos assim mar
cados, em qualquer parte que se acharem, mas
alé serúõ tratados, na fórma das leis, como com·
pt'adores ou Reoutadoros de furtos, as pessoas
que os possuirem: esta medida será extensiva a
todos os Arsenaes e Jntenuencias de !\Ial'inha do
Imperio; 5°, que V, E,x. mande proceder á ven
da publica. {preoedendo os competentes annun
cios) de todos os generos inuteis q'Ie se aoharem
nos armazens, não incluindo cabos -velhos; 6·,
que V. Ex. por si ou paI' seu Ajudante, cODjuno
tamente oom o Almoxarife, hum Escrivão da ln
tcndencia, e o mestre pedreiro do Atrsenal, pas
sem a examinar se os armazens do generos sus
cepti veis de avaria d'aglla (como por extmplo,
o da 4" classe) se achão suffioientemente abrigados,
procedendo-se logo logo a fazer os necossarios
reparos.; ficando o dito Almoxarife entendendo
que de ora em diante toda e qualquer avaria que
se reconhecer proveniente de falta de acondicio
namento, e por desmaselo de cuidadosa fiscali
sação, lhe será impulada, e portanto obrigado
a iudemnisar n Fazenda Publica. E por quanto,
S. M. 1_, no mesmo· passo que exige de seus sub-
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ditos a mais rig'brosa responsabilidade, occorre
benignamente aos necessarios meios de sua sup
sistencia: V. Ex. proporá a gratificação que lhe
pareccr justo dever addicionar-se ao diminuto
salado dos "mpregados nos armazens, em quanto
que a Asserqbléa Legislativa, por huma medida
gcral e equitavel, não regula convenientemente
este ramo ~e F',blica àdministração. Finalmente,
logo que o Co.ltador passar a exercer o novo
emprego para que foi nomeado por decl'eto de
~9 do passado, quer S. lU. I. que V. Ex. sub
meUa á sua imperial approvação a proposta dos
Officiaes da Contadoria que deveU) ter acce so
pela vaga do Contador, servindo de base para a
dita proposta a antiguidade, exceptuando aquel
les que, por qualquer motivo, se acharem de
cididamente impossi~ilitados de exercer o res
pectivo emprego; devendo estes motivos de ex
clusão ser exarados na mesma proposla, afim de
se lhe dar toda a publicidade, c eliminar por este
modo todo o assumpto de queixas por injustiça
ou pl'eterição. Deos guarde a V. Ex. Paço, em
6 de Fevereiro de 18~7.-Diogo Jorge de Brito.
-Sr, José Maria de Almeida.

PROVISÃO DE 7 DE FEVEREIRO.

Maouscripto Dulhenlico.

D. Pedl'o, pela graça de Deos, etc. : Faço sabcr
a vos, Ouddor da Comarca do Rio de Janeiro,
que sendo-me presente, em cOnSl1ltll da Mesa do
Desembargo do Paço, a representação da CaDla
ra da Villa de Taguahy, de 29 de Abril do anno
proximo passatlo, em que pelos motivos uella
cxpendidos me pedião a minha imperial decisão
sôbre a dU"ida que se lhe orrerecia, se devia con
tinuar no exercicio de Juiz dos Orlãos Lisardo
Antonio de Oliveira, eleito de barrete, em lugar
de l\lanoel ~ourenço Castello Branco, que havia
sido nomeado para servir o mesmo juizado por
tempo de hum anno, no ulLimo do triennio de
1823 a 1825, cm cujos pelonros tinha sido cIeiro
para o mesmo lugar, ou se se devia dar posse
ao Capitão Custodio Gonçalves l\Iaria, por ter
sido eleito competentemente pelos eleitores nos
pelouros do referido anno proximo passado,
ficando as~em-efl'eil-o-o-despacho do Ouvidor
interino Francisco José Alves Carneiro, pelo qual
mand!lra continuar naquelle juizado ao dito Li·
sarda Antonio de Oliveira, e ficar sem effeito os
pelouros tão sómente qnanto ú nomeação de Juiz
dos Ortãos; e vista a informação dalla pelo refe
rhto Ouvidor interino, em que expunha, além
de outros motivos, ter si'do aquelle seu proce
dime~to conforme á lei e Ord. do liv•• 0, tit. 67,
§ 6·, visto que a nomeação de Juiz dos Orlãos
sempre fôra por tres an nos; ficando, por conse
quencia, nulla outra alguma eleição, e que por
hum tal principio he que mandára continuar
aqueUe Juiz dos Orlãos Lisardo Antonio de Olí
V'c-ira, até que findassem os tres annM desde a
Sua posse; C conformando·me com o parecer da
mencionada coo'sulta, em que foi ouvido o De
sembargad(}f Procurador da Corôa, Soberania c

Fazenda Nacional, por minha immediata l'esolu
ção de 2~ de NO"embro do supracitado anilo pro
ximo passado: houve por bem determinai' que
não de\'ia continuar a senil' o Juiz de Orfãos no
meado de barrete, porque substituindo ao que
fôra eleito por hum anno: não podia excl'der o
prazo, e que se devia empossar' o nomeado nas
novas pllutas trienn.aes que se fizerão com as so
lemnidadcs da lei, e he aquelle em quem concor
rem todos os requisilos, revogada a determinação
do mcsmo Ouvidor, cm que dá excessiva ioter
pl'etação, pois que na questão proposta do Juiz
dos OrJãos impedido havia o remedio da Ord. no
liv, 1°, lil. 97, no § 9', em que manda servir o
Juiz Ordillario; o que assim devia succeder no
curto espaço de tempo que re~tava para ultimar
o anno, não podendo jlimais turbal'-se a noV'a
eleição, porque he huma regra absoluta de que
é"xpira no ultimo dos tres annos a eleição J de,'cn
do ser con vocados os cidadãos para designar no vo
triennio, e por isso se prohibem reconducções,
sendo este triennio hum prazo que se não póde
alteraI' sem offensa' da lei e quebra no direito
dos cidaJãos; o que vinha a succeder se hum no
meado no derradeiro anno de barrete viesse a
completar tres annos suJ)sequentes, e prohibidos
os eleilores, e 05 bons do Conselho de fazer a
nomeação ordinaria. O que assim tereis entendi
do, c executareis pela parle que vos toca, r"zen
d'o regi!tar esta nos livros dessa Ouvidoria, para
a todo o tempo constar e.sta mioha imperial de
terminação, ficando na intelligencia de que se
expede ol'Jem na data desta á Camara da referida
Villa rle Taguahy. O Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Imperio do Brazil o mandou
pelos Ministros abaixo as ignados, do seu Conse
lho, e sells Dcscmbargadores do Paço. lIenl'ilfue
Ana tacio de Novaes a fez no Rio àe Janeiro, a
7 de Fevereiro de 1827, 6° da Independenóia e do
Imperio. - José Caetano de Andrade Pinto a
fez esorever. - Francisco Alberto Teixeira de
Aragão. - Antonio Garcez Pinto de ~tadureira.

Acha-se no Liv. 2° de Reg. das Ordem do Desem
bargo slo Paço, depois da Independencitt do Imperio
do Brazil, .d fl. 25 V. a ~4 V.

PROVISÃ.O DE 7 DE FEVEREIRO.

Maoll8cripto autheolioo

D. Pedro, pela graça de Deos, cto. : Faço s:tber
a vós, Juiz de Fóra Presidente, Vereadores e mai
Officiaes da Camara da Fidelissima Villa do Sa
bará, que sendo-mo presente, cm consulta da
l\lesa do Desembargo do Paço, a representação
dessa Camara , de ~ de Março de 1825, em que
expondo a iosufficicncia de suas rendas J e as
avultadas despeza com que se achava onerada
para supprimento lias obras publicas do termo
dessa Villa, além do progressi vo augmento da
divida passiva com que se achava sobrecarregada
em vexame de seUi credores e descredito seu, me
supl'lica'l"a houvesse por bem dispensa-la dc fa·
zer algumas das festas, a sabei' : pela occasião de
acompanhar o Vialico aos presos, festa de Cor.

~ ...
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pus Chisti, festa da Visitação de' Santa Isabel,
festa do Anjo Custodio,. no dia 12 de Outubro,.
anniver~arioda mi[)ha acclamação, festa de Nos
sa Senhora da Conceição, e finalmente, por oc
casião da publicação rIa bulIa, conser'\1a.ndo--se"
comtudo, ao Juiz de Fóca,. Escrivão,. Alcaide e
Continuo, ou a mesma quantia das propinas, que
fossem abolidas a tiLulo. de ajuda de custo, ou
qualq.uer outra que me dignasse assignar-Ihes;
e vista a informação que se houve do Ou\'idor
dessa Comarca, e os documentos que se junL1l1'ão,
sobre que tudo foi ouvido o Desembar.gador Pro
cUl:ador. da Corôa, Soberania e Fazenda Nacio
nal; e cont:orm.ando~me com o· parecer da men,..
cionarla consulta, po.r minha immediata resolu
ção de 24 de Outubro do anno proximo passado:
hei por bem determinal1-vo! que se não le·vem.
propinas por acompanhar o Viatico aos presos,
porque he h8m acto religiüso e não fesLi vai ou de
luto, por cujas razões se concedem as propinas
para indemnisação das despezas pessoaes que se
considel'ão haver; q.ue se continuem a fazer as
festividades estabelecidas pelas leis, e a perceber
as propinas fazendo a festa, e não se poderllõ le
var quando não se fizer a festividade; que a Ca
mara seja cuidadosa nos seus devercs, zelando
quanto deve seus interesses, pois que outl'os
muHos manaTlciaes de rendimento póde elIa, se
gundo os. regimentos. dos VeFeadores e dos Almo
tacés, obter quando sejão cumpridos.. O qlJe as
sim tereis entendido e executareis, fazendo I'e
gistar esta nos liVl'os dessa Camara, pal:a a todo
o tempo constar esta minha imperial determina
ção. O Imperadol' Constitucional e Defensor l)er
Fetuo do, Império do Brazil o mandou por seu
especial mandado, pelos Ministros abaixo assig
nados, do seu Conselho, e sens Desembargadores
do Paço. Henr.ique Anastaeio de Novaes, a fez
no Rio de Janeiro, a '} de fevereiro de 182'},. 60

da Independencia e do Imperio. -José Caetano
de Andrade Pinto a f<,z escrever. - Francisco. AI
herto Teixeira de Aragão. - Antonio Garcez Pin
to de Madureira. - .4eha-se no Lif!. 2" de Reg. das
Ordens do Desembal'go do Pa(:o, depois. da 171depen
dencia do lmperio do B1'azil, á {lo 22 v. e 25.

Pl\ov.JsÃo DE 7 DE FEVEREIRO.

lIfanuscripto authentico.

O 1'Iarquez de Quelu'l, etc. : Faço saber á Junta
da Fazenda da Provincia da BaMa, que S. M. o I.,
deferindo ao J1equerimeoto de Jeronimo Ribeiro
Neves, Escrivão da Conferencia da Casa da 1\loe
da dessa cidade, que pede confirmação da l,icença
que obteve da mesma Junta por tempo de hum
:mno, e que se lhe abonem os seus vencimentos na
fÓI'ma do decre~o de '} de Agosto de 1798, \'isto
ll'1e ter sido concedida com a· clau~ula de os re
querer por este Thesouro: ha por bem confirmar
a dita licença com o vencimento de ordenado,
na conformidade do referido decreto. O que se
pilrticipa á Junta para sua intelligencia. José Ma
ria Xavier de Oliveira a fez no Rio de Janeiro,
em :z de Fevereiro de 18~7' - Marcellino ~nto.-

nio de Souza a fez escrever. -l'farquez de Que~

luz,-Ea;tmhida do Liv. de Reg. de Ordens ea;pedi
das d Junta da Fazenda da Bahia, á {lo 148.

P'ORT·A.RIA. DE 7 DE FEV.ERErnC.

Imp. avulso.

S. 1'1. I., attendendo ao qQ.e I r 'Pi esentárão
os negocianles inglezes resitlenlcs esta côrte,
S'tew8I't l\Iackay e Carlos Spe~se, sobre a licença
de que necessitão para o estabelecinlento de huma
sociedad'e que hafa de promover a formação de
huma casa de lei'tora, e de huma bibliotheca de
liv.ros e periodic.ls ingtezes, a beneficio dos res
pectivos su)jscriptol"es, regulando-se pelos esta
tutos que apresentárão : ha por bem, approvando
os referid'os estatutos, conceder aos supplicantes
a requerida licença pal'a o dito eSlabelecimento,
ficando, porém, os agentes ou directores da men
cionada sociedade, 15 dias depois do seu exer
cicio, tlbriga~os, em conformidade da lei d'e 20

de Outubro <te 1825', arts. 4.0 c 5", a participar a
sua abertura na Intendencia Geral da Policia. ()
que manda, pela Secretaria de E~tado dos Nego.
cios do Imperio, participar li Mesa tio Desem
bal'go do Paço para sua inlelligencia c execução.
Palaeio do Rio de Janeiro, cm '} de Fevereiro de'
182'}. - Visconde de S. Leopoldo. - Aelta-$e no
lJial:io Fluminense n. 56., de 15 de Fetel'eil'o de
1822,

PORT A.RU DE 7 DE FEVEREIRO.

Imp. avulso.

Illm. e Exm. Sc.. - Foi presente á S. M. 1. o
olf.;.cio n, 28, de 5 de Outubro. do anno proximO
passado, cm que V. Ex. partici.pa a necessidade
que teve pelos motivos que expõe, de dar melhoD
ordem li aula de grammatica latina da cidade do
Cuiabú; assim como as pro.vitlencias- que adop
tou a respeito da de primeiras letras que ali não
tinha exercicio.: e manda o mesmo A. S. louvai'
a V. Ex. o zelo e inter.esse qUfl tomou na appli
cação düs meios necessarios ii instrucção da mo
cidade, com. tanto, porém, que taes meios não
importem novas.crea0ô.es, augmentos de ordena.
dos ou. despezas á Fazenda Publica, v.isto que se
melhantes oújelolwlI são da privativa auribuição
da AseeOlbléa Legislativa, a quem por isso cum
pre regula-los como mr mais conveniente. Deos
guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em
'} de Fevereiro de 182'}. - Visconde de S. Leo
poldo. - Sr. José Saturnino da Costa Pereira.
A eha-se no Diario Fluminense n. 56, de 15 de Fe-
vereiro de 182'}. '.

A'VISO. D'E 8 DE FEVElloBIRO.

Manuscripto authenlico.

Illm. e Exm. Sr.-Participo a V. EL, para sua
intelligencia, em resposta ao a\'iso de 22 de Se
tembro do anno passado, dirigido pelo anteces
sor de V. Ex., acompauhando o requerimento dos·
Padres da Congrega~iiode S. Felippe Ncry, que S.
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lU. o I. não houve por bem deferir-lhes por cons- I

tal' pelas informações a que se mandou proce
der, que os supplicantes tem outra ea.a sua,
qual he a de Santo Amaro, onde podem viver
sem incomm9,dar a mais alguem. Deos guarde a
V. Ex. Paço, 8 de Fevereiro de 1827' - l\1ar
quez de Nazaréth. - Sr. l\larquez de Queluz. 
Ea;trahida do Z· Lif), de Reg. de Portllrias, á {l.
1 1-5 v.

DECRET"o DE 9 DE FEVEREIRO.

Manuscripto authentico.

Sendo mui conveniente o adiantamento das
obras da nova fabrica da polvora da Estrella.,
para que com bl'evidade se ponhão em prati
ca os scus trahalhos: hei por bem que, pelo. The
souro Publico, se preste Ilquella fahrica a con
signação mensal de 1: ooo:t/J rs. para o sobredHo
fim, sendo esta entl'egue na mesma occasião em
que se dá a consignaç.io para o Arsenal do Exer
cito, O JUarquez de Queluz, elc. Paço, em'9 de
Fevereiro de 1827,60 da Indepenllencia e do.lm
perich-Com a mbrica de S. l\1. 1.-iUarquez de
Queluz.-dcha-se d {l. 10U do Liv. 2° de Decret{)s
da 1° Rfpartição do Thesouro, de 1820 a 1821 ,

comnlunicado á Junta em Portaria de 5 de Jlarço.

AVIsa DE 10 llB FEVEREIRO.

Manu~cl'jpto authentico~

S. l\I. o· I. ha por bem encarregar a V. S. do
commando deste pOFto, podendo ter a sua ban
deira no navio que lhe pareeel' e fôr de maior
representação dos que se acharem surtos no mes
mo porto, .c sendo as suas obrigações as que se
prescrevem nas instl'ucções que a este acompa
nhão, e ,'ão por mim referendadas. Deos guar
de a V. S. Paço, em 10 de Fevereiro de 1827.

- l\Iarquez l1e l\1aceyó. - Sr. Rodrigo Antonio
de Lamare.

hSTRtlCÇÕES para o Commandante do porto.

1.· O Commandante do porto deve estar 'na
náo. Pedro I, ou no navio de maior apparencia
que se acha sl1rtOlIu-yo-eto.-

2. ° Hc encarregado da execução das ordens
dadas á esquallra.

3. ° He responsavel pp.la regularidade do ser
viço dos na"ios de guerra surtos, da disciplina
das guarnições e aceio das mesmas, e dos navios~

4. o Deve vigiar sobre as deserções e modo por
que são fdtas.

5. o l1eve fazer regu larmcnte subir fi Secretaria
de Estado representação sobre as pro.videncias
que julgar necessarias a bem do. serviço..

6. o Quando salair qualquer embarcação de guer- .
ra, dará conta dQ estado cm que ~ahio ;. o mesmo
f'al'á das que entl'arem neste porto, tendo primei.
1'0 precedido o miudo e escnpuloso exame.

,. o Finalmente, deve entender que S. M. I.
quer os seus navios de guerra em hum estado que
á to.da a hora, occasião" e circumstancias~ não eu·

nrgonhem o pavilhão brazileiro, quer mano
branclo, quer em aceio e arranjo de guarnição,
casco e apparelho, quer, emfim, no modo de
trajarem os seus Officiaes. Quando succeda que
qualquer navio de guerra, depois de receber or
dens do Commandante do porto, não esteja re
formado de antigos vicios, deverá o mesmo
Commandante dar dis~o immediatamente conta;
fi.:ando á estas sujeitos os navios que, depois de
inteirados desta ordem, tendo seguido viagem:
na sua volta á este porto não se apresentarem nos
termos devidos, para o que, logo que eDtrem,
o Commandante os deve inspeccionar com todo
o escrupulo e sobre todos os pontos. S, 1\1. I.
não poupando. despezas, entende que a~ faltas eão
procedidas dos Commandantes, que não cum
prem as ordens, ou por falta de representações,
ou por desleixo. Para as mediclas qúe fôr mister
tomarem-se com celeridade, deverá o Comman
dante do porto dirigü'-se pelo Ajudante de Or
dens de semana, na fórma das ol'dens existentes;
sobre as cousas, porém ,. de mais vag-ar podcrú
directamente omciar-me. Palacio do Rio ue Ja
neiro, em Iode Fevereiro de 1827. -l\1arquez
de l\Iaceyó.

AVISO DE 12 DE FEVEREIRO.

Manuscl'iplo aulheotico.

s. l\I. o I. ha por bem determinar o seguinte-:
10, que a náo Pedro I, que ora serve de deposito
de recrutas e mariuhagem, fique debaixo das 01'-·

dens do Commandante do porto; 2°, que todos
os recrutas sejão remeUidos para a dita não li
ordem do mesmo Commandante; 50, quc todos
os marinheiros engajados sejão recolhidos ao de
posito; 4', que as gl'atificações aos engajados e
marin heiros só possão ser pagas depois de assig
nado o C(}mpelente contracto pelo Commandante
do porto, ficando prohibido t<>do o engajamento
qUtl não seja ..ssim feito, salvo havendo ordem es
pecial para o contrario; 5°, que o Commandante
do porto haja Mdas as semanas de commuDicar as
alterações que ti,'er sofl'rido o deposito, mencio
nando as praças entradas e sahidas, par.a ondC"e
como, quaes os engajados e qllaes os I'ecrutados;
60

, finalmente, que todo () navio de guerra que
entrar neste porto de volt-a de commissão sem
precisar fabrico, ou que esteja prompto a sahir,
haja de fundear perto da Fortaleza de Villegagnon,
podendo- só neste caso conservar a bordo a sua
guarnição; estando, porém, o na vio em fabrico,
ou vindo para elle, de modo que seja preciso fun
dear detraz da Ilha das Cobras, a sua guarnição
de maruja deverá ir para o deposito. O que tudo
participo a V. S. para sua intelligencia e execu
ção, prevenindo-o de que os marinheiros enga
lados que estiverem na fraga!a Principe Imperial
devem passar para a sobredita n{lO. Deos guarde
ii V S. Paço, em 12 de Fevereiro de 1827'

Marquez de l\1aceyó. - Sr. Rodrigo Antonio. dft
Lamare.
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PROVISÃO DE 1.4 DE FEVERmRo.

I\Ianuscripto authentico.

O 1\larquez de Queluz, etc.: Faço saber ti Jun
ta da Fazendo Publica da Provincia do Maranhão,
que S. M. o I., a quem forão presentes os seus
officios de 25 e 50 de Outubro do anno antece
dente, com as copias das actas sobre as delibera
ções que tomou de pagar ao Govern[ldor das
Arma~, o Conde de- Bscargnolle, as etapes, ca
valgadnras e gratificação; e ao Tenente Coronel
de l\Jilicias Antonio Bernardo de Olh'eira Pimen
tel, seu Ajudante de Ordens: ha por bem mandai'
declarar ú Junla que não devia decidir semelhante
questão, e que deve repôr o que tiver pago in
devidamente. O.que se lhe participa para sua in
telligencia e fiel execução. Francisco de Araujo
Landim a fez no Rio de Janeiro, em 14 de Feve
reiro de 1827.-1\larcellino Anlonio de Souza a
fllZ escre'·er. -1\larquez de Queluz. -Ea:t"allida
do Liv. de Reg, de Ordcns eir:pedidas á Junta da Fa
zenda do lIfa:ranhão, á fl. 76.

PROVISÃO DE 1.6 DE FEVRREmo.

I\Innuscripto authcntico.

O lUarquez de Qneluz, etc. : Faço saber á Jun
ta da Fazeuda Publica da Provincia do Pará, que
recebendo-se o offieio do Escrivão Deputado, em
que participa haver essa Junta mandado abonar
a gratificação de 5o:t1J rs. pOI' mez ao Coronel do
quarto Regimento de Infaotel'ia da seguolla linha,
Ge~·aldo José de Abreu, desde o dia precedente
ao cumprimento da provisão de (). de SetembrúJ'

_ de 1825, contl'a o detcrmÍl'Jado na mesma provi
são: ha S. lU. o 1. por bem ordenar que 9s De
putados da dita J unta que votárão para o indica
do pagamento indemnisem os cofres lIella com as
quantias que receheu o sobredito Coronel, dando
Jogo conta do devid:o e effectiro cumprimento.
Cados José Coelho a fez no Rio de Janeiro, em
16 de Feyereiro de 1827. - l\ial'cellino Antonio
de Souza a fez escrever. - iUal'qnez de Queluz.
Extrahida do Liv. de Reg. dc Ordens e:cpedidas tf
Junta da Fazen.da da Provincia do Pará, d {l. 57.

Im!!OLuçio DE 19 DI! FEVBMlIRO•.

!lfanuscrlpto authentico.

Sllnhot'. - Por p.ortaria de 7 de eutobm do
presente [lnno, expedida, peJa Secretaria do Esta
do dos Negooios da Guerra, foi V, 1\1, 1, sen ido
Ol'dcnatl que esta Junta da Fazenda dos Arsenaes·
do Exercito, Fabricas c Fundiçõe , consultasse
com effúito o que parecesse sobre o requerimen
to de Jo~é Hippolito de Araujo, o qual ho d.o '
thcor seguinte: - Senhor. Diz José Hippolito de
Araujo que na Secretaria da Intendenllia do Ar
senal do Exel'cito se acha vago o lugar do segun
do Official dclla, e sendo o supplicante o unico
Praticante effectivo da referida Repartição, por
isso, e porque tem senido com desempenho de
suas obl'igações, considera-se 1)as circumstan-

cias, e com direito de pretemfer e rogar, como
vem, n V. 1\1. I., a graça de o nomear para o
iudieado lugar vago; e porque talvez a Junta da
Fazenda do dilo Ar:ieual porponha para elle
a outro, vê-se o supplicante na lll'cessidade de
argumentar em favor de sua jl1stiç~. TI'C~ podem
ser os motivos que a movão, e paro isso se alle
guem, ou que o supplicante n-, :, a capaehla
de precisa, ou que tem sido . ~3S0 em seus !le
veres, ou que tal individuq"he .terceiro Escriptu
rario, e que estando assim mais graduado, vem a
pertencer-lhe o lugar. Os dons primeiros forão
desvanecidos em vista do documento junto, o
,que não bastando, ha de mais o meio de opposi
ção a que o supplicante não se negará sempre
que algumempl'ogo pretenda. Quanto ao terceirQ,
o alvará da creação do mencionado Arsenal nada
diz de antiguidades de empregados, e menos qne,
pal'a ser segundo Official da secretaria da Intendcn
cia, seja necessario ser terceiro Escripturario;
antes o co~tume tem sido que os Praticantes da
ilita Secretaria passem a segundos Officiaes, o
que aconteceu com José Antonio Casllioto e Cy
1'0 Candido l\'lartins, que, sen:lo ambos Pratican
tes, passárão a segundos Officiaes gl'aduados, e
aquelle com () ordenado da graduação, dizendo
até a respeito deste O' ex-Intendente lUanoel Cal"
neiro de Campos, em huma informação datada
de J8 de Maio de 1819, que sendo eUe o prati
cante mais anligo, tinha toda a razão para ser
nomeado segundo OfficialquanJo houvesse vaga.
Ora, se pois tem sido esta a prática, desconhece
o supplicante o fundamento com que só a elle se
pretenda extorquir hum direito que por taes titu
los tem adquirido: demais, havendo em todai os
outl'as 'Repartições do Arsenal terceiros Escl'ip
turarios, e só não existindo este emprego na Re
partição em que o SUPl.licante serve, parece com
padecer-se com a justiça que os Praticantes pas
sem a segundos Officiae5, por isso que soffrem
grande emprazamento em taes lugares, em quan
to os das outras Repartições tem mais hum meio
de melhoramento de graduação e vencimento,
por haverem nellas lugares de terceiros. A' tiSla,
poi~, do exposto, pede a V. 1\1. I. se digne deferir
ao supplicante como fôt de justiça.-E, R. 1\1.

Dando esta Junta ,-ista ao se~ Deputado Desem
bargador Fiscal, o mesmo deu a seguinte re. pos
ta: -1>& &0 S'Upptiean e fazer sellar o documen.
to junto, e pela Secretaria desta Junta ajuntar-se
copra authentica!lo provimento Jo mesmo snp
plicante, e dos que obte"e José Tebreira de Lira;
a~sim feito, "bltem para omciar, e com todos
estes mesmos papeis jun~os. Rio, 50 de Outubro
de 1826. - Nabuco.

Depois de preenchida to!la esta exigencla, ten
do voltado com vista, o mc~mo Deputado Desem
bargador Fiscal deu finalmente a respostà seguin
te :-0 supplicaole foi contemplado em propOlfta
para terceiro Escripturario tia Secretaria da Junta,
que he o que por suas circumstaneias e antigui
dade lhe cabe, devendo pertencer o lugar que
pede ao que Da mesma consulta foi proposto, e
actualmente o mais antígo omeial João Idalio
Cordeiro. ' ada de maiores graduações e de pro-
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moções parciaes; os bons Officiaes de Fazenda
fazem-se praticando em todos os ramos da repar
tiçüo a que estão ligados, e só por este modo póde
este Arsenal ter empregados idoneos, e que não
retardem o serviço quando o devem adiantar, e
fazer vel' perfeito. A antiguidade he a mola real
de taes promoções. S. 1\1. I. o reconheceu já na
imperial re!l.ll'lão de 16 de Outubro passado;
ella he huma prt.'!'ogati va sempre contemplavel,
para que se confira l\ precedencia ou graduação
em concurso com os mais modernos no titulo ou
no cargo; por elIa se prefaz a igualdade com
que a justiça de,'e ser admini trada, satisfaz-se
á razão e á todos os direitos: prior in tempore po
tior jltl'e , he axioma reconhecido por são e ver
dadeiro por todos' os Jurisconsullos, e tem seu
principio na mais remoIa legislação, com a qual
he conforme o decreto de 25 de Agosto de 1,62.
Concluo, pois, dizendo, qne, não devendo para
a administração da justiça valer exemplos que a
ofi'endem, que não são reconhecidos por legiti
mos, se deve consultar a S. 1\1. I. que ao sup
plícante cabe 'o lugar para que já foi proposto, e
CI de segundo Escripturario da Intendencia a João
Idalio Cordeiro, que he Official efi'ectivo desde
6 de Maio de 1816, servindo na Repartição des
de 181 I, quando o supplicante he elfectivo ape
nas desde 8 de Janeiro de 1825, e serve na Re
partição só depois do anno de 1819, tendo,
por isso, o primeiro mais de quinze annos de ser
viço, e o supplícante muito pouco mais de seis.
Assim irá a Junta coherente nos seus actos, e se
evitaráõ antinomias sempre prejudiciaes ao ser
viço. Rio, 25 de Novembro de 1826.- abuoo.

Parece a esta Junta o mesmo que ao seu De
putado Desembargador Fiscal, com quem intei
ramente se conforma. V. lU. I., porém, manda
rá o que róI' servido. Rio de Janeiro, 20 de
Dezembro de 1826.-1\lanoel da Costa Pinto. 
Bernárdo José Serrão. - José Paulo Figueil'Ôa
Nabuco de Araujo. - l\lanoel José Barbosa da
Lomba.

Resolu(;'ão. -Como parece. Paço, 19 de Fe
vereiro de 182'. - Com a rubrica de S, 1\1. 1.
Conde de Lages. - Ácha-se d pago 161 até pago
16511., do Li'O. 6· de Consultas do AI'senal do Exs/'-

,cito, FabricaI e Fundiçõe&, sob n. 915.

l\ESOLUÇÃO DB 20 DE FEVEREmO.

ltlaooscràpto aotheotico.

Remetteu-so ao Conselho da Fazenda, para
consultar, o requerimento do Joaquim José Bar
bosa, em que pede, em attenção aos seus ser
"iços, ser confirmado no emprego de Juiz da AI
CandefSci da Cidade da Fortaleza, que tem exer
ohIo conjunotamente oom o de Administrador da
dita Alfillldega, e seus annexos, _que tambem
roquer.

Forão tambem com o dito requerimento ou
tr03 do mesmo supplicante sobre o mesmo objec
to, o diveraas informações do Governo proviso
rio e Junta da Fazenda, Presidente da Provincia,
Jui~ de Fora. varias pareceres e respostas tisca.es,
dados pelo Thesouro.

Dando -se vista de tudo pelo Conselho ao Pro
curador da Fazenda, disse que o que novamenle
se alleg~va por parle do supplicaule não podia
destruir as razões e fundamentos anteriores cons
tantes destes papeis, pelos quaes foi excluido
pela provisão de 13 de Abril de 1824, não só do
emprego de Juiz da ALfandega do Ceará, cm
virtude da letra do alvarú de 2!J de Julho de 18. o,
como da pretenção em que ainda insiste de Ad
ministrado!' da mesma Alfandega. omcio este
que, além de não cenvir POI' ora, aUentas as ra
zões expres&as na referida provisão, e as do pou
co vulto dQ rendimento daqueUa estação, accres
ce que sentio esta huma nova ereação, pertence
por isso ás atLríbuições da Assembléa Geral Le
gislaliva do Imperio, na fórma elo tit. 4·, cap. 1·,
art•• 5, n. 16, da constituição que felizmente nos
rege. Quanto mais que he este negocio inteira
mente dependente assim 'le hum nove regula
mento para todas as Alfandegas, como de outras
providencias que por huma vez ponhão esta tão
interessante parte da administração c arrecatla
ção das rendas publicas a coberto de malversa
ções, e de outros abusos que em muitas parles
se observão; o que tudo importando medidas
legislati vas, he llÓ por isto evidente que ellas de
vem ser reservadas para tempo opporluno;
cumprindo tambem accres.centar que sempre me
pI'onunciarei contra medijas provisorias e par
ciaes, as quaes, por via de regra, senem só de
reme<1ios palliativos que não curão enfermidadlls
chronicas, e dillcullar depois a deei ão definitiva
e permanente dos negocios publico, que devem
llor ultimados independenlemente de interesses
particulares e de pretenções não fundadas no
direito e na justiça. Em vi ta pois do que expen
dido fica, eutende que se r1e"e indeferir o reque
rimento e supplica, expedindo-se Dovas ol'dens
ao Presidente, ú Junta da Fazenda, debaixo da
mais restl'Ícta responsabilidade, para proceder
em conformidade da lei e inteira obspnanciu dos
citados alvarás de 24 de Junho de 1810 , e pro
visão de 15 de Abril de 18r.l~, onde se diz quem
deve substituir os impedimentos do Juiz de Fóra,
a quem he annexo o lugar de Juiz da Alfan-
dega. •

Parece ao Conselho, conformando-se com a
I'esposta do Procurador .da Fazenda, que I)S bons
seniços pre tados pellJ supplioantc na adminis
tl'ação da Alfandega da Cidade da Fortaleza o fa
rão digno de ser contemplado por S. l\1. I. qnan
do rôr creado aquelle lugar, que, pela legislação
exiotenle, compete pOl' ora ao Juiz de Fóra da
mesma Cidade.

Re.soluFão. - Como parece. Paço da Boa Villta,
20 de Fevereit'o de 182'. -Com a imperial ru
bl'ica. - 1\larquez de Queluz. - Extrallida no
Tltesouro Nacional da originlÚ remettida ao Conas
lho aos 2 de A bl'i/.

RESOLUÇÃO DE 20 DE FEVEREIRO.

ftlaDoscripto aUlhcotico.

Senhor. -Por portaria da Secretaria de Eita
do dos Negocias da Fazenda, de ~6 de Setembro
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do córrente anDO, mandou V. 1\1. I. remctter a
este Conselho, para consultar, os requerimen
tos de João José de Moraes Cid, Administrador
da Alfandega da Cidade do Maranhão, e de Ca
millo José de Jesus, Feitor da l\Iesa da Estiva da
dita Alfandega, em· que pedem o pagamento dos
ordenados que deixál'ão de perceber durante o
tempo que esliverão demiltidos dos seus em
pregos.

Acompanhavão estas supplicas hum olicio do
Presidente da sobredita Provincia, e diversos
pareceres dados pela repartição do Thesouro Pu
blico, os quae~, juntos aos mais papeis, sobem
com esta no seu original.

E mandaudo o Conselho dar vista ao Desem
bargador Procurador da Fazenda Nacional, este
disse: - Tristes e desgl'açadas consequencias das
commoções que tanto tem pesado, assim fi Pro
vineia do l\laranhão como sobre as outras do Nor
te, tem sido em verdade causa deste e de ol1tros
transtornos que, sendo dignos de reparo e de at
tenção quanto aos prejuizos causados, não de
vem todavia recahir sobre a Fazenda Nacional,
que não póde nem deve pagar duas vezes o mes
mo serviço, sendo que por isso não póde ser de
ferida nesta parte a sllpplica dos supplicantes,
Administrador da A!fandega do IUaranhão, e Fei
tor da mesa da Esti va da mesma Alfandega. r es
tes termos devem os supplicantes usar dos meios
competentes contra os que indevidamente pagá
rão acs intrusos omaiaes por quem forão subs
tituidos no tempo da slla demissão, ficando-lhes
seu direito salvo para exigir dos mesmos aquillo
que julgarem lhes compete; porém nunca da
Fazenda Publica, que nada tem com estas tran
sacções, por haver já pago aquillo mesmo que
ora se repete; parecendo-me que deste modo se
póde applicar aos supplicantes o determinado na
provisão do Thesouro de 5 de l\Iifrço de 1825 ,
expedida em virtude da portaria da Secretaria de
Estado dos Negocios do Imperio, de 28 de Feve
reiro do mesmo anno, por ond'C se mandou que
os respectivos deputados da Junta de Pernambu
co repozessem tudo quanto havião pago indevi
damente a hum intruso secretario naqueJle tem
po; não convindo porém de modo .algum que a
Fazenda Publica pagu!', com') ali se mandou,
para depois se embolçar, porque havendo ja
pago, e nada tendo com semelhantes tr.ansacções,
como já ponderei, oão--d'-'Pol" 'sso recahir Da
mesma Fazenda este onus de repetir depois o
mesmo, e sim nos mesmos supplicantes que em
certo modo já forão contemplados pela mesma
Fazenda Publica, em quanto forão uttenditlos
com meio ordenado 'par torlo o tempo que não
servirão e que durou a sua demissão, como in
forma o Presidente da Provincia. Eis pois a ma
neira POI' que encaro a presente supplica, pare
cendo-me que deste modo se consulte. Rio, 8 de
Novembro de 18?6.-Costa Aguiar.

O que visto, parece ao Conselho ser indeferi
vel a pretenção dos llupplicantes João José de
1\lorae5 Cid e Camillo José de Jesus, á vista dos
·motivos ponderados pelo Desembargador Pro
curador da Faz'Cuda, no seu ultimo oOlcio de 8

de ovembro de 1826; porém V. M. I. manda
rá o que mI' justo. Rio, 29 de Novembro de 1826,
50 da Independencia c do Imperio.-l\Iarquez de
Aracaty. - Francisco Baptista Rodrigues. -José
Fortunato de Brito Abreu Souza elUenezes. 
João Prestes de ~Iello.

Resolução. - Como parece, .') da Boa
Vista, 20 de Fevereiro de 182;' ",m a rubri-
ca de S. M. I.-Marquez de Q' ~.-Ac"a-sco
original no CartOl"io actual fio Til. )It/'O Nacional.

RESOLUÇÃO DE 20 DE FEVEREIRO.

lIIanuscripto authcnticoo

Ao Conselho da Fazenda se mandou consultar
o requerimento de Cal'1os Hendrioks l\lelchert ,
negociante hamburgllez, e consig'latario, do navio
Oceano, que pede se lhe restituão 121 :t/J200 rs.
que pagou na Alfandega desta côrte pelo desp l

cho de huma amarra de sobrecellente do dito na
vio, encontrando-se aquella quantia na impor
tan,:ia l1e outros despachos que houvel de fazer
na dita Alfandega.

Instruido o requerimento com as respostas fis
caes do estilo, parece ao Conselho que, sendo a
prctenção actual do supplicante a m,e ma sobre que
já houve a resolução de cousu!ta de 27 de l\Iaio de
1826, nada mais ha vendo no novo processo que
faça mudar os sentimentos do C<ln elho, torna a
repeti-los remettendo a dita consulta.

Resolução. - Como parece. Paço da Boa Vis
ta, 20 de Fevereiro de 1827' Com a imperial ru
brica.-Marquez de Queluz.-Extrahida no The
sOU/'o Nacional elo ol'iginal enviado ao Conselho aos
20 ,de lIfarço.

N. B. - A de 27 de Maio de 1826 I'emetleu o
negocio aos meios orilioílrios, para que os sup
plicantes, ouvindo a decisão do Juiz da Alfande
ga, ou conformarem-se com ella , ou usal'em do
recurso competente, não tendo por então lugar o
meio extraordinal'io procurado.

RESOLUÇÃO DE 21 DE FEVEREIRO.

Mauuscripto autheutico.

Sobre o requel'Ímento do Padre Ignacio Luiz
de Mello, pediooo ser Coadjutor perpetuo e futu
ro successor 4a Freguezia do Santissimo Sacra
mento da Cidade do Recife, de que tem a es
pectati va, e do Padre Luiz José de Albuquerque
Cavalcanti Lins, actual Vigario Collado daquella
Freguezia, oppondo-se á sobrediLa pretenção;
parece a mesa que não he deferi vd a pretenção
do supplicante em ser restituido á fruição da
Igreja para que foi nomeado Coadjutor e futuro
successor, e que já temporariamente exerceu,
excluindo o Vigario Collado, que, sendo pro
nunciado, mostra ter entrado depois no exereicio
pastoral, de que tinha sido privado pela prisão,
por ser hum pa;inoipio certo que ninguem póde
ser privado da Igreja em que está coUado sem
sentença condemnatoria, porque não basta o
facto para soJIrer as privações, que são penas em
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•r.Íânuscripto aú[l.enlico. I
I • I 1 I j; I

.,' Querendo fa~er. gra9a aos presos sentenpiades
que ,sorvlirão como' marinheiros, a bOl'do da nllO
Pedr.o I, na commissãd de que ultimamente'se re·
éoJhêr.a transphrtando '3' Qlinha augnsta pessoa,
e comitão da relação' que com esle baixa, assig
nada pelo Marqücz. dCJl\1acey6, do meu conselho,
ministro e secretario de ESlado rios Negoeios da
l\1al'inha: hei por bem, tendo 0\1 vido o meu Con-

11 '1 I.

selho de Esta-do, perdoar. lhes 11uma terça parle
do tempo de .castigo ,Í;lllp,osto pelas respectivas
sentenças,' O Rllgedor da Casa da Supplicação o
tenha f: ,im eotendido' e fa,ça. execlltal' COfll os
desp'achos nhcessarios. l)al~cio do nio de Jane~
1'0, em '22 de Fevereiro de 18~7, cio e1.a Indepen~
dencia I, dQ Im,perio. - Com a rubrica de ,~. ~.

o I.-Marqub: de l\láceyó, -·Acha·3c TIO Lw, ac
tll.lxl Ue 'Rerj,' das Ordens 111ipe1'iaes da Casa di! S'fP-
plicarão, á fl. 77'1 J' .j

• OU 1 (:) ! h ' •

• til' J I I·.J

Pl,\OVISÃ..O. DE 2q D.E FEVEREIllO. 'D
I c
, ! ,MannScNpto aulhentico: I I '

- (,' j f I I

O 1\larquez d~' Quehp;, etc. Faço s:Jber ú J.un~
ta da Fa~cnd~ da l'rovinçia de Pero;101bucQ, que
bonstando lI, S, l\~: o r. haVfll'-S1l pago em bilhe.
tes da 1\Harldega ',ao qat~Lhão pe oaçadores, de pri
metrn li6ha, 'cujo, Copselho deAdl1l)Qistr.ação"
p~.r. ignoraI: a? c!,f)dições, de tae .bilhele·, os dll~
xál'3 <lê a'presentar no devido lB\!lRO, e,~jstipdl)

• \ Í' \ ~ ) J

pdl' consequell'cia no ofre do dito c'orpo,; houye
por bem ordenar, por' avisto de 12 de Julho do
anno antecedente, ti do I llõ presente Fevereiro,
que a Junta pague e reoeba os (lhos bilhetes, fi
cando na intelligenc~a de q,ue deve abster-se de
satisfazer a tropa por Se~ê'i'bante maneira, O que
as,~i.m pl"pJPptamente cum,pririt. C arlos José/Coe
lho' a. f02i no Ri.o de JaO'eil'e, em 23 de Fe\'cl'ciro
de, I ~\2l( ·........i\l~rclltling ,Antolúo de -Sou~a á,l'ez cs,
cl'eYer,-~larquezde Queluz.-Extraltida,'d Liv.
elc Reg. de, Ordens ea;peelidas li {!inta dlf Fazenda
de Pel'IfI1l11tbuco ,'iL{1:. 5.:g v":'

1 ,.:\ é I 1'1. I ( ) I qc ,.. I (

t • L _
; L ,/ ..Pl\qVISÃl); DE 26 J)E FEm.Eon:JUJ10.

- ., fi ~ J: '
~r3nuscrjpto :luluentico.

) 'o I J

O I.\ial'quez de Queluz, etc, Faço sabei' iIIJ\lU
til da"Fa~el)da !la l'co !inéia de Pel1na.muuG-O, que
S. .G.L..... Q I. I, a ,querru fo,i iRresente o ,idch1S0 r~

querimento ',de José;:rata'r~ da ~ama 'em q'11'C'

SI} CJlWixa, da Jl:lnt n~oct..er..dadofoU'rnpl'iínento.ú
provisõ!!8,J1e ;A@.de.JJl.JlhO de 1809,"de 21 de' Ahrir'
dIl181,0, çle,~ de'Janeill(l):do 'IMIII, fi de'29 de
l\Ial\ç_O ç1e ) S/IA, .para o fidJ 'de rda:Jjsal"-sé a S'ra~a

quc,'sp,l4e Qr.;la feit@, de>-80 palm-os ,de lerrenO'
n~, PYJl~'"1/ d,' tle' do I 1.atp, qu dcvéri'a servi
para; t}rigir huma prp.tl5. de algodão, em razãô
das vantagens que affiançava lendentes 'á f·azerilltt
~ac~on:u e,.ao·p,u.bUM',. além elas mais oircums
tancias .e~aradll Juolmesmolflequ81'imerllt5: ha o
mesmo ,A. S. po bem. ordenar que a /Junta com
urgencta d a CL\U aI de tão estranho pracedirnen-

:;TOMO VI,

Jlm:JiO...D~ 11l27Jl

que ,helmis~ersenlçp'ça !l deGrl!tq~o, de,.autorid~

~e 8'.1p~rior p~~a iqlpos~ç~o d~ me!UD,a peJ)~'1 Es
ta!,.do porém v~ga a Igreja dalpujuca, ,de, qU~J
Supp,11,caQte fô('a Vigjlr;g FoJla<.\o -' e fIue renq!l
;eiouu_pom, a .llsper~Jlça do gozo dq Igrej~ par~ qpe
fora no.'Pf}ado çoadj.ulor e .fUtqEÇl successQr, e
de qpe seuachaJ privado, parec,e que e~tál ,no&
lermos de ob-~~r da muni.Ocet;lcia imperial a.gra.ça
de ~er p,ro"ido L/'\sta Igreja .vaga, alé qu~ chegue
o momeuto opporluno para l\dql!~rir,a rell!.isaç~p

do direjloJ para o p1:ovimcnlo e rllstituiç.ao lIue
agq'ra pede. V. 1\'1. I., I!lilnd,éJrá ,o qlle houvt:r por
bem. Rio de,Janciro, ~o de Dpzembro de 1826.

ResolufltO. ---: Hei por .bem fazer ml<rc,f; !lO,sup..
plicante da djgni.dade de, A~ced,i~go d~ Sé de.O/iy,.
da, vaga peljl des;jsfencia q~e per'lllle mim fe~

.0' é\C.lluill, seqi pl'ejui~o, da real~say~o. do diJ'eito
para o provimento 'c .restiluição que Pl'ldl'l.da F.tej
guezia do mesmo Santissimo Sacramento dIa
Cidafie do Recife, ~.e ql,le"tem me,rc,ê, de futura
:successão.,.Paço~ 21 de .f.ev;erejro"de 182~.,-,.

CpD;l a.rubrica imperial.. ... M~rqul'lz de Nªzilreth.
-Achqi f! (Í {l. 181). dq.Li'q. ~o d~ Q.1!jJ. de C01Hf1.l 
tas âa lJfe~a çla COTlscieTlci~, np.Secretal·ia da Justiça.
:J I l- • I I" • I, J7~

. I J : l ~ ') .11:1

~"RESO:LPÇÁo DE ~1; D~ FEVEREIRO.,

') 'M . ~ l . h ".. '~ "fll,rl" I· IJanuscrlp'o áut enhco.
... I I ~ I',. í Lo ' • di)')

.' ~ep~ol",-rrFoiV. ~1. 1. ~ervldQ .ordenar a..llste
CC:lOselbq"por pOIjtarijl ~e & de F.e;vereiro ,do eor
rente Iinno., expediqa.p,clªJSeClletal'Ía ,de Estado
dos Negocios da ':J,ust.içjl'lque~:li vista dO'l'eque
rlmeQto dq.l\'larqu..ez 14~ Cantag:aUo, no quaL se
queix!l ~a)demQ(,o da, qecisão. dps autQ5,em, que
o supplicante contende com Luiz Gomes Anjo.,
que dê prpll}pt~ provjdepcia' ú semelhante res
p.eito,..0' Gonselho ,'SonhQI;, .já tev.e a h0ma de
levar ao alto c nhe.çi9l11II~O d..e',y.,l\1. 1., em con
s~lta, de 5; qç APfil.çl;1l 18a6J"resol.vida, por V. ~I.

em ....~ ç1.Qrmesrn.lhJ;Dez,e ,aIHlç(, el que sebe com
. esta ') Q , Ipp,tiv~s."atl; tão ·atuca.cla'dem{ll1à" moti..

vos qu~) ain<!a, 15Ubsi~tqll}o, porqllef,lla 'ende, a'
mesn~03J s»'/lPtli~ d1h Q'liQj§.t)'Qs ,ex'P.Qsta, na ,rote i
da c~!l,sul!a, er.,tondp fsido darlo, p.el sÚJspeiJDo e
al;erbad-f'1Il!.eral'\te o, Chall,ceHel' l\lóI' do Imperio d
Conscll,ey.o. J o é ,Fort!llJato ·pedn.ri~o Abr:.eu: 'SOU-l
za e l\1enezes, con~1p;IIe o ~~ xo 'Polltá dada.nos
autos úP!~J penj:lef\,lJ);e?te m'Il' filO' CQnseJJb."o, não
pôde 19qncg-õ({i~ (te.!' {lI'.9mpto anda01ento, nãol
!lT\'il) q.oj qt; ªl;g'ugMP.~o ~arll;H)O ~rav,q ~e! ba des-I

p.acplls S011'6 Qtlt!:!I'&j;çpleªtõeª ~eDj'~LL}iUlteli ,e não
n~s <lo ,supplioa)lt~, PQr,qué Qenas Lnfl,o ha suapei;!
9ões 4e, ~ni lr,O j o, q.ue o (:,oQ~elbô põe naJ
augusta .prese.l)çg:i) dJ1. v.. ~.l. J" " q!.1e mandarú I 'e .
tal caso o que houver por bem, Rio, lJ2 de Ra
vereirq dç I 82,V'IQ1 Q,a IntIep.ençl~geia'e,Jlo Impe
rio. - F, 'apçis~9, B~pti til, I\.oc!J·igues. ,,.- Jk Ilun,
':Iho~a~~,!vlll'rg ,J1e PaIlJI!Qs. r- João P)'c.5tes de;
tlello. 5< 'r "I ,:l 111 J ' , ;) , .. JI li

Resolu!,ão.-Df!!;ei a Jl;I'Qvi,uenci.a. P..a~ ,.-'21 de
Fevlll'!tirq <te , ...8~? -,ppm II IUbl'ica, de S. M.
I'-~J\rque~ .;le Nª~areth:t-.; -Ache! ~ .no, Cartf)nD
actual elo Tltesow'o NaciQ~I!JL. L ' .. ,
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to, mórmen.te.Tde 'lJão te't respondido"i provisão
de 17 de Feverejro de 1810", au ,.se lhe remette. O I ,,,., 'Y 'Ir . ,
por cilpla. que promptamcnle cumpnra sem
dpv,i<la ou emhara· o algllm. Antamio '{h)m(l . de
Oli.veira a fez qo lUo deI'Ja.neiro, em. ~f,j de flt}
verEl.iro, de. 18:b7'~ iUprcoUioo Antonio d{l 5011ia
a f~ eSCl1eVcr\ ~LUarque2 ue Quelll7J.'r-"fR't'tr~úi.

da dg LLv. de Reg. de Ol'dcns etJJpeUidas' á,i/unta da
lfat:el1.df/. de PiJFUlmÓltCo. ({ {l. loe " I l'

---.....!..~. 1111

• ' d""
-li l'ROVlsXb DE 20 DE FEVEl\EIRO•.

~ I·' 1 ~ o t' }
MODus.orjpto aulb,~ntico.

Õ rt'J·ar<luez de QuéluÍ", et«: :'F;;ço ~a6eJ' ú Jun
ta d~ FazellLla . Pubtica' ,da JJr'ovi'ncia' do Ceal..\
qll(~,. çecebend o-s.e ne 'LEj Thçso urç;o s,eu oh;icio drr
l' de ~utllbro do:ann.?l findo., I a 'O,rppan\Ht.~9"dg
l'equenrnenl? de '.Tose ~~rClsÇlI" a~i~r" l'.Qr~es,
Sargento Mor. adili.lo aQ Esta~ô ~albr o .Exel'
cito'e Ajl1dnl1te' de Ordens doêqIQmilÍ\JanL~d~
Armas dessa Pl'Ovincia, no 4Ual'P'ede o pagamen':
to de 52 I :tI?~oo 1'5, dos \-:encimen~os qlje deixou
de 1'eceb'er' ti~'Ms o:i\f i v'os ~xahdhs' n'o mesmo
requerimento :",ho.u;vfJ rS. 11-1 0,1 por bem man
dar 1'emet.ter est.e objecLo la erJarl,i~~~, pqs , e
gdcias da Guerra, à qO fj rtence; 'e. d, clarar
a ,ess,a JUI1I.'a"'que d~ve 'esl' i! pr~v.~·n~jla ~e~e nãó
mentr no que' lhe nà'o p~)·te,hcé. AI t0l110 Gome
de OIIv"eil'a ~'fcz tlO, Riu d'e Janê'iro ~ em d6 de
Fe."err.n-o de ...~2?- Talc'cl1ino '1nfÓ~10 âe,Sou
~a a fez e.crevel'. -Ma,rquei de Quelúz, -':'-Ex-:
tr'ahida do LW. de. Reg. de, Ordenl cxpedidf!-S ~t J unia
<la· Ftfu1ltLa do Ccm'á. d fi. 58, J

JJ

26 "DE 'FEVBumo.

Imp. ~vu1so.
\ 1 I '

CON.DJ~ÕES da ComparlhÍljf'<Ú SC{{árÓ! Boa-Pé ~ t"ta
heleci4a nesíu praça.. do'Rio de Janeil'o tm 26 de
Feoereiro de 1827. pelos negol/iafitC'! aba:i:IXJ decla.
raMs I, " • J

,
l.' A Companhia-Bo,a fé-,priuGipjar.á ~ t~r

exercício logo que sc Lenhão concluído as assigna
luras de seu capital, 500:ooo:tj) de rs., que será
di vidido em -acções de I: ôoo:t1J de- r5. cada huma ;
a sua duração he ~emlimite pe teWpo, e nenhum
accionista será admiltiao com' menos de cinco
açsQ~8.

:1.' A respoDsábilidado "os ooÇiollilltas he in
solidum ~ tllnlo pelo cagitat. de óas acções com '.
por to~o mais que eocpuzer.em a d GO, , 1

:5.' Entra immediatamellfe cad.. socio para a<
ca.iJla com 10 por cento do sw int'éresse, e fic'"
ujeito a f..zer a8 ulteriores elltradas que ás eit'.

cumslancias exigirem; todo aquqlle sócio que não
;ltisfizer a esta condição pellde o luoro "enoido ,

respoode pelã perda qtre lhe: COlInp tit nos acoll'"
tecimentos adversos, pagarO's jutO$ da "~tDtltà e
cessa de ser jjoci:o~ .',. ". i
. 4r' Ce&sa iffUalmenk de 8fJÍ lH>'8io óCló' lIqbel

le 1lq,6 morrer natulal OD-ciílibneblh', 01\ qo~ fal
tu a- quallJUer destas Ob iVõeí pw íad&5 assig:..
nadas) e nem éUe Rem sdus Julrieitos podéf1.i1..

J

p~d~r' ebMtas eWctyi.1>.ffl~ se Dá . Íifcfbid'áTelh ds fi 
C(}S p~r.dériVé ~e &a ollH'gatl'll' a:lier t1~à e
~ua qnh 1'1ellS't! bcio. ,lI a~'Ç.lte~ I:]tí'ii VbA'ár~
p'Ót"'f~leéiln 'l1~d' d 'quallfrlt! sdc'fQ 1ft! í é' á

Iljp" lliâ ':'Onf. ti'..:Fit Ó'\l' tftiiX'al' ihn:oMéH-Ijj.S\ II
ua ll.IVa ó'u herdeiro, oS: i(üáe. , ~ml} ~ed1tl

itlj'a:i pór càrL~'s á mre~çá, • i.J a pl'ifueifas
qu'e~ «l•• a'pr()sehf3l' á& cio ("-I"I '. ao, e só
d pó-i' dk l'etlllsad>8 'Ip tlêéaÕ" ~.. . I ét't laã:ls-âs
mai{j <Jll nOfl er ttl." I.

6,' Ctes arít Lambélll1dé el' sociÓ" qo' 1Ié' q e',
'.eliratido, é ria éapitál,''rl90 deixc nell' ,[ à cdrlfed:
to ~á Cal'Jlp hhia, pessoa que o reprE: nte, e
que em ludo' f6 tú(lo se ujeile Il lJa Tesp\JD
sal1Hidade'. J OJm{fal1l1i&Y po,'érn ,-1\flo recanhe:- ,
c'e dutrlJs sooi(j~ Mão' :t~t1éTfes' c(de à, signarém
estas cún-diçóe~!'e' os 'qtle (tl'r"ái d' fÔtul'o farem
pdi' eUa adtnilti3ós, . !J'bn fl:i-iri ti o 'sc!ollies' a àcç~-e
"'oe V'à6'areml ''- l- Ir II I. o . '.
"1 t:> '1 f '
, ti.' Tom'atá 'esta tO'nfpil'óhi-a -tddos os" riscos
IUaritln:lo ' il1tJi Hd'&O'lIes '-ém SUdii à'polilJ s, cuj:rs
clall~1i1às I1cãóta- biH' zimel~Lol dlJls l+â'rr~' ~coO'fra"
H~ntc'$. 'De_oon tà,1ámIYern-letrá~ 'qub tenliã'â }~to
lhénó'S" dt ~ b li "frrrh'às ~ I \)j\Ys'eMtn'léft og\"tfãó
excedão a seis mez , ha,'cndo fundo sufficiente
em caixa sem immeL!iaLa applicação.

,,' T[mi ~tli G n~ tNa Ire! Dittlotui'es, dos
quaes hum serú o Gil,ix.a, qqy, to,.o;W ..I~õ os seguros na
conformidade lia J>ro()uraç~o qu~ l?es será dada,
fioando' uo1'Cai»a" to'do O~ dacuà\-rrto!f coh~l'

nentes'pal'a bum~ escriptiu·...ção regulá r e em dia:
oada hul" dos Dg.~tEII'~8, c~juõctamcntecom •
o Cai~a, dcver~l p-os5uir·hum.a cllav'e do eófre,
pOli isso €fue todQ Ires' titão. TéSpoli aveis in $0-'

lidum p~lo dto·beiro e letra;<J qúe dé'V6lI1 e-xisl'
pella. , ( , r I ,

• 8.' () <:Jà;lGa fará C1 pagdmentõ rta ,etdlls e a .a
rias legalisadas elap~esentáda~pelos &litrbs dons
Directores' tem a'"~ cargo as! cobranças, cón- ,
vOca para s~são geral 110 ptlocilllÚ' de cada anno
os socios, f!! e6tcs devem cómparece niib estan
do. impedidos. 'Nestlf'S6Ssã"O- 3'P'TesedM....á hllm liá
bnço dcmonsrraliVb dli estado -da Mmpanbia, fI
faDá o dhiderrd dós J.uetlb~ d'Q' aooo IItlleééde.........
te " fic,mdo em caix~ os I-o.por cento db Mpital,
denrr:í 'tambem édh oca.r·Ós- s'Ocios1, extrao,dUt:l
l'iamenterqúan'dd sc1faç1a n~~éSgaril>'; d (j irlt'flt{l '"
&6 da companbia 'lIssim o liííigir. . ,

'9" remdotU'ilçâú Jüs ~etJ9 ;esP'écn~os trá-'
ba&hoi l'éceberl\õ 'OSD;I'Mlos e fi Caixa 6 pôr CCÍl
t& de too '09 ptelllK>!pq e gra'ngl!àrem, pârfi1eiS"
por todos U!~,. pá'ft0s pehl Ga~a 'fIa Companb a}
f~end(l pOl'ém 'II 8U3' OO5Ca as d~llpéJllsrre péé
t~VQS do e:Hlíiptó"iu, Hvt6s e ôritefnid& doo ~'r
do"lino ,. e t'9dàs. ris Ma' Sf!tã~ p<1f ~Ma dlt'
~ompllohi" "" .
- &'0',,' Foderli ca(fll llMio Q1i. lflrtmto.. retit....-se

da Companhi~,J eU allmini .tl'/lçiitl, qU'l1~ 1M
aprôOf"et ,-com ,tanto'qqe o p*,li~fUi ddu mez
ao tes da conferencia geral, p'ara neIla se prd~l'

sobre a llubSlituilJâô'(Jj SO" falta. "
t J. ~() se: 41orreri'l 'ri C"(J" ef») oadij'eWih,t-

ção 60 nUio á tnài de-6 jtor ceritÓ' do t'àf qn_
constitue esta Companbia> .

12.' Os premias seFã~~ em letras segu
r • I



do os pra-m ~oo.. cncüT,na40s entre ai; parLes, a
eoot9r"da nssrgollU1ffild:HI ~poüces" a6 quaos se
rão expedldn~'com Dl'cvillnde ,'pos ire.l.

1:5. a 0:1 negodiA)& da Companhia serão trata'"
dos 03S's.es - e geraes elrTas~l'Itra()~(~inoria , para
o-que serãn oSlí:leoio i tns•.aoovo 'ados!.por cm1a's
dó Caixa, e.as deli'hlernções'então {om:>pas i. ph:l.
ralioaoc de V\)tos pre enles obcigão tpda a-eom-

. panhia.· i n -
. ~5\a EIlJ tudO'qn6 <não. heeOOpr.essomuslas'llPn.,

dições se sujeil:ilo s'Bo'clO3listns ao rqgularrumto
àad.o ó Cosa ãc SC'.g,I1TP,," (le Lisboa, «; QOfr u Q .e
eostumcs mar itimo ,estabelecidos pejos codigos
das nàções-ma,is oh·iH odas, enomê~0'Para Caixa
li Fraocjsc.o. José Bernnhles, e para: Dir('cfQl~es

José Antonio' de Olb'cirâ e. Silva e José R~beiro

NO/lleiro.
ACClOl'l.l 'l!!S.' , •
,. r , t

JoaqtJi{I\ 1;çrreira dQs SantQ' , )oafJ\lÍBl A,nto
njo F-erp(lira, Jos' fl'5ncisqo oe ,n~csqllita, JY<\Ç)
~il ç . ~íl J..i,mil, Lourenço, i\,fll o~io lia l1ego~ Ma.
Doel Gllcdes Pinto, F\-nq.c.i (,(0 osé ),lernarfles,
José Antonio de 0li~eira Silva, José Ribeir~
l\lonteiro, Vasconcctlõ'c rOlão. , José Alexan
dre Ferreira Brbndã~, Rrmei co,Ferreira de S;.m
paio, Thco(]Jo J.osé da Si"'eira, l\lanoel.José Ro
drigues Vianl1<l', "Jose'Béi1to (f '1\.1 aujo Jl.arbosa,
AntpniO cLni7- F.~vl1;HH.le Pi;nto. A'TIarp ,lo: \l.i
beiro Braga " 1\la\loel dll So\\Z~ l\ib~iro Ç-qil11a
rãej! e G., lUig'Hl'll FCnre-jllll 'Gçn;ne&~ Fr.il\,!ci I1Q
Jósé ~ua'nocha. Filho", ,31<11:\0e1 )opé ,Dllllr~e Gui,
marães, Thoroé Ribej,ro de Faria, JO-1é E?JlreiJ'jl
Vidal; João José LQpel\ FeF,r.az, A,otonjq Jos~ ~lÇ)

reira Pintv,. DipgoGome!i Bllrço.~(\, .J,9%q Alr'~

da Cru", Cádo6' José:da SiI I'.;) araga , Ji'ral\G"ç~
li'er"cira Tav\l;es, .Frílneisp JQt;é dos Sant()s, .Pc,
d"Q ,JOl;,é Bernal'lles, A:lldré ~i.re de ~~iranda,

João Alv-lls d~ SHv~ p rto, Mqnoç~ Ij\"ncisy(,l ,e
Qliveir!\, Jpsé 19n1lcio,tla C\.\sla FJ(j)rim ~ ,ManQe\
José llíbeiro ~e OIÍl'ciJtl, Lujz José Lope, J;e);'"t
raz , Fl'ao{)isCIl Jp é do Sa~tos,",Rodrig~\es: ~l;l.xi

mi.a o Antonio de A~ev~Hlo " Antonio, /osé lli,
heiro.ua Silv , Vicelltp F,~l',"e~p;,l ~q, Sa~t1R~iÜj,

Jcaql:Jim Ll1del'i v da Rocha, ntpnio Coelho 'rIa
Foosecíl.,' yrpri-áno Jo é Tinoco da Silva, João
Rodrigues Carrilho, Jel'onyn1o Fra~ciBço de.Fte·
tas CaldaF, Firmo Antonio Pj,ItAt~naver" MjgulfJ
Ferreira Gomes Filho,

lI!

AVIS<'>' Df: 216 Dll JFJ:: .IUEIRO.

1\1oousctlptlJ áhth.i!ií. id.. II
I • ", I

Thudo 8. M. o l. approvado as inSll'ucç.ões
inchléÜs D~sig;nadás pclo C.Ç)IJt~do,r, \ a. .q~ar~a
Oont:1I1dria d~ 'fhesoul'o ,Publioo,1 J\lãÇ) Carlos
Cor~êa de Lemop~pa.rll,q"~ .irllão II regular por
elb. a .esorituração {la Thll ,ouraria Geral das TI' 
ilÁB 'da eôcte i e det-er~lilJanoo'o mesmo A. ~.

ll'ua é óbacnem lhel!-ift tl'uUÇÕ~ J'Oflltltto· as aq j
ioclmrtlll, para qUé Ít üta "e.U15 poc a V,m.' e e
~ 38 impel'ifl.6:l Ot"d~ •• O~os Igu...de, a Vm.
F~06m 2Ô de-Fc-'Veioiro d,l5,1 27. - ,Conde d,

ages __ • l.go'Ulio Villgas 'íf UdORO ;Rangel.

fNS~RUCÇ.õE~pif1la Jll'sçnifm'('çâo áa The,auraria.
-:,o I "'G,,'a.l d sta.'cór,iç. • I n'

. SI· fi.rllct:itil, e 11p,lipeZ? tIa Th~, ou aÍ'~a, ~e
~~l de I~ eprte pçr,t~pcente .a cada mcz sera Iao
r.afla' '!TI hum diílrio rubl"Ícan' pclo Contadot
I" i 1- ~ "'} I' I' • "

Gera I ~'hrsourp' ,acional'! cm C)il Çoolá~o-
rj,! se, t marem conta da mesma l'hll OUI';1fla.

S' 2: ~ O dito oiariQ serãe cdturaâ'o pclosCom~
rriis~pr'0& as,~isicntcs 1 e ~a falta ou ,inipediJilert~
t ç1~s~b~ por .~Iguns ;1(15 Cpn1fnis. ilri.OS P'dgaUo
re, q\le o The' OUl'eiro Geral nomc,u', lançan4o-se
na página esquerda tooaJs as quantia re9~bida

dg :l'lll~ uro c na di 'eita lç>das as que e disppn
derem, c I ol ,e~l)eéi[jcação flo, dia, mez e anno

, • (" ~ f I fi r . ,
UI. que It fizer o p0s-alllenlo, a p.es oa ii qu ln.

o ~cmpo Ú que pehcl~c~ a dp.~pcz.a, lJ n,alureza
della; - sendo as 'partIdas da rCcelta a~sl(Tnada

pelo- Comrniô ario Pa/:íador qn,e e tÍ'\'er de cofre e
as rcce"el'" e rI \.' quem a lilncar, enul)\l:raoa'
. '. If , '\
seg'lidamelJte ~e n. \' em diante;' pl'aticanrlo-se
o D1e~mo quànlo â rle, peza, de manejra que o
assenlo desta ~enha ropre. o mesmo num ro do
docu.mento gub o le~aI1sar, seh~o llS partidas da
oeSVeza ómentc a signaUás no' fim da pan-ln'3 e
do lançol.lle ItO d dia pl:lI' quem a e~éhtorar..

-' ~ '5'.:" N~ ult'i',-nQ di" de c,ada mez se'rechará a
a)\ fI. I' I ri ", I.\. '

~oNa do (J] I'JO e o CtlmOllssano Pa-/li\( ur qtlp
e ti,'e\.'dy c,ofre cpn~aril o dinheiro nafl' exi. ten
te cm pres~nça 1,\0 ThcsQ rcil'o, do C:Qmmis a
ri6 assistcntr': aue ti \'er o l\ia.1'i o a sen -ii rgo, C
.' )' I "\ '-j J '" II" .d "PagaDor que ha oe c,ntrar (le colre no !nez
sC""llple' e ~P, lanarú no,Qlcsnl'o 1\I'I'Ollllln ler-

P' '" . - tr,no em qn~ sp ~Ieclare pl'r 9~ten: i,l ••omma I q
reC(;itíl e c!esp,c1.a do !llCZ, e I] salçlo C.'\l. tent~, o
lT~al • nos mêz')s' cm lTue nãlJ de,-cl' entrar' no
'11" J, !1 I '.

T~ll"ouro,passar(l'logo a cargo lll] CoU1l11lssano
qu~ ha de' cntrrir de cÇlfrc, lauçando-:e por prin
cipio, de recei\;,l. em ih'I'O, nO",,0, afim dc que o
anteêe,'lente possa fic,ar desembal'~ç:\rlo para. se
fazerem as con ferenCla ql!C forcm ncces anas,

S 4· o A relações da re 'pila c de pel:\ 'llle se
renlettem diariamellc ii Sr l'l\laria de E,tarlo dos
, ... 1 r· I i "I I . .

~ ~Qci()s' da, Gllerra 'se~ão extrahi,da do Mario,
" 1" e I -... de qU~I~oo succ... dq [azer-se al~llOl. pa"'~I~r.nlo e-

pllis daquclla rcmessa, . c nao JIlclUlrõl na r 13:
çiio do dia sen-uinle ma faro e-ha huma rc~a

ção addiciona1.ú 00 <lia anlcce(lcntl..
S 5.· ,o Tbcsoureiro Geral oi t"~buirr..r,ropor

ç~oualmenlc pelos P~~adoreg e mal OIII laes o
ii"r(}S oe nolas oas Qillel'enle ola scs e re.párti
ções qllc .l~m conta a'bert~ cOm a The. ouraria, (}
0,5 .riue esiher'c~ a ca\'go .de hu.ro Omciá! nao
passar.1õ a oulro senão por ln;lJledimento 011 (alta,
ficando r~ ponsavel o Official flue e crevcr qual
quer nota pelo prejuizo que della se séguir, qnan.
do succeda ser enaUa, ou deixar de \lolar e aver
bar \lO li,vro algum rl!cibo. oU cobhecimento .eD;).

llue ti"llr. oslo a vcrba iJe - ota1:l0,
S ~ I 'I "ea;& m,al.or cuidado cro e notar

com ?"on·lplid.ã~no assli'ltQqe cada óíli'cià\, pes
s"a ou rep;lr{jçaa '. e scguiJ~o a ordem chroDo-;
~ogic.a e ~egtlid a da C crita, tod as a$ mterações
~p,e a regpeit6 deltas occprrerém, e assim mais
todos os âescootos' &e sellhes houverem 'de f~ér;

3" J



4'NfIl'O DE .18i21.

PROVISÃO D'E' 1. 'D1l MA.l\ÇO.

l'hnn~criplQ anthen,tico•• \, I

O l\'larquez de Queluz, etc. ~aço saber la Junta
da Fazenda da Provincia do Ceará, que receben
do- e o etT officio n. 24, em que expõe o estado
dos de,'edol'e da Fazenda desde 1821, e ót1delibe
ração qué tbmlrr:,a a semelhante respeito: ha S. i.\I.
0'1. 1'01' bem t.IererminaT que execute alvaríf que
prescre\'c a maréha que déV'e 1!3"'er com os.deve
dores impos ibilitados a pagar, e dê conta, indi
"iduando -as prons da allegada impossibilidade
dos devedores. O que assim fielmente cumprir!.l.
Francisco de Araujo Landim a fez no Rio.de J3
n~iro, em o 10 (le Março 1827. - brnelLino An~

tonio de Souza a fez escrever. ~ l\farquez de

I'-:

I § 12,· Não se farll paga'menro algum. de venl.
cimento~ de pe~saas que rnão cstejão arregimen
tadas ou 'unidas, ú corpos dé primeira linha, sem
que' !apresentem certidão tle vi'da, s.alvo se fo
rem'geralmente ,conhecidas'; e esla e~igencia terá
lugar, ainda no 1:3"90 de seap[esc larem as ditas
pc 'soas, quando prudentemente ~ sconfiar que
hão são as p,'ordas, • , '

§ 15.· Não sahirit quantia -lgn a do cofre
ficand{) nelle oautcLas , ainda mes 10 para paga
m'ento tio pret, mas s@ fi vista destes se p{)derá
eff-ectuar o pagamento; e-qnaodo fôr tal a ur.gen
Gia qne se 'não pó a eVitaI' a sahida fie dinheiro
por C'llutelas, ne te caso não se ,laoç:arúõ no
diarib, mas ,far-se-ha lembrança em quaderno
sepatado, e islll <Ium.. de haver ur;tiformidade no
saldo do dilo livro, e no extracto e documentos,
pois que a cautela .representa dinheiro exislente.

lli9 de Janeiro, 4 Je Janeiro de 1827' -J,Qão
Cadós Corrêa Lemos'.':"- A c/I(f-'se por CÇ1'tiI1ÜP nos
dulos cntn! p(l1'les ai J t!stiça c' o Commismr'io Paga~
dor ,AlItoitiq Tbí'l'es Homem, Tio Cartol'io tio Escri-
- L ~". t n tr I I •'Õao o;./rel1po lr~ahoe pO,'tc l/O.

1/

AVISO D~ 1 DE M IIÇO.
11' ,

• ' I Man lIscril'to aUlhe.nli~o,

-. 111m, e Exm. s,·.-Consllll1C!o na impel';al p·re·
sença o crviço que acaba· de' fazer O' Coronel
José Joaquim de Almeida, s cco""-endó na sua
Casa do Angical, e razcllllo ret:'olller na ~li são do
Arieobé al)S Ilidios da Aldh da Vereda, que ha
vião abandonado o seu domicilio pelas-molestias
que o iMe' túrão , I como o riJe mo Coronel par
ticipa' em offir.io de 24 cic Dezembl'o proximo
p-assado; manda S. ~1. o I. que V, Ex. o louve
em seu àugu to nome por este procedimento pa~

tnotico, ficando V, Ex. na inrelligencia dc que
o mesmo Senhõl' tem como muito rccommendá
da a protecçflo' áquella cla~se'dos seu subditos,
a 9ual não deve júmais ser tratada ebm indiJfe
I'énca, ânte's De Credora U'e tatlos' os Imidados' e
beó"eficios do' governo. Deos guarde a 'V. Ex.
Palacio d'o Rio ue Janeiro', em o I· de l\iarço de
1827. - viscohc1e de S, LéOptll'do . ...:..-.S." Barão
de CaiHh'é.~ A t/ta-s'e nó' Diari'o !:lo GOVel'no' .n. 51,
tte 5 cd Mar(:o de 11827. l 1\ ( l (

---...;..'

taü'to quell~5 qui! /lcão no 'cofre , cõmo os· que
tiverem de seI' enviados pal'a' o Thesollro e en
tregues a outras repal,ticões, como sã flS meiúll
so110s ~ os~l~o ~ os '~m'()lllmentbs Y?' patente,~;
e aS,nvlas serao conel:;as e claras,' pai' aue o or-
i' ", ' di I' . \,nCla que taer . e 1I,:crbal' hum reclro cl:ínhcca
com racilitlhdé a gua'niia qúe se t1e,'e' pagar, .
. § ". Tod,v.' n~ "enCim~ntos,J c';~onC!~ados, no'

hno em algal'lsm e "m columnn, scn\ II1terpo
~iç~o _de notas Jas ah/orações I 'e logo dcpo~:, de
pagos', se a"erbarÍlõ á m'argrn! direita dá colum
na, dc.ste rnoflo-Pago ~1l1 taotos'de-tal me'z, do'-
cumcoto n.", I,~. I

~ 8 O C ' . , ,; I P • d .Iom . , "
;:; .0 s ommlSsal'lOS pga oreS e lC1aes

apresentarúõ no ullimo dia' dê cárlá Inez hdma
relar,;ilo classihca'da dos: pagamento' feitos em
to~o <;> di~o me7.1 e al'éróiJ'J,as nos Iinos que ti-

• j ., 40. I II
"erem a. seu cargo, e cada parccl}~ de despeza,
terá o numero do documento quc a legali a: por
estas rc.la~e rebnid~', dep'o'is ,lecon~cridas com
() diariÇl e <),o()llmento, se [aliú oexlracfo que del'e
-acomnanl)"l' :nar,a \> "1'1)e~oIl1:0 os m.esl11Os qodu-'\ r n rI, I" • .,. _I ~(l .' , t". I I)

meBt()~, 0.5 HlJile~ ,Jraq c-rnmí\ssaç!p ,na, m~s,?~,
orden) segnic1:j., d<\.pumel'a~M. pom,cfW;1 farão )Ja-
gQs e lançadfls no çliar,~oj , ",' ,

S 9·· O OmcJal que notar hU1'1/ .ecibo, co
nhecimento 'I on oulro' qnalquél' dbé~m 'Mo (~e
d~~peza, lhe as~eiltará 110 a!lo, em.lorlllá de.ti
tulo, a c\a.s'e ú-que pertl~ucea dC'peza, 'y. g. ,
Esta(~o 'l\r~iol', Obr<!8 Militares, Alu'gueis 1.':e
casa, etc,; e 'ql1an~o no vellcimento se houvel'
de fazer algom. dcscont<. que passe ii cofre s pa_J

rado, como o meio soldo"~ sello, elc,? dcclarar[1
á margem do do~umento a quanti:r que se des
conta e o liç/uido que se,llcve pagar; se o paga
mento l'ôr feito a Proclll'adol'es, se notarú lambem
o Qumero, mei e anno do rccibo junto. dó qual
se <\cha a procurarão geral.
,§ 10.· Os Oleios soldo~, o se1l0 e os emolu

mentos das paIColt;s, logo que so deô'contarem,
se lançarúõ cm hum li\'l;ri de receita, CJ..ue \eTú
tantas co!umna~ quantas são as diJTer nle~ clas
ses ~ que perlenccm as qnanOas descontadas, t;
al~m dellas, a da somma des as quantias; as que
perlencem á I, :.Izen.da Nac,ional descontadGl I o
decurso tI,e hllfTI mez' se remelte\'Úõ iqlpretcri:.."
velmente ao TbesOllro PlIolicg até' oaiá ?'do
me,z 'cguilltc i/ll1med,iato; a:!ompanha'la~ :(1 c J1Uma
lista das,pesso,il- ú quer,n se :dçscontárão, e Opos
to 1'e 'peeti vo iI que toca o de cqnto, com llht1nc
ção do~ meios soldos e sc1l0; ~ 'estas JiSlílS serão
p'rimeir'llllente c'ohrerida com as gue os.Offi,ciá~S
encarregados llos l(yros de notas (!efem apresen l

tar no u!limo dia de cafla l11,ez". dos des~dnl'os
que, segund.o os mesm,qs li I'fOS", se houverem
leito. ,

§ I L.. O Commissario Paga'I9r quc e~ti,'h'
de cofre não fará pagamento algum em que o
docuPlepto csteja numerado com o numero im
mediato ao do ultimo documento que liver'pa~o e
jirmado cum o appeWdo do Commissario A'sisten
tr. ou Pagador qQe o hala Iança:lo no diario, ~ não
será lanç.ado sem que. o Thesoureiro ~ ou quem
-sua,s vezes fizer, o ~enha firmado com o seu ap
pelJido.



AI1I)',O DE 1817.
QúeJqz. ---Ex'6rrt:tid,.a. db Lif). de Reg. de Ordens
expedida, ti Junta da FaU1láa do Ceará, d 11.. 581).

" '
1. DB llA:nço.

r linp. avulso..,
CONDIÇBi;, 'da COlnph71ltia de Scgw'os--"-Segurança

-estabel ;iâ.- lICst~ praça, do Rio de Janeiro em o
1° de lIfm'{:o de 1827, pelos negociantes abaixo as-
signados, ' I ". .'

1." He o capita'lJda Conípanhia-Segurança
de 500:000:t/> de ri•. , formado por'assigoaturas
de 500 acç,õe dll I :ooo;f/> de r5. cada huma.

. 2. ~ Nenhum soc.io poder~ assignal' mais de doze
acções, nem menos dt! cinco. "

5, ",P~incipia:rá .a· Gompanbia, a ter execcicio
logo que se acbe.preenchiçlo o seu fundo capital. '

4." Todo o :;oeio. fica respoDsavel, in sôlidum,
não só pela sua a~sigl1alul'a, mas por tudo mais
tomado em ,responsabilidade por a direcção,

5." Não he mais a effecti Ya enlrada de cada
50cioldo.que u'decima parte do valor da sua as
sig:natura,'1 IJcando~l1jeito ii exigencia de qual-'
qUflr outra ultel'~ol'clJlrátla que as ci~cumstancias

dà ,Compalibia poss.ão exigir.
6." Todo o soc.io que ~e esquivaI' .á.observan

cia das condições 4", e Õ", ddxa por este fanto, , e.
neste m.ome,oLo, lle o ser, ficando .com{udo res
PQnsavel pOll, lodo" Oj; resultado sinistros de

. qua-.esquer riscos torn,ados até então. .
;." Fica extineta a sociedade para qua{quer so°

cio po momento em que eUc Callecer, natural ou
ci'vilmente; e ,a companhia arbitra de distribuir á
sua von,tada as cxtinctas aeçQes.

8.", Os her<leil1Os ou successores do sl)cio faUe
cido não 'poder4õ pedir contas á Companhia em
qu-aoto esta não".cl'ifical1 a fiualliquidação de to
dos os ri cos l>~ndei'lt(js a oargo do mesmo fal1e~

cido , a oujO' resultad. fica sujeita a hel·ança.
.9 " A comp,anbiã. toma a si todos os 'riscos ma

ritimos ,decla.l'ados;/lm suas apolices, que pódem
ser ,e.ntepdidas segundo a convenção ali mesmo

,especificada.' I, .
·10." A pompanhia. desconta tambem letras de

cambio e (ta tcJ:fa, de boas firmas, pelo pl'emio
1JlI'e' fUI' ,torn'el)éiotljldo. J I

1 I. D:iillcQção· qt,lc de..\!e pl'l)mo 'er os in te-
:resses cda Companhia será composta de dous Di
l'ectores e hum Cilcixa.

12." Os Dil1eotores' f:,lrão os seguros segundo a
norma que lhes fô dada., São obrigados a f(wne·
ceI' ao Caixa toJos os titulos legaes, e quacsql1er
l'elações cireumstanci:ad,as de todas as transacções,
p.ara ,~ue .ell~ po~s~ ma_ndal' fazer em boa orciem
a respe?~H'a c crlturaçao.

,5." O ~aixa e os Directores, todos, e cada
hum in.,tJlidltln, lião respon avci~ por todo o di
nheiro e I~l'ra que eXi. til' em cab~a, (la qual cada
h,UJJ;l gual'daí'Ú húma distincta chave.

"4." Q' p,l'imeif'o Caiu desta Companhia he
Miguel Ferreira Gomés. Os Directores á plul'ali·
~'áde' de votos serão eleitos por os sócios para
sta fim reunidos., .
is." Aspe~d~s e avarias jll~lificadas e appro-

vad"as por os Directores' serão pag'à9 pOl' dCaix~,
que tambem se incumbirá das oobl'aoças. I

16." Fica a cargo da Direcção o can"oel1r nÓ
Om de cada anno hum:\., sessão geral, para nalla
appareccr o balanço 'cm que sé veja o'estado da
Companhia e o scu.dividendó. A mesma póde,
quantIo o julgar preciso, con vocal' extraor.dina
riamente os socios"dos quaes cm todos os casos
cada hum tem hum só vôto, ou pessoal, ou por
seu procura'dol' 'legalmente reconhecido.
- 17." A Compabhia cou'fere aos seus Directo
res e Caixa o- premio' de t> por cento sobre o to
tal de todos ~5 premios que adqu1t'irem em in
demnisação de sua agencia, re ponsabilisados e5•
tes ele todas as despezas, exeept'o as judieiaes.

18." A qualqucl' direétor 011' socio he liéito
apartal'-se da Compadhia ou Direcção; tendo de
o participar trinta dias antes do fim do aooo, para
que tenha lugar nQ fim do mesmo aono a sua des-
pedida. - ~ .
- 19." Não póde ser cm embarcação alguma toL

mado ri eo maior do que a'importancia.de 6 por
cento do seu' capitul, b os pi emios do. segure
serão pagos egundo os prazos convenéionados,
a contar do pl'efixo...dia da assiguatl,lra das apo
liees.

20." São amovÍ\'eis os lugares de Directores e
Caixa, seó'llndo a ,"oolaM .<los soéios, devendo
se pres,lmir reeleito. hUI1~~ "cz que na annual
sessão não seja promovida ~ vencida a sua sub -
li tuição. I .

21." Os Direclores não poderáõ ceLebrar.algum
se.guro para porFos., cujo conhecimenlo esteja
vedado por l~i exp'ressa. Todos os que desta fOl"
ma ~orem feitos Qcão a cargo dos ,mesmos Dir~c.

tores. , r
22." A tudo o que não fica explicitamente de

clarado nas supl'i'lditas condições se sujeitão todos
os intere'l ados, cooformando-;e com os artigos
que regulão as ca~as de eguros deste Im~erio,

tendo em altençao os usos e costumes mantimos
estabelecidos por' as naçõe~ 'mais llolidas.,

A.ocro ISTA.,

Miguel FerreÍl'a Gome , Filippe Ribeiro da
Cunha, Theofilo José da Silveira, Aótonio Joa
quim da Sil va G:arcez, Manócl Af]"onso G me ,
Can/lido Feruandés Lima, José Lopes Coelho
Coutinho, Antonio José de oH eira 'Cllmpos,
João A.h.é da Silva. "Porto, Ántonio Jo é Pereira
Dantas, José Bernardioo de Si!, J oao Bapti ta
l\loreira, lUanoel ele Souza .Ribcir·o GUimarães c
C. , Antonio Tavares Cuerra, Antonio de iUirao
da Ribeiro c C., Amaro José Ribeiro BI'aga, An
tonio FerreÍl'a da Rocha, Manoel Lopes Pereira
Bahia, Antonio José da Co ta Tt'el'rcü'a , Jo'é
VieÍl'a de Ca ll'O, Joaquim Antonio Alve , José
Joaquim de Almeida Regadas, José Ferreira
dos Santos, Antonio Luiz Fernandes Pinto, ~Ii

goel Ferl'eira Gome,'! Filho, Joaquim José Ca\:
cioso Guimarães, Francisco Lúiz da Co ta Gui·
marães, Rodrigues, Souzà e C., (Antonio Joaqúim
dé l\1acedo, Diogo "PInto Ribciró, Joaquim Mo
reira da Costa, Joâo Ferreira Pinto, Jeronimo
FI'aociseo de Freitas C alll'as, Miguel José Gome



d,a'll®ha j ~t.().pw Jo~é c1<l·Goala Bl'aceQett, Jrosé
Bento d~ r,aujo -nlll'bosa, ,r~d,ro JQsé' .Pereira
N"Ü!nno, José Ignacio da Cos.ta Florim, fLuiz
Thanci5eo Brllga, B.e:r.narcliO:<l JiraoiJãl) e Castro.,
Diogo Hal'tley, J.osé J.ustino Pereira de FerID ,
Arltonio Clemente Pinto, ;Francisco de .Bessa.Lci
te, ManDeI Coelbo da R.ocha" Guilherme Platt·,
lTosé AntoniD l\larques Braga, André Pires de
Miranda, lUanqel Jo éPereirll'Gra~o" João José.
de l\1el1o, 'Man'llLJesé AlYes~de 1\111'a'od.o, Jo é
MaDiao lar.o,'RiheirQ\, :Jllã9 Jl.aptisro Lo~s Gon
çalves, Fp.anoisce Coclhó det Qij ei! ai, Ezequie
S.t>ares da ·P,oncipncula. Jaâl>' Jo " );,o.pAs F~rra~,.

Leocodio José de ,OUveira" LourebcQ' AutoniQ,
Ferreira, 'Antcmio 'José ue Abreu Gu-ifl;arães. José
Antohio de Fl1citas Dant.as, Manoel Gome5 Fer
l'eil1a, José I une' ereira Paoht~a.Q, JQal]uim Cli

.macp da Sil veira, Pedro Antonio llibeiro, Frao....
cisco Jo~ de Bano.s" 'l'h,)maz Perewa de .Cagro
Vianna, Felix Jo,é dos 53nt05, José Ignacio Vo~

Vieira., :FJ:'anci~eo Luiro Saturnino \f"iga, A,nto
nio)\1al'l]ue:s PeJ'eü'a, Baltoasauj Qsé l\la.lrtjns, João
Teixeira. de Mbgalhjills, ,Jo~quiro'Jo~éGdmes ele

arros, 'Antonio)J9sé Coelho fLou:lada.

, :tlE~,QJ.UçÃO DE 3 DEIofARÇO.

J\Ianuscripto aothentico.

Mandou·sé 'consn!tllT ao éoo elho da Fazenda
o requcri~enti> de Antonio t1dolfo Charão, em
que llecle c.r indeqlnisado de ignaL nu~ro e
SJualidade de ~ado ao quc lhe /oi confiscado na.
ProviQci'a

l
doRio Gran'çl-e do'SI 1, QU do 5eu fjuSto

valor, e nãO'í:la arrematação flJe delle se fez.
Instruia'esta shppli'ca I hb6a '{nror~açã~.da

Junta da FazenJa da dita Jlrovincia) ass~.como
variíls .rcs'p'o~ta~ ~sc3es ,e paFee~r9s, daüos pela
Reparfição tio Thesouro 'Publico, que sobeII\ com
e~ta nQ seu original. .

Ouviêlu o 'Procurador da Fazenda, parece;io
Conselho que. o supplicaÍlte deverá usar ao meios
ordinario , cOllveocen<to a Fazenda Publica '50;
bre a justiça ou injustiça do procedimento que
houve no conJh30 dos gados que ontrárão dos
dominio.s J1espanhQcs 00 ~Lo Brazit contra a Lei
e trat~d-o~ quI.: regém este Qcgocio, não obsta\.\te
a. licen9a do Go'yerI1Ju,lor <,rue autori -ava a eotra
d~ dQ5. n\Csmo gil/los ou QutroS,114ac'cluer. I

Rq O{Ufiiq. - COOlO pàl:ece, Paço' da lioa y.-ÁSr
ta, :3 de ~<\fço de )'8i7' ~ Com a rubrica ue. S.
1\1. J..-~~r!Iuez ~e Queluz,-Extrahidfl no Th8
sow'o ~VàptOn(tl do original mandado ~IO Conselho aO-,i

20 d,e 1I1arço.

D~,CRETO D'}; 3 DE • ànç.o.

lrop. a'Vulsp.

• Rel.1Ol1hecel1~q que a gr.:)nç1ç falta de moeda.de
cobre ·.qu~ 9C~1l1\lmente.sa'çwcj'ill;l.~o~í\ Qllsta IOí\-'

pita'," Il .emQilraç~ Q po\'Q na!i trans.acções J;n.1i~
ll-rdinar'a5 jHalli.d~,.,pr\Jcede djls reme sas cl;lpr
mes quc,para (óra. da pl',ovin.cia fa~em q.pecula.l.
lores q1,lê a~~'~o JPQ~'iaterpol>tas pe,>5oas. quante
cobre 1lDtra ero:;pircp.1açiio: hei pl)r 11cm, ql,le-.

7.
r.entlo llCCOf\'er áqJUllla falt'a, P Mbí il-e.spor.b;
ção .(\a cUta m.oeda, ll'eD.O àrulo· 3S\drd.enA~
tentes a cfte respeito antes ela publicação do
decreto de 12 de Jaoeiro do n 8.26. O l\larquer. de
Queluz, etc. Palacio 0:10 Rio d.c Jane:y'o, em 5 de
l\larço de 1827, 6° fla Ín'dependn.. 'a e do Impe-
rio. -C,um a [t,l.bd(1) ..de S 1M. amij~ d
Queluz.

RESOLUÇÃO DE 3 DE MARÇO:.,
. ManuscrintP. ap~ll( t!c ( ,. . f

lI.em"Ctlendo-s~ ao .@on:e\h@ 'dtl Razcntlà, ~ara
comultul", (} requcl'imelifd de':lira lei dO <tC'm~u

Franco, em' que pede se ''\'a.'n de 'ch:olal"iir ..:~( Junta
da Fazenrla de Minas ,Gcroe ~1le" a mercê qUi!

tem (ta propriedatle ~o5-omciôs'WIÉlldrrvão Uos·
'Del'lll'lto e Ausentes 'dá 'Odroarca 'do sabJirú (0'0

he sujeita a d'o-ntlti,'o e IterÇas p'lll·tes, e b'em.ps
sim qoe ella lhe entregue' ~s- renllimentos' que
houverem flntrado .n<1~"seI1S1 eorr~s pertenaente5
aos ditos omoio .' "" I- • (

Depois cle inform'<lr a Jpl10ba d'e' ~1>inl'ls,'cldâ 15e

juntar a cOI\.sulló) ela Mes:llda GOllsili omlt' ~~.

dons, paia qúal c-rel--pe.lirl'6lf:itflll\'} 'da m~oêl d.lt
supplicaote, l'csponu{)u"o P'OClW dor o t..az-endà
o que segue: - Q:lé' ao npplioo'flte,foráo .colltte
didos (} 'offieias lle.qul~ ~Oll pali te'f~ more' .Ào;a
(-orlas ~ "istas efidente, c!~mo se c'o.Ihe àa leitullll
de todos o papeis, e que ta-es omcio ão Lam
bem isentos de 'encargos e d(l. ter'(}as'pal'tea, e só
sim snjeitos ú pensão dos;50n~ rs. lIo'naa ás·
suas,duas iumãs,' he tamb~mrmall.~ro8to..(}m l.'p:e
sença dos mesmos papeis, e 'Ill'ticullIl1mente, em
vista da imperial 'res'()llir.ió d~.I.6 ~de 1i\f;;,tllÇo de
]8i5 ,ttomada em 'cúnsulta 'l!Ilà Mesa"do Qoilscian
Gja e Ovdens, de 1'4 de Fc erílir\)oldoqilo ánóo,
sendo que pdr isso, comoib'i(fNÃa o"EsorilfãQ
daquelle tribunal, 5e expetlirã().'jú'~ítul·05 p9;lla o
encarto rIos re5peciiv~ dffieios tlas Vti;L'las ,deJlli'
tangui e Para::atú , 'faltando són'J.eote os da Vüla
e Oomaroa do Sabará por SiC,não moslraremtoio=
da pagos os DOVOS ,t1irei lOS' par~ qUllJ5~.poaS8Ílrã(J

bilhetes. Em "ista pois do expendid ';h41 cbJ!o
.que não póde ser applicavel ;·corj;)~IS.J''Prere.orlcu
no omoio de 20 de lulho!, ~ di l'05i~.ã{) .clilloatrta
re;;ia de 50 de OUlubro de ,17~9,lque'<he 'aotleJ:l
I1Ivora\'el ao uppliGDhtle; p:er'lütl áJ.' e.diz Clue
50' serão exoluiiios de pagar dttbllt~"fO 'e mais eD'~

cargos quando disto expressamoJltlr!se! faça meD~

ção'( ) e pOl' gvaça espeoial :Go'rãJ,)'he(estal mesma
elau, dIa a·qne e v e~peciállÍ/entclr ellU1leiátla'

• J;"

dC') Provdão Iit. 9 cle.hl{llo 1,t,,·i814.-

D. JoãÍJ, por graça C Deos~ -Prin~pe R~g' ntc ~e Por
!"upul. etc. Faço saber a vós, 'Pre I'dente e Deyoti.dQs d:l
J.únta da ~'''zenda d. GllpltAluia "G'lyllz ,Iq e seudo-me
pre en1r!l, em eoosu\la do DlCU Goni6j~C) d llli1lzilld.....
•3 de J ull\O dll 18J,2. O ~{l,\uef,i1D.e91 4",.Jo,~é zl'rl'~
MOlÍtci~o _de ~lehdonç., S~r~eDtU"r!' ~itaJfç,io do oDicio
d .. E~cnvao da Pr(ff'"doria illlS'A. ~lfre ~IICliplltla'8 /,~
»idnoa de V~/I. Ilba, "Bd qú'l~ 81J]i\llllllt\t \u'e$1 de
Q lI\aoJl~r i~eot8r da pr4s~ !Ião _Ii Q'lÍlIo, ·direitól iI'~f_
Part,; qne por essa JQD,t"I'C; lhe ~Í6ia J:l I ael' ~uti ..~
ldedohnaUn omeio que eu fi ra sêi••do. conferJr-1he ellm
esse onus ,além da »atisCação do dODal~bl i! ~e áfb;tiii·
se, C01JIO he npr~188l> bo ~i.cj;'al:T r'A'l\eí m~e,
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PROVlSAô DE 3 DE ~RÇQ.

'M I • 'li .'
anus,c,npt~ aut eohco.

" Q Marquet de Queloz, etc. "Filço sab.er â Jun
ta da Fazenda da Provincia dá'S Alagôas, que .
M. (} I., ~ a tteodenl:lo ao que lhe repr'ese.nton 10a
quim de Amorim tima, sobre ser reintegrad
D() emprego 'de AltnoX'àrílfe d\} ltIace,ró, de que
foi ~espedido por próvisã~deste Thé ouro, de
14 de Dezembro de 18~5, e as intormaçóe
dllssa Junta e do ex-Prcsidentll da me ma Pro-
vib~i:1, D. uno Engeói<f1de Locio c Seilbtz
pelos \:JUaes se verifica :1 necessidade qlJe ha d~
di~o emprego: h'a'por bem ordenar' que ti suppli
cante 'exerça d lugar de .NUnoÍárife interino do
ârmntens' naerO"aes de~sa Provlncia da D'lesma
fóiil1à ~~e o !e~ia. ~ que 3: Í1n prompt'al'J1ehte
cumpnra. Jose Mana aVIer de Oliveira a Ju
no Rio de ~à\\eiro '1 em:; de Março de J827. 
lUareelUno 1\nt6niô dê SbuZa a fez est: (!Ver. _
Marquez de Qüeluz."-E:ttftilIUlà iLh' n/). de 1l ".
d~ Ordrm8 e!»pédidk~ d Jlbtfa. da Fazenda da$ 4Je
gli«s. d fl. 5, . . ,

ceber taes ren.ffiment'Os- setlãijild iii da posse c
exerüicio em diao,te. I

Isto poste., he lambem do dever sagrado do
nlOO n1Jb'llc 'OffiGlb "e tio aa li cenlíeci a 'J'us-
t!iÇà de 'S' 1M:. I. ~I B~O' ílHetar 'ól'á o q,UI!"e 3-
(~etetJ11inaJõ tfuantldú reuniã 'Ii~:tfu irID.êii) ; o
que ludo dev \!r'.ouarcfnde 'Jjára femp'el 'Op~o

tuoo; para ql.láodo.b (dôlátl~fum d'i,hi fus'is~
tivas qUI;) a'brang~'Fpo iia' 't'otlé15 as1pre i'O'éi '<M
ImpEjri:o, dau.d'á j hl!m'a 00"'9, urciem rórm'a ati
p.odel1 jul!iui?rl -etl:1 tO""~d ';;1 -soa pat't~, diti'
sões e clá ses· de emp'l'cgaàos e .m'afs l O'ffi'ciáes
de eUl!jtiça. rol'etl!an~o; posto que up iO'ieira vi
ta pareça atteDdlvel o que se úfficiou a 15 d\i
jJul~íe' Gguaruado o Ue' id 'respeitO' áquellé ~I:i

gistr-atl@) , comludô, OUlrQ siio -os tCl'mo-s ~.

pr~st-'1lte n"!gociB; que duo "Y6i éOdal'ado lletSai
xo do's justos .pri'ncíp'ios acima ex-ai'3d'ds', c' tle·
baiXo da cortsidel'açáo -ue que"he gl'a~ remu
n'eraloria li crviçus' pl't!statlo~ pelo pai' <lo sup
pt.icante, c .com a tI1ui~o pia e aftenilil:el cdu.
diçãlo ela p'~5ifo annllál flfi~a tIS tia's filll'ás' pelb
S-U'Pp1iú.au e •eu 'itf.não qt1e PU1' isso Mo ptldd
se~' esh{J~ihado sem--ouCr ctlmpêâ:a~ão, resultan
do d-ól ~'ó\itrní'io I't"ejuizo,·{1 iffil ddl~ como de
terceiros não ouvütós, e qtle- 'cm ail'eito atlquiti
do á mencionada en ,ão' ,o que he mais,
mingoa de boa fé publica e qu~bra da justiça, o
que tudo faz ap 3reêcr a I coe sH1'àtl de consel'·
vaI' as cousas. GOp:J,O estã,.o até. ~ue em tempo
competente outras pro, idencias se pos ão tomar
pela Assembléa Legishti~ ;ró rm enó; e a sim
me paliecé po r-se 'cohsult.ll'. 1

, R~s'oluçiio, -Como patl!c'e. Pa. o, :; de Março
de 1'8<27. - Com a rubi'iéa de $. hI. i. -l\lar'luéll
dê Quelnz. -EaJtraltidá n'f) Tllesou7-o Mtcional d~
original e'li.çiado aI) Çons'elhõ aos' a de Marta ... , .

ftll W1'~ 6M'fW(de(m~@ feira,ao pái /lo' ppl'i
dàdt6 ' tJàíôl •a ÍffiP'triltl IlesolUVâG de etln5nlta
~i1na d' >a; ,- ~a t<J ~'rt~to em dunótt fela
JtJ~ & dà ~LMl!nda'li~"'.l\In:{'as'; fo' pe'rqn~ só tff 'C

eÍh ,vibtlf l~atri!lt1e'lnl(jrt: /te 2~ dn JU'1\11b de
I ~. \ '~f!1I1Cêl1eú ~obl'evj"encta e nâu'" a

'1'Jr6t:JO'io'4Y.idtá1 rc olução lIe 6 de 31àtÇÕ, ~ •&25,
que te'rmin In~ente fixou e'!lte olJjecl'o te ilica ~

do no supplicante.. gl'l1~fcita na fôrma da pri
mordial meru ~ fçita. a 'U plji

Quanto p~"em ii oulrà 'preleuçau de querer o
supplicante recálJett: (j';j I"éndimentos de laes om·
ci? «tn~ra40s,p,9 ü?(I:l;S~naciolliles desde 'o faUe
c/ment ' q I cp 'pa~ J nao te~ fqgar, porque a
1stO ol{stf.! a rjlsoluç o dr l8 de Julho e de :7 ,çle
:()~~JlPJ.~< é\ 1,.8~~JH q1lpqç\,as obstlrvar p'eJa pro
]' sae exp.e i.<,I .,p,eio Th eso urq, ue ~4 ,de Delem
)} o" o clit@' aflUO' nã~ devendo 'pàrtanto re-

L fI :J u,' -\i.. :/1': i I •

, b, ,e 'li C J'
PlI,8 ad elD ~9 de M iQ ~e S 9 Ca), rUDdaDdo a aua 8Ue'pr. a~' razões de'ter já.l?"gn "5 DOVO.8 díreit03 ordeuad08
il 'O~c'alÍião ~IJ l1"êll<:áfte-, e'tla .cr tl!/e n"do1da p're'S~çã
db tetÇ)l pãidqlbr'l1!!l xt tl<1r " 2'llO~ d relldÍ'm.eDf ItIb
~~9f Cjffieio" e ~~dOl cousilf't:ra,>,iío ao que .Io/..e is~ci ,[D~

lO; .ex;pQS~ na oobcdJ.ita consulta. feita eGlD audJcoci" do
Pfôcur~a r da wiú a Re91 FazcDda: houve por, /)elD de·
6..r.....,~ illniilltà 1i!:t1 r~lução de 1'7 de Agollto de rSu,
fcllDad e{eridla ~lta." 'fUc, a rellpeitlJ da te,~a par.
te Dâo,deve o. I\~a~!e 81'1: "I,origado a .atisfuê lo, pois
'~I!-da ql1e pOf If·~j ,AAOJ~lôão -de 2,7' <beJaBeiro ..d.e 1;26,
em' có~.olra do Cuo,selbo .l]ltr.D1ariDJl, clllDlDuolçada em,
-pro"lili:l &it!-2,9 II/>' éFertdo mez e anno; se de'tú\:niDe que
o.-StltV'Aídtuaoll :"d~ .lJmfiOft dó BrnO, cliJO' rendimeátó
e:i!leder a q,ulu.(i)l dll2UO~ r•. , h.jãb de a pagar, comtu:·
do a ~rov}:ldl\d.e ~9 de leoeiro de 1727deolara q?e aque\'
la real res'o!nçao .6 telD fugor no ca80 que, abahda a ter-

. ça parte, 6qutlD 200:tl> C8, livre. a08 ServeDtuarios, COll'lÓ

foi acaote1ado DO decreto da mercê j o que não acoDtece
a. respeito do~Q de lpe'.e "",n, avaliad.o s6lDeDte em
240~ rs" 8eDdo' esta pratica tambem ohsernda Da Capi
toDia daB ohio depois do'clltohelecimeoto da J,m!a da Real

. FueDda, elD con'e~uencio de a8sim se declarar D08 I?ro·
'fÍmécto qáe (j ()lhJlielbo Ultramarioo passou. ae algbn8
ofticioe; no que tQi::a porém a08 DOV08 diteil:ios , comb do
• o~redjtl' alvará de s,erl"ll.otia, que he o titulo do s<lpplic:jlD
te', consta bavê.los pago, Dào ileve ser coml!ellido a paga·
los a~pIIic\lCi'alD'éhéli';' dlfveD'do a.rim entender ·se a dlaa·
nla pO' ta' Ílo mtlllláO alnrá ... de qUll pagaria' -0& ~vo, di·
r~. ROm o donatiyo ~ terça parte, pois que o regimento
do,' 00"0' direito••omeDte os exige por hUlDa unica vea,

, e nãô dupltcados pe)a meSlDa identica mercê. E para qne
~'a D ",lidnido:ell'aito esta mioha real rdotação cdm
qãe r.i lIemdO, défdã' 118 l!eqaerimeato dI) súpplicaa!e.
lwúre; OS"'QfIJD "Dr: bem mlllld.·"o. pertioip... O Prio·
cipe J,le~\lDfeN08Sq ~leDho o _doa,p~108 ,ministJ;os ,a~a~'

~.I.0 8~Dado., do 8eu Couselho e do de soa B.eal ....uen.
dll'. iíaadlll :Joe'é ae So'nia li'rllDçÍl a fez 00 Rio d'll1auelro,
*01l9:de'iJolllo do 18J'4~AlltonillFeliciaDo S'e&lpa a fC'Z'Q

~r. -..\Dtópio J08é' d. Fruoa e Horh•.:-Fraacüco
J.o~ ~ll Sonn, Faria LeIDos.

.. II I, '0,
il ' II I ' W .1\1" rã do 19 de ,Maio de 1809.

BulIl.-Rei fa~w.blJr-.que, altenJÚJUÚrflO que me rbpresen.
COM JOfiIZ~e~ MonteirO de IIkluiDRça, "ai pOl' bem Jàur
'lI.ere6 a leU jftho G.trbr~l Get I( liil ,Monteiro de MeTUimtça da
sobrevívent:ia ila sérventla vilalteia do ofTicio de ÉscrilJlio da
Provedoria dos Defl(ntOf-r A<JHlnÚll, Capellas c RllIiduos de
Filia Boa da Capitania de Guyaz, posando á minha Real
Fazenda os no 08 Jil'eitos, don1ktíllo e n tt:rçh parte do seu
rendimento, no caso de lhe (lC4rem livr.es 200~ rs. , na con'
fonnido.de das minilas rues ordens. :tste S8 cumprirá como
IltI4lcJ lO _tim. Hlláo reçutadD Iro NlBistl> gual-dannorcBs,
•~~~do~ Clrancellar.a J/ôr t!1I .8rllzil> • poder,). ter r,[

iló por maIS de '11Im anilO, $qT/1 embat'go dll ort1'haç6o gn
. t'fitrâ1>,ki· • I
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PROVISÃO DR 8 DU ~IÁ.RCO'.

, I'

Manuscripto aotbentico.

- O Marquez de Queluz, erb. Fàço 5aber Ú Jun
ta da Fazenda ~a PI'ovincia ldá llarahyha ~()
Norte, que tornando a soliciti\r Fr~nhi§co José
1\'[ei1'a, ex-Thesoureiro dos miudo necebedor
dos g~neros nessa Pro.vincia, o eDCói.l~ro de 98
alquClres e 8/10 de farmha, que diz dera de mais
a.o ~eu successol' quando fizera entrega do que em
SI tinha ~ }ertencen.te ú Fazenda Nacional, pol.:
ter de l,'epor a quantIa de 225:jj) rs. quê, nll quali~

dad.e de Thesoureiro Geral que enlão er,a, dé
mais recebeu: ha 5.. lU. o J. pur bem ordenal'
que a Junla dê exacto cumprimento ~h provisão
de .20 de 1\Iarço do anno antecedente debaixo d~,. ,.
sua mal,or e maIs restricta responsabilidade. O
que ass~ pro~ptamente cumprirá. Franciscp
de AraujO Lanmm a fez no Rjo de Janeiro, em
8 de Marçq de 1827' - l\iarcelljno rAntonió de
S,ouza a ~ez eSCl'e~er. - l\1arque7n de Queluz.
- ~xtl'alllda do LIIV, de /J.eg. rfe Ordens. expedi
elas (L JU'flta da Fàumda da Pararl 'ha do Norte ~ -ú.
{l. 5 I. .' • -"" .

te.serve o resptlctjvo Esc..iy~ J'OlUIl,lÀgl:.JlSé Fer
rena de Carvalho. "O q\lll alisim fiehJ!llnte exeC\l
tará sem duvida alguma• .ro~é IUaria Xavier de
Oliveira a fez no Rio. de Janeiro, elT;\~~ de ~a...ço
de 182', - Marcellino Antonjo; dç.Souz!I ia!fe.z
es~r~ver. -,~.arguez de Que\uz. ,~E~tfaMdac/.fJ
Lev. de. Reg. de 0r.dens expu/idas d Jun~a,âa Fa~JJn-

da de Pernambuco, d fi· 161.). l;rl~ I, 'I
",,', 1- no!"

") A' ~ ~J 1

PRonsIo DE 9 DE MARÇO. I J'". J
I

• l\Iaooscripto autb6Dtico.
• ..... .. ( •. I

O l\larquez de Queluz, etc. ).Faço sabei' á Jun·
ta d~ Fazenda da Pro'Vincia 'do Fal'ú, que 8>, 1'1.
o I. , P9r sua immedi'ata resoluçã'o 'ôle (j ~ó'Abril
antecedeo te, tomada em consulta'õh .Cp s~
IRO da Fazenda a respeito da ,Juota ',la ,F.ajLen
dn do ~laranhiio .haTer 'pago l a Jo 4' "Thomaz
Nrlbúc6 de' Araujo, DeptTctido !; AsseinbIéu.
~egisla!~va por essa Pr .vin.~j'a; ~ Jlbi\9t~ã ele r;go.';ttJ
rs., alerp de 480:tiJ rs. que alll·J:l!.cebe.u pat'a 8e
p'oder hall p0rtar á·esla OÔI'lre; l1ellll'óon1~'sobre

• Ireque~~'Cri'o e1 ,lIitoO,Depi ád?: '11;; "J i'91:
) cm ~efj pr o gu~ CON\a d~ PliOVISão Pt:. ~o do
mesmo me,Z. expedida, úquella J uota ,dnelu a, por
eopia"llssigoada pelo Contada!' GeralJrespecti o.
O que se lhe, participa paTa sua inre'lli'getlCla e
governo. Albmo Nunes de Aguiar a fez no Rio
dç Janeiro, ém' gdé iUarço~de 1'827'..2. ~larcelli
no Antonio de SOliza. a f:ez ese.nev,e1'!_'r>ltlii:-quez
de ~ueluz.-E.vmz1Iida do Liv,. d~lR't:tI. 'át OI'de1ls
expêdidcls á 311nta 'áa f'azen'eta tto Parcl~ (["n., 6•. '

P.ROV}SÃO DE 9 DE MARÇQ:

1Ifannscript~ antli,entico.

O Mal'quez de Queluz, etc. Faço sabel' ii JUra·
ta dá Fazenda Publica da Pro\'.inci~ do Mara1'Jb'~,

que havendo-se-lhe declàrado,' em provis-o. le'

PROVISÃO.DE 6 DE M}.RÇO.

~lanu8crjpto autbtntico.
, ,r

_ .0 l\larquez de Queluz, etc. Faço saber á .Jun·
t~ da Fazenda da Provincia ~e Pernambuco, que
havendo-se remettido, a,) lUinistro e Secretario
de Estado ,dos ,riegocios da Guerra o omoio do
Deputado' cxtraordlnl/r-io da dita Junta, Anto.nio
Caetano, da Silva, a,cerca .110 contrabando de pol
vo~a ~strange_ira que a?i tem tido lugar para se
UOlr ii conta da sçbredlta J unta de 19 de AgostQ
do afiQQ findo, ,e obter a delibe,ação de S. lU.
o I. a semelhante respeito: houve o mesmo A. S.
por b.em, por avisg de 26 de Fevereiro an~ece

dente " mancJ.ar I'tlcommendal' a !Jlaior vigilancia
sobre este n,egocio,. pondo-s!! ~m pontual obser
vanciq o disposto DO decreto de 26 de Feverei
ro de 1810 inoli}so por copia authentica, e obri
gando-se as embarcayões estrangeiras que entra·
rem com polvora á reexporta-la. O que se lhe
participa Jl~ra sua ill,telLigencia e execução. Car
los José Coelho a fez Ç1q Rio de Janeiro;em 6 de
~larço de I 827.-.Ma,rcellino Antonio d.e Souza a
fez escrever. -I\larquez de Queluz. - Emtrahida
do Liv. de Reg. de Ordens expedidas cl Junta da Fa
z.enda di Pernambuco, á fi. 160 ''Ir.

'PROVISÃO DE 8 DE MARÇO.

Mantl.cripto autbentico.

O 1Vlarquez de Q~/elpz, etc. Faço saber ú Junta
da Fazenda da Provi~cia de Pernambuco, que rt'
c~bendo-se os oillcios do, Deputado extraonlina
{~o. dessa Ju~ta,.ARtonio Caetano da SUva,
de ns. 18 e 20, sobre os Guardas da AVandeo-a
das fazendas não pagarem direitos como os m~i!!
empregados neUa que não são pl'oprietarios ou
serventuarios vitalicios ,-pedindo esclarecimento
a este respeito, bem como F·rovidencias acerca
das representações por copfa qU'e tinha feito ú
es a Junta, anne~as ap de p, 20: houve S, M. o I.
por bem resolvet ~ae ·05 Gl1arà~s que "encem or
denados ~e~alp1enteje~tahelepidos de.vem seryir
por 'p1'0_V1S~f'l,S' pqnua~s d~ssa lun~a;.o pagando os
!l0vo, Ull'eltos ': ~,a,~slmllto.~os IPS mais ~elI)p~'eg~
dos n?" R~pal'tlço!lm.cHI AJfll,~:degj1 que nào fpreqI
pro~r!et~1'I0s/.)9U 5, r.v,~,nlp )jos ,"Ltalicio' ~ e o,u
tro 1m orden~r que. nftlrm,c,.coAl toda <\ brevi
aude Ohl'~~ oJ'0PleMo, lias. dita:j,rcpresentações
anllexas a.o lOcTu Q Q.ffiCl-O 'o. ~o, dando as razões
de ~o ter sa~ís~ 'to.! requi,siçi)es que m~nciona
o dito. Deputail.o; não tendp lugal' .a creaçãp tem
pOraJ;ia de hum<;l"nova C.ont,ado~ia, ha.yendo na
:jctual ~ezeóo\'elq.fficiaes, escblhendo-s.e d'entre
cU; dou ou ~r~s.q,ue ~ll}ca~~.s~par~damcntc. ~e
emrregu,llm)n~ \Hl9ldaçao e a) lstamen-to ,.,das di
!as conta .' ~~ ll'a,balha em n~s taJ;des ~ tão s~
~ent(: o que lorem I:wcfssarios., çom ,a~ gratlfica
çoes marcada 00 dec 'eto de 2.6 de Julho de
18q2, extranban o-se iA Junt a em' ão e deslei
xo em promover 'nos seu dey~êlos tempos a co
brança e fiscalisação das rendas que. estão a seu
cargo, devendo immediatam~nte ce'sar o exerci·
cio de Thcsoureiro da dccima, que conj unctamen-
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~, de l\laio elo anno proximo pa~sat.lo, °que de
~êra praticar relativamente ii remessa das quan
tias pertenceMes {IS mesadas dos Senadores e De
putados da respectifa Provincia: h~ S, 1\1. o J.
por bem n~ameote ordenar que a mesma Jun
1a" sem fallencia alguma, cn vie com breyidade
o subsidio correspondente fi proxima sessão, c
-assim se prtt~quP, nas futuras rcmcssas, pua se
'Poder acudir dei>rompto a estas despezas, visto
-que o dito ThesourC!l, além do que tem íl seu car
~(), nas circumstancias actuae-" de outras pro.vin
(lias, tem tambem dc sllpprir a semelhai. tos desile
'2as dos seu~Senadol'es eDeputados. O que se par
ticipa á mesma Junta para sua in~elligenci? e cum
primento. Francisco ue Araujo Landim a fez no
Rio de Janeiro, em 9 de lUarço de 1827.-1\larccl
lino Antonio de Souza a fez escrever.-1\1arquez de
Queluz.-Extrahida do Li/). de Reg, de Ordens N/;

pedidas li Junta da Fazenda do llIm-an!tão, á fl. 77.

POnTARIA DE.9 DE M.\nço.

l\Ianuscl'ipto 3uthcntico.
Harendo S. 1\1. o 1.- mandado encarregar, pela

Secl'etaria de Estado dos Negocios da Justiça, os
'Desembargadores José llical'lJo da Costa Aguial'
de And,'ada, Manoel Caetano de AlmeiLla Albu
querque., José Paulo Figueirôa Nabuco de Arau·
jo' e José Antonio da Silva laia, de coJligirem
todas as leis civis c criminaes dispersas, quer im
'pressas, quer manuscriptas, afim de consegu ir
se hum a perfeita collecção das mesmas leis que
possa senil' {I assembléa legislali va de illustra
ção para o trabalho do Codigo; e exigindo os
sobrerlitos Desem1Jar'gadorcs que nas diTer3as Se
eretllrias de Estado, Tribunaes e archiros publi
co~, lhes sejão franqueados 'os documentos e or
dens que neHes pô são existi I', e se lhes dem copias
authenticas de ludo quanto precisarcm: manda
portanto o mesmo t\.. S., pela Secretaria de Es
tado dos Negocios da Guerra, assim o cOl11llJuni
ear á Junta ela Fazcnda dos Ar enaes do Exercilo,
Fabrieas e Fundições, para seu conhccimento, e

. afim de que se salisfaça ás rcquisições que hou
"erem de fazer junta on scparadamente os men
cionados Dcsembargadores, a bcm da Commi 
são de que se achão incumbidos. Paço, em 9 dc
lU~llço de 1827·-Contlc de lages.-.I1cha-sc ti (l.
2 18 v, do Liv. n. 5· do R,eg. de Portm'ias dirigidas
li Junta cia F(/~e1l(l(! do AI'wlar rio E'xcrdto, Fabri
cas e Fundirões.

Iguaes a todas as Rep3I'tiç'ões.

nEsoLuçÃO DE ~2 DE m.nço.

, I\lanuscriJlto 3ullJcutico.

. Reme,lteu-se ao Conselho da Fal,çnda, pal'a
opnsultar, o requel'imento (le Antonio Jo é Mei
relles .Ferreira e C., relativo ao pagamento de
44:6~oW r ., valol' ele 2,252 bois que lhc tomá·
rão, pua sua subsistencia, as lropas do Ceará e
J>i(lUhy que haixrll'ão. ao .Maranhão para procla
1Xluem a Indepeoden<;ia.
, l\landando o Conselho oUl'ir o PrOOUl'<ldor da
Faz~ndQ, r.cspoutlo.\1. este: - Parece t)0 COOS\)
l~lQ quçJ lendo aUeodi3'el, o roquerimento, ~he
Qomludo'neee55al~e .para ohte.uem o: pagtllllonro,

rOMo VI,

que usem dos meios ordinaríos, e convenção a
Fazenda PllQliea com audiencia do Procurador
da Corôa, não bastando a informação da Junla
dª Fazenda, que, não d.uridanllo do consumo
1I0s gados, d"ir. qll,e difficultosam.çnlo se poderá
reduzir a estado de se cqlhcl' hem I!ulll rllsuJtado
;Íppl'õximado, porque ludo se fizçl'a lumu)tuaria
menle e sem rórma nl1m rcg.\llarhl'l~c, ~ que
cOllslit.ue o faclo du vidoso sob\'~ ii ,quanlidadc
dos gaJos e eu I'alor; e não ljerl'indo a jus~ifi

cação que se fez senão para ajuda ,Ie sua.J>rova
em lug-ar e lcmpo cOl1lPetente, P9is além, dc nã;o
.figural' nella o Procurarl?1' da.Fazendq, hll ~ se~

da assjo;l Q1csmo hum meio extrajudicial gue não
lil'ra os supplicantcs de lançar ,TIl.io .los meios
ordinarios conforme o direito.

Resoltlpão.-Como parece ao Conselho. Paço
da Boa Vi ta, 12 de Março de 1827.-Com a ru
brica de S. lU. I.-~lal'que1. de Queluz.-Extm
hida no Thesotll'o Nacional do ol'igi7l(tl ma,mlado ao
Conselho aos 29 de lIlal'(o.

pl\onsÃo D,ll 14 DE ~tA.nço.

lIIanuscripto 31.ltho.ntico.

O 1\IaI'quez de Queluz, elc. Faço Il1JCl' Ú Junla
da Fazenda da PI'OI incia do Cearú, que recebendo
se o seu officio de 25 de Setem1J.·o do anno findo,
no qtlal expõe a difficuldade que enconll'a em cum·
pl'il' a pl'ovisão dc 2~ de Julho do me;inlO anno,
"i3tO havcI' clcl'ado a 2:400:tíJ I'S. a emissão' de
I:200~ rs. em bilhelcs L10 cl'e([ilo, com a deno
minação de - vales, - constante do Lie 18 de
Março anterior, pelos motivos exarados no de
16 le iUaio: 11a S. lU. o I. pOl' bem mandaI' es
tranhaI' semelh<lnle deli!>cração <Ia Junla, e nova
menle desapprovar a continuação de lão ar1Jill'a
rio pl:oceIUmento, e ultimamcnle re.eommcndal' o
exacto cumprimento da mencionarIa prol'is.io de
24 de Julho, com responsabilidalle individnal
por qualquel' conll'111'cnção qne hou I'el' a cme
lilante re~peilo, Lievondo recorrer ii Junla da Fa
zeÍ1da dc Pernambuco, a quem na L1ala de hojc
se l'ecommcnda o soccorro aJlnual de I :200.' l' .,

cpmo lhe foi determinado. O que se participa a
essa Junta pat'a sl1a intelligencia e del'Íllo cum
primcnlo. Antonio Gomes dcOlíl'eira a fc'" no Rio
.lo. JanciL'o, em 14 de Março de 1827' -~Ia'rcel
Jino .\.nlooio tJ.: 80l1za a fez e cre\'e/'. -;Uar(lUeT.
de QlIelnz.-Extl'flhidCl do Liv. de Reg. de Ol'clen
expedidas ri Juntct da Flt':.enda do Ceal'li, ri [l. 50 v.

PORTAnI,t D.E 15 DE :l/inço.

Manu 'cl'ipto authcnlico.

Manda S. 1\1. o I., pcla Sccretal'Í,a çle Estado
llos Negocios da Gucrra, 'que a Junta da Fazenda,
dos Arsenaes do Excrcito, Fabl'icas e FlIllllições,
faça continunr na manufactura de fardamento
pal'a o exercito do Sul, ficando na inltl igcncia
de que, para fa1;er face a semelhante despeza, rc
ceberú ll1ell~almente do Thc ouro Publico, a
quem se cxped'Om as ordem preci as, a quantia
de 1 :ooo'i/j) I'S. Pao, em 15 dc Março de 1827.
-Con'lo de lages.-Acha-s8 ti [l. 250 v. 'cio Li-v. >

deReg. n, 5 de P01,t{L!'ias dit'igidas ti Junta da Faien
da d Al'semt.l do Exercito, Palh'icas e- EltI'Hlirões. 1\
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MamJ~illto authentico. ..'

, {) Marquez pc Queluz, etc. Faço s<\bél' lt,Junta
da Fazenda da Pro\)ntia uo Cead., que I'eceben
elo-se o "sen Qfficio n. 2'1 com' o r gucrimeuto de
Joaquim I'inheir.o ~f:leiel, cm C),"ue pede o pa~a

mlinto rle 5:50b rs. ; impllrlanciu de "550 eaDe
ç-as de gado "accum qiíe ton)Í1rar, das' fazendas de
t1,ã 'P.TupHet!ad'c 'as I!'oj:>as q,ue ~~'~hilr~ó ~ al~a

h!r ó' fl1l'or da fácrão anarçMca ae ~a 1)1'0 QllCla ,
le,.áillio-se·lhe enl eOlltá c 'vários dehit@s (le tiua
rc pí>osabilidade, como fiilllor e soei ém diffe
rentes contratos\Ja F:lzpnoa aGÍollal rln mll.ma
Provincia: hn S. ~l. o 'r. por hem ordenar se ob
sel've o mesmo qne foi determinal~o ii Junta da
Fazenda do Maranhão em próvisão de 20 de Se
tembro do anno antecellente, idclusa pOI' copia
assignacla pelo Contallor Gel'al ,'e,peet; vo, não
tendo lugar 'o eneonlro reql1el'ido sem eon lar a
obrigação do pa"nl11ento da Fazenda julgada por
sentença em ultima instanc'ia, sendo admissivel
a solução em prcstações que a J un,ta enlrnder
pratica veis em ob. C1'\'a11 eia 110 decreto incluido
nos da tabella aonoxa ii ('arta de lci de ~o do ou
tubro ode 1'323. O que se participa ii Junta para
sua intelligencia c execução. Carlos José Coe
lho a fez no Rio de Janeiro, em 16 de Março de
J 827. - MUl'cellino Antonio lIe Souza a reli, e~
crever.-l\larquez de Quelu'lJ.-Ea;tralti(fa do Lív.
de Reg. de Ordens expedidas lÍ J unta da Fazenda do

_Ceard, li {l. 60.

PROVISAÕ DE 16 DE MARÇO.

Mannscl'iplO autbc nlico.

O !'tlarquez de QI1r.luz, eto. Façg saber ú Junta
da Fazenda Publica da PI'ovincia do l'arú, (1'1e
S. M. o I" deiel'indo o requerimento de li
guei de Souza ~lachado, con'ignotal'Ío 110 hel'
gantim portugucz Prazeres e Trill7Jlp/LO, dirigi
do por essa Jl1nta cm omeio dr. 30 rle Agoslo do
anno antecedentr., a respeito da duvida qoe se
o:ffereceu ao dito eOl1'ignatario de de,'el' pagaI'
na Alfandega dessa cidade os direitos de aneo
l'agem que pagão os na"ios l~slrangeil'os, o qqe
não obstante, assentúra a me ma Junta de mandar
desembal'a\lar os de paehos do bel'gólnLím, pres
tando fiança idonea aos mencionados direitos até
li decisão deste negocio: ha por bem delerminar
que S6 obsen e o rt"lJ ooosta da infol'll1a\lüO do
Juiz inlerino ,.Ia Alfandega de~ta Côrte sobre
este objecto, inclusa por copia assignada pelo
Conlador Geral rrspeclivo. O que assim cum
prirá. Antonio Lourenço Pereira de Carvalho a
fez no Rio de Janeil'o, em 16 de 1\13rço de 18'17'
-Marcellino Antonio de SOllza a fez escrever.
Marquez de Queluz. - Ea;traltida do Liu. de Reg.
de Ordem ea;pedidas li Junta da Fazenda do Pará,
á /l. 59 u.

PROVISÃO DE 16 DÉ AIAI\ÇO.
Mannscripto authentico.

O .larquez de Qneluz, etc. Faço saber ii Jun·
ta da Fazenda da ProvinGia do Pará, que rece
bendo-se O seu offieio de 16 de Dezetnbrõ do anno
IlndÇl, acompanhado do requeri;nehlb dos ncre-

.ci'aales deS6a.,prilça, qlie podem l) rábatiró~n(o-de

.520 '1'5. elU arl'oba rde D1'J"or.., él~s"moli,.1)s que
ell:poem no uilo oficio" c ,se fê do t'cfel'i~o re=

,quer,imcnto: hOlhA: S•. lU. '0 1. I~o.' hemtreSol
"er qMe não e~)'fiv()l1l pur O1'a al<ter.t"Ção alguma
ém QIl<1HtO '3 A scmbléa Lcgi b'liv'.l não tomai:
~conhl;\Çimento c lec'rctar sohre objecto taes. O
que se. parli 'jpo :1 Juota para Sltõ!",frr..e.ilig-cncillie
go,V-cI'll(). ,iosé: ~làrj,a á }er.d OlinillJa"'a m DO

-Rio -de Jancil'o, cm 'I fhM :\1nrço de' 18l!.'......... illrar
.cêl~ülO Anlicil1<l~o:de S1ll1YJ.a ;a fez esel'ever. - 10",
,qlWL de Qu ·1111,. - E3Jlraltid,l do LiTJ. de Reg. ik
Ordens tlJ3.'fJalidaJ ilJltnta da FazellciadoPal'á,j/.
{l. 6. '1:.

PR{}YISÃO DE i 7 DE MARÇO.

blanullcl'ipt 3uthenúco. ,
D. Pe,dro, pllla graça de Deo , etc. Fnço saber li

\'05, Presidllnle ela Pro\'incia do Espirito Santa.
que senllo-mc pro'ente. em con lllta da Me a do
Descmbargo do Paço, o VOl'SO omcio de 27 úe J u
lho de 182~, ucompanhando o requerimento em
nome de José Alves da Cruz e mais hauitantcs,
da po\'oação' de LinharcS no Hio Doce, no clual,
em razão de serem os primeiros povoadores da~

quelle lugar, pcdiüo se lhes eoncedesst: lerrenos
proflorcionallos e III'oprios para caua hum delles,
pl'opor.ldo vós no dito vosso officio, que pai' (Iuan~
lo a mesma lJo\'oação se achava a poJnto de ser
elcvada iI Villa. principalmente se com a socie
dade ugricola que e pl'etendia estabelecer naqu.e[
le Rio 11 I \'essc. comI) era de presumir, concur
rencia de habitantcs, e 1") ue em tal caso, ha \'endo ~

de delllarcar·se pura pall'imonja da Camara huma
leglla de terras que na fórma da Lei se lhe c.onoe
dia, fioasse esta uesde jit demarcada no lugar
onde se uehal'a a I'eferida povoação, com o que os
supplieantes, "isto não terem posses para obt.er
sesmarias, tel'ião denll'o desse terreno a porção
que lhes fosse compativel, pal'a conforme ella pa
garom it Camal'a o ['oro que peLa mesma lhes fos
se regulado, prcendlelhlo-se assim os fins de
aceommodul' ns mesmos supplicantes e rlal' palri
monio e rendimento ii Camara da ViIla quando
mI' CI'cada, evilanuo-se assim que para (j ~uturo

a distancia cm que aCamara il'Íl demarcar o seu
terreno fuça tI iminllto o seu rendimento pai'.
acudir ú~ obra s publicas, pedindo-:me finalmen"
le vós a miilba imperial confirmação: e visto o
que sobre esta matel'ia respondeu o Desembar
<rador Procurador da COl'ôa, Soberíloia e Fazen
da Nacional, e o mais que mc foi expendido na
mencionada cousulLa , com o parecer da qual me
conformei por minha immediata resolução de II

de !\faio do anno ptoxlmo passado: hei pÇ?r bem
deferir ao que prdpozestes no réferido V9SSÔ of
/lcio, reconimendando porém vos ao Oú'tidúf
dessa Comarca a dislribuição das porçÕOí do ai, •
reuo proporcionadamente; e procedendo M'
legalidade e segurança des80 rlÔDO dlf teod' pl,1
a manutenção dá Camara, qUáfldo ofõr ~riti"
aquella povoação em Villa; ~élDpriiJ'o eAf.à tida.
nha imperial tesolução ootno neU." etJf*tlf, e,
fazendo registar esta -nOlt IivrM OO! l'retl
para a todo o tempo f:onrtat~ O Im~"'jd ~ ri
tilooionai e. Defensor' ,Pe-..,e~'" cll1lmp"itJ ~

...



4 E 1827.
'-fazil Q J!la9doll.. por seu ~()ecio.l mallQ~\lolpelos
Ministros abaixo 'assiglladbs, do ~eu Consdhe e.
seus Desembargallores do Paço. 'Henrique Anas
tacio ue No\"aes a fez no Rio de Janeil'o, ao,; 17 ue.
Março de 1827,6. da Inrlependenpia e do Impcl'io.
I-JMé Cile8mG' l!Ie, AI~.rradc'Piij'lo a- r~z e:erqyel·.
-Claudio J <l'!ié Pereira dn COtitD. L-Seha,ti56 Luiz
Tinoco da Sil\'a. - Acha-se 110 Uv. 2° dc Reg. das
Ordens do 1J~s8'";/lbargo 'áo P,iço, dcpois da Indepen
dencia do Imperio ~o Brllúl" d {l. 50, ,v.

PROV.I.9Ã.B Dil 1;7 IDF.. MAlICO,
.... _. ' J.

lIlanllscriplo ~"tl\fll1ljcn,~

O ~Jarquez de Queluz, ciO: Faço saber Íl Jnn
ta da F'arallllda da PI'ol::íncia. dá Bahia, que :cndo
presenlo ú S. M. u I. o offi<.:ilQ do'Vico-Presidp..lh
te dn Provjnpra; da A.lllc"Ôall, de 2'9, de Dezcmul'o
do a1l110 anteeodel1~e, no Ifllal dÍl conla de ha V.cu
essa Ju,n'lJa, r.emel'liido 5:ooo:t/J de rs. em cobre
para as de.pezas d~'cól:t.e, oondur:rão e cmbarq,llll
das mnriei.l'as de contitrueção que ,do\'em ~~r para
abi remetlir1as, sClld.o falsa a muior pal'lg desta
moeda.,> Clll1lra I> doterminado na orden' q 10 5e
tem expedido a 'emelhnnle re'l'eiln: ha pOl' bem
ordenar c oxtrunhe n CSS,l Junla o. procedimerlto
que leve eUl,I·l.;Il1oLlcr sCQlelllaulu moeda ii dila
Prol'inoia u<J Alngôas, devendo ter cnl "tstn o
rigorosos ordens, que s.e Ihtl. lcm"Gxperlili.o papa
fLc<llitiar e'te objA :1tY. O qua ,e lhe porlicie? para
sua inltlllj'·QIlc.ia c'go OI,OfJ, Carll}3 José Coelho
a fez no.~io, de J,aJlejl ti, c~' 17 de l\IJlI'ÇO de 18~!7'

- nlnrcetliJ~OI t)rUflllio dq,S, ~lZa " fez eS,Crevç,r:.
- i\brquez e ,q leJur,' ,-EfCll'lv~i(la rlo ·v. de
Reg. dc Ordel~ capedicllls 4'~'illt{~ dá F" ze.ndfi da
B J' 'p ~ ,10 .. " ,allta3 a . I D2r.'I{..

,,'.
.'~ "Ii 1. PROVI ~t pp. M ~~qo,

Manuscripto null.ulnliC'll: ~

, '. =
D. Pedro, pela graça ele Oeo.. etc. F(I(~o a....

bl'r a vós, JlIi1, de FÓI'a, Vereadores c: tl1a:i~ om
ciaes da CnnJaro da Villa de 5nntl) Antoll iQ dr s.~,

que seudo \ isto i1a nlesu do De:icll1uar"n d Paço
o \'Oti o oficio fIe 2/, de Janei1'O do enrrenle annó,
.em que se me perlia pI'ovidencia5 obre n ~lim

culdalle que se enconlrava no provimenlo do of,
ficio de Careereil'o destia ViIJ'a, li que andava an
nexo o ue Porteiro, porqnanto era I'atlecido o
que os servia, IJ não ha via qucm os qllizesse exer
cer em 'COIl uql1cncia do modico urdenado de
20:tf; rs, a0 Cal'oereil o e 7:tb 1'5. ao PorleiJ,o :
hei pOI' bem, em de(el'imento ao me mo omcio,
ordenal",os que o Alcaide du. JuiZ'o sina de Car
cereil'o, e qllando e-te niio eja capaz para t-anto,
que dCTem sel1 conslra'lgidos a is o onll'os (juaes·
quer Offieiae de Ju tiça, e na '\la falta qual
quer pessoa do povo, I'epvrlando~se e le ol'l'iço
pelos mais eapaze~. Cllmpri-o a'sim. O Imp"ra
dor ConSlitu<.:ional e Deren~or Pel'peluo do Im
perio 110 Brazil o manuou -p'elo MiuÍtill'OS abai.
xo a signados, dó seu Con~elho e -5eu De'eOl
bargadores do l)a~o. Henl'ique Ana:lacio de
Novaes a fez,no Rio -Ie Janeil'o, aos 21 de t\lal'ç.o
de 1827, 6" da Independencia e do Impel'io. -

José Caelano de An:lradc Pinlo a fez escrever•....,...
Claudio José Pel'eira ela CO:la:-=Sebaslião tui'z
Tinoeo ela Si"'a. - Acha·sc no Liv. 2° de Reg, das
O"'tleTI do Desembargo do Paro, depois da Indepen
dellcitt rio lmperio do Brazil, ti fl. 29 v.

PROVISÃO DE 21. DE MARÇO,

, Mnnuscril'lO aul"cnteico.

O Mal'quel. de Queluz. elc. Fa.ço saber á Jllnta
da F;tzenda Public-a da Pro\'inclll f/O t\iaranliãà ,
que c0!llan lo na pre:iença de S, t\l. o 1. o alrazo
em que se achão os ll'"balhos pel'tencenle á l'e
partiç,ão ua ~larinha çla l'l'o\'Íncia do Paril, por
falta de meios p,e(Juniar}qs, ncompanharla da de
morn' e olTli:~ãQ q4e tem hal'i(Jo. ria remessa da
r':e;;lâçãó rcgular cpm nue C',"sa "nnla !le obriga
dá ;,' ~urpl''jr-rhfl. como por, e1.cs se lhe tem
rer.ornn.éllrlado: hou\'{~ o lIlesnlJ A, S. por bem
ordt'fbr; piJr á\iso dc 13 dô pl'C enle, cXl'edido
pela Seercl,iria dê E:'la tlo 110 og\Jcio da t\lari
oha; que a'Jullta':ali,sl'aça com a maior ponlua
lidade a 'menciónada prcsln ão. como he do seu
réligioso ile\'er, O qne as. iw fielmentc cumprirú
sém dll\ ido algUllla. Cnrlos J(lsé Goelho a I'ez no
Rio de .J anciro, ém 2.1 dI: Marçu de ,827,
nIal'ccllino Anlonio (Ie Sonza n I'c1, OSCI'e\'el·.
i\larq'uflz de Queluz. -E.1:11·1lItirfa do Liv. de Reg.
dá Onleli,~ c!/;peditlus á Junta da Fllzrllda do llfara-
n~tão.' ti fl, 78 v. _. _

PROVISÃO I DI! 22 DE ~fAnr;O.

lIfallliJC1'i ,III nllllu:nl\cõ:
.• •• ,I

O l\Jar~unz de O\wlt 1. ('tI.:. Faço, ?)Jer Í1 Jun
t~ da dZtJlltla P'uIJlíc'a .ln ""o\i'o'ci'a de.... , quc
llavelhlo' S. 'nr: I)' l.' e/ícJI~'cgO' )' t ao PresidenLe

C áJ PrCJ\ ineio~, fl<llil 8 CI'cl' rill. tIo, ";;Iado do'
egocios a Guerra, a remO ~a de I 5uo meio

le õl'ã pa1'a o I~d", f ai tio Êx ~cflu~des1a éurle,
!l01110 ml:l I'tJi c I1Itnunicac1o' pOL' pnrtnl'ia úe .5
110 pre-cllte,. ex;.pcdi.da pela 11 'ma Secrc:laria de
Estado; determina igualmente que a Junta sup'
!lra (DUl :1 l'fu3lilti.h neoe- 'al'ia para a l'Cl'erida re
messa. O que as.-im !ie\lllcllte c,' 'c;ularú. Cado'
José Coelho a f'I'Z no Bio de Janciru, em 22 de
Març~l de 1827- -tUarcellino Anlonio de Souza
a fez c cl'e\'er.-~larquez dl) Queluz.-Acha-se
(Í (l, 164 v. rio LiI). 12 da te"ccira Repartirão do
Thesol/l'o NacionilL.

IlJicne'1'o DE 24 DE M,lliÇO.

Coll, Braz.

'Hei por b nt que o' corpo- de cS'nnda linha.
coo ~an~s da tabolla ({'.ie com (de baixa a signa
da Ilclo Conde de J,oge , do m 'U Con.elho à
ESlado,. nljnis,lro,e Secrelario de E~larlo do l e
gocios ~Ia çuel'ra, tomem a orõao i 'ação e O\lme
rarão n 'lia declarada em conliouaciío da labella
qu'e rOl~ decreto de 2(, de Maio tI:1 26 mandei
auC/ieionar á que aconlpanhou o Ileercto tle 1 de
"Dezembro de 18l4. O Con e ho Supl'emo Mili
lal' o teilha a~sinl eflleódido e O faça executar.
Paço, 24 de t\lar{Jo de I 27 6" da Indepenuen
ci,a e,rlo,Im,pel;io . ..-COlll a rubri a d(' S, i\l..
C,onQe cJo Lage', .



28 ANNO DE 18~7.

TA'BELL( em (OlltiFl-({/çiio da de 2~ do li/aio de 1826, da orgallisação d, Corpos de s{gllnda línlla, 1I1t
con(ol'mida:le do decreto datado de hoje.

INFANTERIA.

!IlTIGA

OIlGA1'llHÇio.
ANTiGA. DENOMlNA.Ç.A.O. LUGAR DA PARA'DA GERAL.

"

Cidade da Vict6ria~
Dita. '

Cidaue ue S. Christo,'ão.
Povoac.'1o do Rosario.
Villa cie Itabaiana.
Villa Nova.
Vi IIa de Pfopl'ill .

9 0

9 1

9'2 Ciuade da B..bia.
95 Dita.
94 Dita.
95 TOfl'e de Garcia d?Ayila.
9G Dita.
97 Jlofoação de Pirajuhia.'
98 Villa de J aguaripe.
W Povoncão de Nazarelh.

100 Villa ie Itapicurú.
10' ViII a de IlIhambllpe.
102 Villa dos llhéos.
105 Villa do 'Rio das Contas.
104 Villa do .Iarahú.
105 Villa do Carnamú.
106 Villa de Santarém.
107 Villa da Nova Baypeba.
108 ViIla de Cairú.
109 Villa de Valença.
11'0 PO"oação de J cCJllerissá.
11 I Villa de Porto Seguro.
I 12 Villa de Caravelfas.

I i:J Y.ma da Cachoeira.
114 I Dita.
I IS Villa de S. Francisco.
116 Dita.-
117 ViIla deS. Amaro daPul'ifica~.

118 Dila.
I 19 Ilha de Itapal'ica.
120 Dita .
UI Pombal.
'122 Dito.
i 25 Povoação de Itaporanga.
124 Dita uas Larangeiras.
uS Villa de S. Amaro das Grotas.
126 Capella de Japaratuba.

152 Cidade do Natal. (,

135 Villa da Prillceza.
134 Goiallinha.

155 Cidade de Goiaz.
156 Arraial da l\ieia Ponte.
157 Dito de Santa Cruz.
158 Dito de TI'ahil'as,

139 Dito de Cavalcante.
1{Ia DilO de NatiTidade.

l ~~~~~~ ~.ê~~o"", t.<.

dita.
dilu.

. .'

I,· de Infantaria da Proyincia
ue Goiaz.

2,' de dita dita

I· de Caçadores
2.· ditos

De Infanleria da PI'ovincia do Espi- ( " ~ ",~. S ,~~c~
rllo anta. . . . . . . . ~ :; o 's"'-

D A '11 . 1 d' .~ e- ::e rll 1al'la (a Ita. • • • . ~ g~;;

1.· de Caçadores de homens pretos da 1'1'0-

, "incia da ~ahia.

z... ditos de homens pardos. dita.
5.· dilas de homens brancos dita.
De' ditos da TOl'1'e Dircilo dita.
De dilas dila Esquerdo dita.
De dilas de Pirajuhia. dita.
De ditos J aguaripe . dita.
De ditos Nazarelh. dita.
De ditos Jtnpicurú dita.
De ditos Inhnlnbllpe. dita.
De ditos dos Ilhéos • , . c!iln.
De ditos do Rio dns Contas. dita.
De ditos Marnhú . dita.
De dilas Camamú dita.
De dilas Santarém dita.
De ditos Baypeba. " dita.
De ditos Cayrú dila.
De ditos Valença. dita.
De dilas Jeqllerissú clita.
De dilas Porto Seguro dita.
De ditos Cal'a re11as. . • . . • dita.:

J;>e ~o.r~nteria tia/Cachoeira da dita PI,d. S
'·laCta • j. • • • • • • f 'I~l .8

De dita de: S. Francisco. • • dita. f ~ Vi.- '"De ~ila de Sanlo Amaro da Purifi?a-{ ~;g
çao • • • (1Ita. ~ -;;

~ <n ~

De dila de Itapal'ica. dita'l ~ ~
.g~

Ue dita do P irnjú. ditn; { § ê
De diln dn Citlade de S. Christo'l"ãO{ .a-o

",'-

da Pro I'Íncia de Sergipe. . . . "<:l

De Illfanleria de Santo Amaro dnS{ Ü
Gratas, Pro,~incia do Sergipe. . .

De Cnçadores dn Cidade de S. Christo,'ão,
dita Prorincia .

De tlilos de Snlllo Âmaro das Grolas. dita.
De dil.os da Villa de Itabaiana. dita.
De ditos de Villa Nora dita.
De ditos da Villa de Propriá. dita.

... De Infantaria da Provincia do Rio Grande
do Norte. . •

d 11 1 d· ( rm ' GJ o ...:
2,· e Ca va arÍ1 c n Ita. ) ,," '" ,'" '"
3.· dc dila da dit". I ~ c3 '" G~

'" Q ~ ~~ '"

REGI'

MENTO.

13.UA.IlH.
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CAVALLARU.

REGI- Do Serro Largo. • • • ~ ~~{No lugar que lhes fôr designado.
lIENT03. De Lonarego '"~
CORPO. DetoCavallaria da Provincia do Espirito Santo. ~ 41 Cidade da Victoria.

=:
.,; Da ~achocira, da Provincia da Bahia. ;;l

Õ
4~ ViIla da Cl\cllOeira.

o
De S. Francisco . • • • . dita. • '" 43 Villa de S. Francisco.... '"" ...

ii'<
Da·Ótlade de S. Cbrbtov50, Provincia

...
~"I de

:<! -< =:
;:; Sel'gi~e ;;; '" 44 Povoação das Larallgeiras.I<
I>l Da ViJla dC' Santo Amaro das Gratas. dila.

~ "" 45 Dila do Rosario."""c:< ... o

Da Villa dc Santa Luzia e Estan- { .::: ~r8 E.~~ : ~
~

LEGUÕ. . d" tD ~ 1.0 ::s Q c:; '-' ~ 46 Dita da Estancia.Cla • • • • • • lIa. ~ ~ ~..::: c:; e
'"

z
..; 1.° da Provincia do Rio Grande do Norte. t=l ~ 47 Cidade tio Natal.
o

4·' dita. o 48 Villa do P1'Íncipe.l;O ...
ii'< 5.• dita. z

49 Portalegre.... -. "I
~ :2
5 ... da Pro"incia de Goiaz ;; 50 Arraial da 1\1eia Ponte.
Iõl 2. o dita. Iõl 51 Dito de Arraias.;;::< • =:

, ' ARTILHARIA.
,
o
'"

Paço, em 2,4 de ~larço de 1827' -Conde de Lages.

4 Villa da Cachoeira.

5 Cidade da Balda.

Em conrol'midade do que "m. represenlou no
seu omcio datado de houtem se expedirão hoje
as ordens necessaria ao Conselho da Fazenda,
Thesollro N:lCional, Typographia, Casa da Moe
da, Alfnndrga, Admini~lração de di rersas rendas
e Correio Geral, para que dos archi ,"os tle la
Reparlições se franqueem a Vm. todos os docu
mentos que pedir para a compilação das leis que
est!l a seu cargo. O que participo a Vm. para ua
inteUigencia. Deos guarde ti Vm. Paço, 26 de
l\larço de 1827.-lIlarquez de Queluz.-Sr. De
sembargador José Paulo Figueirôa Nabuco de
Araujo.

A1'rso DE 26 DE MARÇO.

l\Ianuscripto authenlico.

zenda, com quem se conforma. Rio de Janeiro,
14 de l\larço de 1827'

Rcsolu.r:ão. -Como parece ao Conselho. Paço,
em 24 de l\larço dc 1827. - Com a rubrica de
S. ~l. l. - Visconde de S. Leopoldo. - Acha-se
no Liv Iode Ref{. de Consultas do Conselho da Fa
zenda, li [l. 226 e v.

• •

•
dita •De dita da Cachoeira.

De Artilharia da CiJade da Bahia.

RESOLUÇÃO DE 24 DE MARQO.

l\lanuscripto authentico.

Lourenço 1\lal'Ía de Almeida Portugal, Coro
nel de Canllaria da primeira linha, pelle, em
remuncração de seus seniços, a tença que lhe
he correspondente; e sendo ouv110 o Desembar
gador ProcuI'ador da Fazenda, este considerou o
:mpplir,anle no caso de ser conlemplado coro a
pensiio dc;J.!.Jo:t/J rs. , segundo o assento de 28 de
!Uarço de J iP, quc regula como designação lG
gal, ,-isto mo traI' não ter tido outra conttlm
plação mais do que a mercê do habito dc Aviz ~

e 'Pe nem a lença de 1 2:t/J rs. nelJa declarulla
te"e assentamento, ncm pode surlil' effeito.

O Conselhciro Fiscal das lercês conformou
se com a resposla do Desemhargador Procurador
da Fazenda, menos em qnanto ti deducção de
termina.ela no assento para aquelles quc jil tem
a mcrcê do habito com tença, regulando-se aquel
la deducção na quantia de 20 rs., o que jul
gou deyer-sc praticar com o supplicanlc, apesal'
de não se tel' praticado o'assentamento da tença
que se lhe delllaroll.

O que ,isto, paI _e ao Conselho o mesmo que
ao Desembargador elo Paço Procurador da Fa-



RESOLUÇÃ.O DE 27 DE MARÇO.

lIIanuscripto authenlico•.
(. . .
• O M1lTqnez de Jacarapag-uú requer allegan~o •
ter-se-lhe conferido hum,a pçn.são çle 40o:tiJ r's. ,
annuaes, da'qual'se conoedeu'snbre"ivencta ú sua'
mulher a Marquelia de Jacarepaguá: pede qne- a •
mercê da·mencionada pen ão feila ao soppliean- •
te se ,'erifique ji! em sua mulher, e quo a .sob,·e- '
l'ivcncia por ella onlitla seja tranl'eriua para !lUa
filha D. iUaria Florencia Gordilho de B.nl:buda' e
Souza, perdendo portanto desde ngora o suppJi
cante o direito que linha ilql,lella pensiiâ..

Respondeu b t> ll oC;}I'at1or' da Corô'a, q.ue a P"C:
tenção do sUPlJrioànte he de inera graça, a rlMI·
pareee merecer, hElma vt!71que renuncia dcsdeojfl >

o direi lo que linha ú pensã em flueslão para'se'
verifiear em ua mulher e depois cm suª, fill1<l , •
vislO que o documenlO que juntn fMZ "er que Ma-'
via sido conceuida a sobrevi vencia , sendo que
ne te caso, relluncianLlo o supplicante, c por isso,
pas. ando jú o:,to mercê para a rcl',.rido .ua m.u
lher, não ,"em a haver alleração ou aUS'menlo de
"idas, e só sim mudança nos agraciados. e- por
con equen;:ia nos aonos, purlJue, segundo a or
dem natural das cousas, pôde durar a mesma
pensão.

Deu-se de luuo ri ·ta ao Con elheiro Fioical das
1\lerc&s, o qual disse q~le lhe pareeia que a mero.
cê pediJa podcrú ter lugar por especiaf eonS;ide
ração ao suppli<:anle, "islo que 50 ha m1tdança
de "idas, e por oulras rnões que aponta.

O que tudo yislO, parece ao Conselho lia Fa
zenua que a pre/enção do supplieante he de niera
graç;l. Rio de Janeiro, 21 de Março de 1820.7••

Resoluçào. -Como parece ao Conselho. Paço,
cm 27 de Março dc 1827. - Com a rubriéa de
S. M. I. - Vi eonde de S. Leopoldo. -Âclta-slr
71.0 Li~. Iode Reg, de Consultas do Conselho da Fa·
zC11r!a, ci {lo 228 ev:

, -.lO

Manuscl'iplO aUlbentlco.

o ilIarqnez de Queluz, etc. Faço saucr ú Junta
da Fazenda tia Pro,-inCia do Cear!l, f]ne haven
do-se rcmelLi\lo ú Seerelaria de E-tado tios Te_
gociu5 da Gucl'l'a os nPIIS ol1lcin ns· 56 e 59, por
lhe pertenceram a onceri1rntes deei,õcs, parliui
pandr. a cole 1'hcsOl1ro as resoluçõe que houvcs
sem de le,': ]tOUVC S. I. L por urm declarar,
por aviso de 16 do pre enle expedido pdn nles
ma Secre!ari3 tle E 'latlo, que o Commanrlanle
das Armas lle\'(: percebcl' () vencimenlo rle calva·
gadul'as como Commal1<1ante de Ofll'pO; e qnanlo
ao equivalenle de nlllgud de cas:! p"ra sru qual"
tel: ,-isto não ha I'cr ahi erlificiú algum da Fa
zenda -acion;o1 para e-.e de Uno, a Junta lhe
ar lilre ImOla rIuantia de ~lil1hcjro na razão do
'Pr~G -:lo allr"'uei (Ia 'a-a na éapiral de.sa
-ProYincia, O que :l ~im cumpri"á. Anronio Ca
me de Oli reirn a fez no, Rio de Janeil'o, en1 28
ue' lar o de I 2~, l\fal'eellino Antonio de ,,'·OU7.a

a fez eserever.-l\larquez de Q·lcluz. -Extrahi
da do Liv. de Reg. de Ordens ea;pedida3 d Junta da
F.azf.Jlda, da.Pr{lvin.cia.do .Ceqf(í" li {lo 61' V. -'

f/.,)

DEClIETO D,c 1. D.}> A,llI\U..-.
• lI1anuseripto ilulhenlico ..

F.

• T~ndo-me suppücallo o.Mnrqucz. de Jaea.'epa
guú a graça lle ser lranferiLl'J para sua í:nulher a
pensão do que lhe fizera mm'cê lUeu augusto pai,
pOl' dl~'crelo de 13 de Maio de 181 9 C"), •vC\'if!:"
cando lamuem cm'sua filha ii ~dhrén veneia que,
cm il'Lurle dd decreto de J t (te,.Julhti> dp 1820
(:*). se dovia, Terifiear na dJta sua mulhel' ~ bei
}lar .bem qlolc d'ora em. diante seja a ~larqueza de
J.aea.l'epólguú conlemplada cm lugat' ,Ie seu mari
do ~om 3e1'el'<wi,10 pensão r],r. 400' ,1'5. na res
pectiva folha do 1'11e ouro Publico e que a so
bre,,1veneia já con.:ed ida se verifique na pessoa
de sua filha D. Maria Floreneia Gorrlilho de Bar
buda o Soma. O ~larqllez de Queluz, etc. Pala
cio do Rio de .I anciro, cm I de {~hril de 1827 ,
Go lIa Independeneia e do Imperio. - Com a ruo'
brica cie S, 1\1, L-Visconde dc S. Leo»ol<1o. 
Ervl.l'lIhido do Un;. R' de Reg, de Decretos' dos (ll1nOS

de t82fi a Julho de 18~;, d fl. 175.

PROVISÃO DE 2 DE AllRn.

l\Ianusel'ipto autbenlieo.

. ~ O.l'l,arquez ~e. Queluz .. etc. FaQo saher ú Jun
1'a da ~zen·do. P'u\)'lica ·cra Pl'ó,-ind' do Vioully,
qne repre enlando o PI"e,idenle de~sa Provincia

, cfJ.l:lX.eoicnte aproveitar- e o palacio "clho que
ha na capital della, eonsLruindo-sc hum quarlel
para o balalhão de primeira linha da sua guarni
ção, como'mé foi COlUllIIWio.aa·ti>"pO"· a-I'iso de 28

de l\larço ant~eedeDle, afim de ,se supprir eom
as sommas prceisas: h:l S. M. o l. por bem 0[

u-enar que se faça a de péza segl!ln lo as forga da
Junta, não falta<ndo ús da primeira Deco ~dade.

(f) Decreta de 13 dtJ!jJaio de ISI!).

Pur clJ'cito. ela minha' r"al mnnilicrnci", C cU! remuoe'
l'açâll dilo ser\'iças de ."l'lIoeiseo Mali. Go-~t1ho Vellosll
Unl'bllda, 1\"'11 Guarda-mupa, h'-i p .. r bUID/ ~zcr·)be Oler

cl': ue bu.wa p,:nsã.. "'uuual d~ 4,0l).:tJj "s" pI >a a quarleis
pera re pecli"" folba cio fitaI Erario. Th"n~az Autonio
de Vill.nov. Purtu!!,.l, etc_ P"la"ci" do Rio r1~ Janeiro
cm 15 del\lain de 18'9' - COIll a rubriéa de S. M~"':
Aclia se .; fi. 25, du Livro 10 elo Decretos na Secretária do
I"'perio,

(4') DCCl'Q(Q de 2~ do JlIlIro do 1820. C·

Tomando rnl consiueraçã.) O qlll! m'~ reprl!srntou Fr.n
ei,co ~lllri GJrdilbo reli"... ,d" Barbuda. meu Gnarda-rOiI
pa, Iiti por bem fJzcr-ll:le 'lIlol'CC da so rel'iv!:b 'ia da penlào
.noo"1 de 400$ 1"., que por d-cr-to de 13 de lIt.io de
,SI!) lhe cOltf<,; p lo meu Re.l Erari,), ara por sua mar·
te.e vCrrflc"r em D. larbn!1a L.Ut"otioa da Silva e Sou
za, 80a rot~ra e.pó,•. Th m,z Áotnoio de 'Viii mova Por
tugal, ele. P..)"cio do Rio de Janl'Ír ,rOl H de Jolho de
1~2C. - Cnm a rl1hrio" dI" S. n~.\ .-Aclia·se ti {l.• 2S7 do
LIU, Iode De(I'o'"OS na SocI'erarra elo Imporio. . _
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'O que sé lhe partioipa para Bua i~telligellCin o
execução. Rieardo Rodrigu&s Oarnelro o fez 110
Rio de Janeiro, cm 2 de Abril de 1827.-'Mar
celJino Antonio de S(Ju~a a fez escrever, -=--I\lar
quei tle ~u,.luz. - Et»trahidá {lo Liv. de Reg. d~
'()plJ'h$ l1:vpedi4ias d Junta da Fazenda do Piauhy,
.à fl 56 V.

.1) .- Jt .J

PROVISIo DE 2 DE AIlRlJ"
"U<1~' L .,"" ,11

" • ~!anuscripLo aulhentioo.

. O Mart{üez de Queluz, elé'. Faço saber lt jun
Tá da Fafocndo dn Provincia da Babio , que reque
rendó o Desembal'gàdor Frál'lci Co Carneiro lIe
Campos se ordellll~ c ii dita .1unta que lhe pas
sasse eerUdãll de ool'l'cnle do tet:npo que ervio o
Jugal', de J wz de Orp hãos nessa cidade, a .l'cspei
-to da decillla elos pl'edios urbanos dos annos de
1816 a 18 I8, vi lo ha ver recolhido aos con'es
I'tJspocLi"o a referida deciltla com oS competen
tos li noS, iÍ e~Cepção da de .819 até ptl"rte fla
de 1821 que não pode llllim"r, não obstante eslor
muito adianlaua por ler então successol' e ser
eleito SeCl'(Hal"io da Junla Pl'ovisoria do Gover
no, assignando termo e fiança idonea, e I'espon
dendo pelos eus ucns que de facto tem hastantes
nessa cidade, como já orrereceu á mesma Junta
o Procurador do upplicante .. acerca de qualquer
responsabilidade que de direito lhe cleva recabir:
ha S, 1\1. o T. pOI' hum deferir ao supplicante
como I'equer, determinando, comtudo, que a
Junta mande quanlo antes concluir o coneernen·
te ajustameplo de contas com preferencia a qual-'
qUel' outro, afim do supplicante não continuar
a BCI' prejudioado por causa da demora. O que
assim promptamente cumprirá. Antonio Gomes
Oliveira a fez no Rio de Janeiro, em 2 de Abril
ile 1827,-~larcellino Antonio de Souza a fez es
·crever.-Marquez.de Queluz,-EztT4hida do Liv.
ele Reg. de Ol'dl1ns e:vpedidas li Junta da Fazenda da
Ba/lia, li fl. 155.

Dl:CRJll'O DE 5 DE ABRIL.

l\lanu8cripto aUlhcntico.

Altendendo ao que me repI'esentou Frllncisco
de Souza Paraíso. TbesoureÍl'o da Alfandega da
P'1'ó,'inCia da Bahia, supp'licnndo ser aposentado
-com os vencimentos que percebe, em atlenção á
sua avançada idade e aos longos annos de bons
serviços: hei por bem aposenta-lo no referido
-emprego. E quanto aos ditos vencimentos, fica
reservado á minha imperial decisão cm consnlta
do Conselho da Fasenda. O l\farquez de Que
luz, etc. Palaoio do Rio de Janeiro, em :. de
Abril de 1827, 6' da Indepeodencra e do Impe
rio.-Com a rubrica de S. M. I. - Marquez de
Queluz. -Etétrahido do Li'/}. ~. de Reg. ik Decre
t06, á fl. u8 1l.

U'ISO UB fi DB ABRIL.

Imp. avulso.

JlIm. ~ Ezm. Sr'r;,-,-SeBdo JlNlenle a S. M. o I.
<Q omeio de V. Ex, n. lO} de I:; de Janeiro do

ôorfente anno, .no 'quâl offerec~ lt ua imperi;t
app~o"açãd o plano apresentado pelo Capitão de'
Fragata Carlos Lourenço Daucksvard, para-a
:cberlura de hum canal de commun icacád entre a
Ribéira da Y-illa de Iguape e o mm: peqoeno';'
acompanhando as infol'maçdc e mappas de ai'"
guns Officiacs Engenheil'os sobl'e áS}'epl'c enta-..
çõcs da Camal'a dà uifa Viiia, e &6 ~j&,aJ'io fi
mais hllbilan~e, a te peito do loclli ontld conve,
ó!la· ,'crilleal'-se a <.ibei·lma ~(lo'l'e'ferid'o canal; e
finalmelite, a deliberação do Conselho do Gover":
no sobre o ·mesmb objecto, em sessão ~e 20 d~
Novembro do anno pa sado: o' me mo A. S.;
pondel'audo, Ít vista daI' I'azõe quc V. Ex. expen
de, (Iuanto eja conveniente procedel'-sc itquella
obra de tanta utilida.lc aos habitanles da dita
Viii a , que unanimemenlc se tem PI'C lado a coad
juva-Ia CO'fIl llUma ,'oluntal"ia subscl'ipção: ha
por bem, appl'ovando o mencionado plano, or
denar que se verifique a abcrtuI'a uo obreclito
canal pclo lado do uI da mesma Villa, não só
porque as 'Vantagens da na "cg'lção são io'Jacs por
qualquel' dos lados, mas pol'que desta orle não
se embaraça II franca e necc 'sal'ia COl'nmunicação
dos habitantes com a fonte e montanha do Indo
do norle; accrescentlo mais: 1°, ler todo o fun
damento o rcceio de que as agu:ls da cOl'ladura
ou do canal ,"enhão a OITel' indefinidamente o
terreno da mal'gen , conforme a ua nalureza ,
lla"endo e 'pecialmcnle pouca di 'tancia entl'.e a
Villa e a montanha ;"\2°, poder-se 5lIppI'il' facil
mente, eom :.lgumas pequenas valias e sargetas,
a convenieneill de se esgo:>tal'em os pantanos do
lado do norle por meio do canal; :;", não ser tão
necessaria a conslrocçâo de huma ponle no canal
pelo lado do sul como o seria pelo lado do nor
te, visto não ser incommoda a pa ageúl do mo
radores, qlíando a senidão de huma foute unica
d~ modo algum pôde restringir-se sem grandes
inconvenientes; 4°, poder- e colligil' do que se
acha expendido nos re pectivos papeis, que a
despeza da obra pelo lado do sul não pôde fazer
dill'erença allendi vel da do lado do nOl'le. Ol'de
na mais S, 1\1. o l. que, para se fazer a obra á
custa da orrcrecida ~u"scl'ipção, como foi resol
vido pelo Conselho do Govel'no, que V. Ex, apro
veitc as pessoas mais haheis e que dignas fôrem
do Seu conceito, afim de SP. oblel' hum pl'omplo e
feüz I'e ultado cm beneficio d s habitantes da
mencionada ViII a, Deos guarde a V, Ex. Pala
cio do llio de Janeiro, em 5 de Abril dc 1827.
Visconde de S, LC"opoldo. - SI'. Barão de Con
ganhas do Campo. - Aclta-se no Vim'io do Gover
no de 7 de Abril ele 1827.

PROVISÃO DE 6 DE ABRIL.

Manuscripto aulhcnLico.

O ~larquez de Queluz, etc. Faço saber ii Jun
la da Fazenda Publica da Provincia do Rio Gran
de do Norte, que rccebendo-se neste 1'hesouro
o omcio do Commandanle das Armas de9Sa Pro·
vincia, datado de 25 de Agosto do anno antece
dente, remettido por copia, pela Seorelaria de



ARNO DE 18~7..
Estado dos Negocios da Guerra, em aviso de 15
de Fevereiro ultimo, sobre diversQs objeetos con
tcndos no dito officio: ha S. 1\'1. o I. por bem
determinar se recommendc ú Junta que, quaes
quer que sejão as suas precisões, não deve de
modo algum consentir em que se lance mão dos
dinhei~os .destinados ú compra do páo-brazil,
nem 'p~rinit.tir tão pouco que o C,ommandantc
das Armas abra emprestimos par(\· occorrer ás
dcspezas da PI'ovincia, ficando í1 mesma Junta
r~sponsavcl pcla tran. gressâo das impel';aes 01'

deus a este respeitp, O que sc lhe p(\rticiRa para
sua intelligencia e governo. Ricardo Roljl'igues
Carneiro a fez no Rio ue J aneÍl'o, erp 6 de Abril
dc 1827, -l\larcellino. Antonio de Souza a fez
cscrcver. - nIarquez dc Qucluz. -Ea;trahida do
Lh. de Reg, de Ordens c:;.;pedidas â Janta da Fa
ze1ldct do Rio Gl'anrle do Norte, â [l. 6 J.

RESOLUÇÃ-O DE 6 DE ,tTInJL.

Manuscripto alllUenlico.

José Thomaz Nabue·o dc Araujo,. Deputado
pelo Parú ú Assembléa Legislativa, repre,sentou
ú Junta da Fazenda do lUaranhão, que lenllo fei
to avulladas despezas com a sua viagem do Pará
até ali, e ... ohanJo-se tlestituido de meios para
seguir para esta côrle, visto tel' iú de~pendido

mais da ajuda de custo de 480;jj) rs, que paTa esse
effdto lá recebêra, necessitao;n que ella lhe :lllian
tasse 400 1'5. mais de aj mIa de custo, e Ih9 pa
gasse 550:jj) 1'5. de quartel adiantado de Julho a
Setembro tlaquelle anno (1825) como Secretario
da Presirlencia do Parú, cujas q.Jantias sc des
contarião no seu vencimento de DeI' utado, se
S. M, I. não. approvasse esta despeza. A Jun
fa adiantol1-as, e dcu conta pelo Thcsouro Na
cional.

Dando-se vista tIo omcio ao Pl'ocurauor interi
no da Fazenda, requereu que se exigisõem al
gumas expfieações c!o dito Nabuco, que j:l se
jwhaya nesta côrte. Sati. fez com a narração ciL'
CUOl taneiada da sua trab;)lhosa viagem com 21
pes oas de l';)milia, mostl'ando 1'01' tlocumentos
ter de-pendit1o em passagens, comedorias de duas
l-iag-ens, e huma arribaria, mais de I :30o:jj) I~S, ,

e qae determinando o § 5° do cap. 9° c!;)S instmc
çõe para as elcições que os Govel'nos Pl'o,in
c;aes prô"ão ao transporte tios Deputados, iSlO
11e, que se faça por conta da F;)zenda acion aI
toda a despez) delJe, vê-se '1uanlo J:oi insulJicien
te a ajuda de custo cle 480:jj) rs. que recebeu no
Parú, e ainda a de 400;jj) I s. mais su ppridos
pela Junta tIo i\laranhão. Quan to ao terceiro
quartel de 1825, que tambem recebeu, mostra
que o Secretario seu successol' não chegou ao
Par?1 senão cm Março do anno seguinte, e assim
parecia de justiça e razão que, cm quanto hum
empregado publico não entl'a a vencer o ordena
do uo emprcgo pura que foi nomeado, peroeba o
do lugar que occupa l-a. Conclue pellindo a
S, LU, I, quc hl1ja lle mandal'lcvall em conta buma
e o~tl'a quantia, COJ'l'ObOI'ando a sua pretenção
COD;l uUllla certi\lão clu ortIem .que .mando:l pagai'

a Antonio de Castro Vianna ~ Deputado pelo
Ceal·{j, assim o ordenado de Escdvão da Junta,
menos o tempo da sessão da Assembléa, com~

a indemnisação decretada na Constituição.
Tornando com vista ao Procurador interino

da Fazenda, respondell que as razõl)s e documen
tos são mui podel'osos para se haverem por jus
tificadas as tlespez-as e appI'ol-all-'scr o que está
feito. ( ,

O Contador Geral da te};ceira Repartição he
elo parecer do Procurador ela Fazenda, quanto
ú ajuda dI) custo; quanto porém aO quarta\, julga
que o supplicante tem (\ireito a perceber o orde:
n'ldo desde o dia do emb1Jl'que do ,sp.u successor
neste porto, e dahi cm diante a assistencia mar
cada aos DeputarIos até a installação da Assem
bléa, pai' lião ser justo que., vindo em serviço
da nação ~ fique entl'etanto privado do ordenado
quP faz a sua subsistencia,

Parece ao Aiuilante do Escrivão do Thesollro
que, abonando-se a ajnda de custo ao suppli
cante, tambem devem ser altendido:; os seus col
legas que talvez passilrão pelos mesmos ineom
modos, c o pouco rendimento da Provincia o
não permilte; que o ordenarIa se del'erú contac
até o dia do seu embarque para a côrte, Yencen
do dahi em diante na razão de I :200:jj) 1'5. por
anuo até a in ~allação da Assembléa , como dis
pôz o aviso de 5 de Setembl'o de 1825 para os
Oeputauos que vinhão chegaodo, peis que só o
exercicio dú jus ao veneimento.

Parece ao Thesoureiro lUtll' que o supplicaote
e iil nos termos <,le merccel' que se lhe ahone a
ajuda de custo que recebeu no ~laranhão, por
que a outra que recebou no [,>aril não foi su1Ii.
ciente para tlio longa viagem, qual1~o Deputaclos
de Provincias meuos diMantes, sem virem acom
panhados ue nUlT1!lrosa familia, rec(~bêrão 600

rs,; não assim ° quartel adiantado, porqne a
csse temJYO ii( e taya rÓI'a da l~rovinci a.

Uemcllcnuo-sc o negocio ao Conselho ua Fa
7.cnda para consultaT, e havendo vista o Ajudante
do ProcuradOl' da Fazenda, re ppl1llell: - As cir
cUl11stancias uo supplicanlq são mui dilferentes
das do! outros De'pulauos, e he forço'o que sejão
allendidas di versamen te, e com alteo\)ão aos
numerosos sae1'Ífici03 e incol1101odo tle tão en
fauonha viagem; aWls tomar-se·ha o maior em
prego da nação hum onlls inslIpp'Jrtavel, o que
he perigoso cm hum estauo na~ceole, em que
não ha 1'01' ora muito .le que I'\oçar mãO; nestes
termos entendo que .se deve a/}onar ao sJlpp~i

cante a .ajuda de ClIStO que re.cebeu no Maranhão.
Igualmentll se lhe (leve leyar em conta o terceiro
qU:JI,tcl de 1825 lue ali recebeu, porfJ1le não
c4eguoelo o seu successor aO Pará senão em nIal;
ço seguiote, ainda O supplicante era Secretario e
não começou'a recebeI' a assistencia ar!litl'ada aos
Deputados senão depois que chllgou ú côrte,
como determinou a portarin de 5 de Setembro
ele 1825, não po.uendo ha'Vel' U.ll vitla em se pagar
a hum empregado que não recebia por outro em
prego; cUl11pl'indo ·tãdavia· ordenar ii Junta do
l\:lal'anhão que se limite;1 suas atuJibuíçiles mar-
cadas nus lei' e ordens. f



DE -18~7"

Remetteu-se ú Juntã do Commercio, para con·
~ultar, o requerimento de l\Ianoel Zeferino dos
Santos, in~CJ'essado nos fundos da extincta Com
panhia Geral de Pernambuco e Parahiba, ~ qual
requer que do dinheiro exi~tente em depOSIto no
cofre da Junta da Fazenda de Pemambllco se faça
partilha pelos .interessadod s\,lbditos deste It:?~e

rio, na proporção das quaolJas qu~ <I,S AdmlDls
tracões de Pernam buco e. Parahiba ti verem re
mettido á. de Lisboa depois da ultima partilha,
ficando em deposito o resto pe,'tencente aos ac
cionistas (\e Portugal, e assim se conli3ue nas
quantias que se forem cobrando.

Foi o dito requerimento jú instruido com iu
formações da Junta da F<lzenda de PernambJlco
e da AdÚlioislJ'ação -da Companhia na mesma
Provincia; e manJando a J unta do Commerc~o

informal' o Juiz dos IJrivilegiados do CommerclO
desta Côrte, este responJeu lIue li visLa das diL~s
informações não podia ter lugar o que o supph.
cante pede, porque não sendo possh'el saber-sc
o numero Lotai dos aceioni 'tas, bem como a qua
lidade e quantidade lIas acções que I'e!peilão a
cada hum, o que só con!ta na Administraç:'io cen
trai de Lisboa; e assim mais sendo grande pai'·
te dos accionistas bl'nzilelros devedores li Com
panhia de quantia~ alé supel'iol'es 1Is de que ão
credol'es, he impraticavcl a partilha do rJivi
dendo,

O Fiscal do Tl'ibunal conformou"se com o pa
recer antecedente.

Parece á JUflta do Commercio que a pretenção
não he compativel com as regras estabelecida
no alvaril de 50 de Julho de 1,59 que creou a
Companhia de Pel'llalJlbuco e P"arahiba, nem
mesmo com as do contrato de sociedade em que
todos os interessados tem iguaes direitos, commo
dos e incommodos, principalmente no que he
rela ti vo ii di visão dos fundos c interesses entl'c os·
interessados representados pela Junta da Com
panhia e direcções subalternas, como he expres .
so no § 12 do citado ai vará. E menos se confor
ma com a justiça que se faça dÍl'idenrlo de huma
pal'te dos fundos por alguns socios existentes em
Pernambuco, sem se saber com exactidão nem
approximadamente o numero dos accionistas re
sidentes em fortngaL e a quantidade das suas ac
ções, como pondera a Junta da Fazenda de Per
nmnbuco sobre a bem deduzida informação do!
membros da direcção. Como porém a Junta da
Companhia foi creada deb ~ixo dos reaes au pi
cios, e hoje se achão divididas as acções entre'
habitantes deste Imperio c do Hcino de Portu
gal, seria muito digno da protecção que S. lU. r.
despende com os seus subditos de hum c outro
rai~, que o mesmo A. S, dirigisse decreto ilquel
le Reino, para que o GOVCI'OO delle ordene ii ad
miniSlJ'ação da extincla Junta, que com toda a
bl'e"idade en vie ii direoção das Prolincias do
Pernambuco e Parahiba as contas do dividendo
do dinheiro que lhe tem sido enviado de de o
anno de 180 I, e do que ti ver por si cobrado,

5

o Conselho c'Onforma-sc inteiramente" com o
parecer antecedente do Ajudante do Procurador
da Fazenda. J

Resolução. - Como parece. Paço da Boa Vis
ta, em 6 d~ Abril de 1827' - Com a rubrica de
S. lU. I. - ~tarquez de Queluz. - Extrahida no
The30uro Nacional do original ,remettido ao Conse
lho ao. 15 ((e"Maio.

•

RESOLUÇÃO DE 6 UE ABRIL.

l\Illnoscripto llothentico.

Antonio José Ventura requereu a reintegração
no lugar de Guarda de numero da Alfandega da
Bama qUê servia ha 56 annos, e de que foi ex
pulso em 1825 por desaffecto á causa da Inde
'pendencia e _acerrimo defensor do par,tido ini-
"migo. .

Instruido o requerimento com informações do
Provedor da Alfandega e Junta da Fazenda, que
-ambas confirmão os motivos da expulsão, remet
teu-se ao Conselho da Fazenda para consultar, e
depois de responder o Procurador da Fazenda.
• Parece ao Conselho ser indeferivel a preten
ção, pela razão de ser amo viveI o empl'ego e de
pendente de provimento annual; que no caso do
supplicante querer entrar na serventia, deve re
querer pela Junta da Fazenda, mostrando-se J:lara
isso habilitado, .

Re30luçiio. -Como parece. Paço da Boa Vista,
6 de Abril de 1827.-Com a rubrica de S. 1\1. I.
-Marquez de Queluz. -Extrahida no The30uro
Nacional do original enviado ao Conulho aOI 8 de
Maio.

. RE!!OLUÇÃO DE 6 DR AllRIL.

"lanoscripto aolhenlico.

Remelteu-se ao Conselho da Fazenda, para
consullar, o requerimento de Candido Ladisláo
Japiassú, Juiz de lt'óra da cidade de Porto Ale
gre, acerca da opposição havída entre o 5uppli
cante e o'ex-Presidente da dita Provincia José
Felicianno Fernandes Pinheiro, relativa li pre
ienção que aquelle Juiz tem ii serventia interino
~e Juiz da A.lfandega da referida cidade durante
o impedimento do mesmo proprietario.

Ouvida a Junta da Fazenda, respondeu o Pro
curador della que a pretenção não podia progre
dit, por estar o negocio decidido com a mercê
ultimamente alcançada pelo propl'ietario, para
poder nomear serventuario que o substitua no
seu im"pedimento, e pOl' isso se devia pôr perpe
tuo silencio nesta questão, que já não póde ter
cabimento li lista do competente decreto presen
te ao Conselho.

Parece o mesmo ao Conselho.
Resolufão, - Como parece, Paço, 6 de Abril

lie 18~7.-Com a rubrica de S. iU. I. -l\Iarquez
de Queluz. -Ea;trahida no The.ow'o Nacional do
o)'iginal enviado ao Conselho aos 19.

TOIIO n.

BnS%UçÃo DE 6 DE ABRIL.

'Manuscripto authenlico.
.."



.0 J)E • ..lI.
assim como./ll c./açãn d'Os aceiQQistas, quanti
dade e importancia de lias acções, afim de se
poder calctllar qualquer di\'idenc1o a que se haja
de prooeder 1 em prO\>(\ ção e rela~:m tfu que ti-

erem reoobido os soçi~ do BrazH e 05 de Por
tugal até '1tll'3lliquida9ào ~ >c"leRsã~ dos fund:os.
E ainda que esta .ueoolminação pareça encontrar
'0 determinado no citado -a""Jl';i s()bl'c a, residell!
{)ia da -admi oistr.ação, principalmente 001 Lisboa,
oomtudo, 00010 as cif'oom taneias potü~s e~

giflâ~ huma no\' a sede de gove:rn0 oeste imperia,
-e o local -das 0l'eraçõcs da Companhia !'ão.as lluas
Pil'tn:inciasdo mesmo Imperio omlc e;xistclu os

-fundos a ap llI'a r , moi prupriu he que para ahi
se tr-a.DSlird o 8-ssento dJl .;ttlministração, e uell'él
se proceda aos di'Videndo á prt>l'0rção que se
forem apurando {IS fundos>.

Rf301u,:ão. - Como pa)'ece; quanto ao mais,
dor-5e-hão .as pro\idencia. ~aç.o da Boa Vista,
6 de Abril de 18!l? - Gom a rubrica de S. M. I.
-Mal'(lucZ de Quel u,z. - Ef,J;t"akida do original.no
'iJ'IJUoal'o Naci(J1lul. '

nEsOLU~Ã.(} DE GDE A.RIJ..

MaOl",cl-ipto nutheoticu.

Remelteu-se ao Conselho da Fazenda, para
câosultal', o rllquerimento de Anlonio Jo.aquim
d-: Canalho, eOI qu.e pede inderonisaçã.G de
2:800:tb rs., valor de J4 escravo» novos ,Ie A,n.
gola que lbe forão apresados na barra do Jllara
nhão pela esquadra imperial, CDmo mostra pela
sentença que apresenta.

.fia,vendo vjsta o PJ'ocul'3clo,r da Fazenda, '11es
p@ndeu que a e.nlença não p6de aproveitai' em
quanto se .não proceder na fôrma da lei e do es
tilo na oompetente li<jluidação do valor dos es
cravos quc não cxi·tem. Deve portanto proce
der-se a elia 00111 auuiencia t1elle Pl'ucQl'adol' da
Fàzenda. indeferindo-sc por isso O requerimcnto
do supplicaole.

Parece o me mo ,ao Coo elho.
Resolllção.-Como pareoe. Paço da Boa Vi ta,

6 de ALril ue 1827' - Com a l'ul.lI'Jca ue S. tu. I.
-1\lal'quez do Qneluz. - Ea;lralú.:,~ no TltC,ÇOI~"O

acional elo ohgin,al muiado ao COlIiSCl(IO llOIS l? de
Julho. .

RESOLUç10 DE 6:DE .AR"Rlir..

lUUllllSCl'Íptu nnLhcnticu.

Remetteu- e ,ao von elho, p1l.1·a con~u'Ilar, o
requerimento do Coronel Antonio ,l,o é de Mace
do, arremalante do contrato da conlribuição
litteraria e dos cruzados de snJ !le diversas ViIlas
da Provineia de S. Panlo, no tniennio de 18~u a
18a3" cm que pede abatimento 1'\0 -pl'eço da oon
tribuição litteral'Ía,' em attenção, além de out\lOS
moti"'os que expõe., 11 ·haverem,se aboliuo os di
tes cruzados de sal pelo decreto de!l9 de Ahri.l·tle
1821., depoi da arremàtaçáo.

Depõis de inCo mar a Junta da Fazenda de S.
Paulo, e dc resp.onder o Proourador da Fazenda,
parece ao CgnStllho, 'Conformando-se com o me&-

um, qllO o ~püeanl1e .tem toilá' .a "u"'il' !.ii ser
lCtIOn,oompl1tdD con o.-eh e· ~ '2-Jt96tlt> \',íl.

preço por que arrematou o contrãto cm ~&mDS

tlnlzaoos de sa\, p1tSteriO\Cmenlc .aool~s pelo
d.ecreto le 29 -de Abril.de 81l. ~.

ltesul'/ifãIJ.-- in tem lug.ar. Paç.o.da 3<Ja l'iS1e,
/} de urjl <Ie S.lt!i. - Cttm Q iOilper-Ía1 rout'ie:a.
l\larqllez llc Queluz. - Ext,·alJit(a'· 1'0 TI.cuOlDlO
Nacional do original cneiado ,ao Conselho ao.' 19 d,
Abril.

RESOLUÇÃO DE 6 DE AnnlL.
I

l\Ianuscripto o.u~hent.ico.

D. 1\1ari~ J.a Annunciação Pi.llw de l\furaes
Lar<'l Ga\'ião, Yiuva do Mareêhal ae Campo José
Joaquim da Co.ta Ga\'jão pêixot{). e seus Iilho.s
o Coronel !Jemanlo JO$é Pinto Gavião Peixoto"
D. l\lal'ia )uanna Pinto Gavião, D. Maria Pólu
cena Pinto Gavião" D. Brj,lcs PintD Gavião" re
querem llízenuo que, ten.;Io;5c habi..Litaào com
petentementç, c Ql0strauo a su,pplicanle e se,!l
Li1ho lIue ceilc'lll tupa a r-emuncl'.a,Ção que possão
ter GS serv.íços t!e seu falleciJo milrido c pai e~

bt:neficio de suas tilllas e lrmãas \ú nomea,da~, p,ede
j)àra as mesmas com sobl'e\'jvenr:ia de 11umas pMjl

o,utl'as a te~a. correspondeQ.t~ allS íliloS ser'VJ~os.

Re pondcu o'ProcUJ'ador da Corôa -' eolrlC ou
l~as cousa~" que COOIO pçlas escritu.ras lunJí.lS'u.e
aoaçõ~s e mostra a doação ft:ita as filhas do falle
cido .()ffiGial qeneral ,por sua mãi .c irmãa,. o qual
toda~'ià reserva o seu direit9 _qu~ulo á reuHlLl~'a

,~es honorifioas, parece não 'podel' llavel' UHVÍ
àa en,l 'se c.onferir its up,plio,aotes .filhas \l tença
marcaua: com altençâo sempre a alguma di
minuição pela resen'a mencionada que Caz seú'
irmão.

Deu-se "ista ao Conselheil1o Fiscal, o qual
disse~ -C6mo em obsel'vancia tio regimento das
Mercês, Cap. li, e llecl'eto de 15 de Agosto de
17u6, tem lugar a doação ou renuncia dos sel'
'-iças de que se trata na e5críplura con tante do
appenso-e documento n. 26., parece que fica per
tt:noenc!o ús donatariao a tença correspundente ao
pos.to de Brigadeiro que era Jo,é Joaquim d'1l
'..:0 ta Ga"iiio, apropria p1:lsspa que 'fez os sel'\'i
ços que s1i'o Óbjecto da rem,o nel'ápão. competent~,
OOnfol'llle o as ento de 28 elú M.,arç~J' ~é 1792; e
porque o renunciantc irmão se l'ese"'va o direito
ao honorifico, càbendrl que este devc regubr-se
pelo mencionado assento; isto he , a )'ese'l'va lIo
habito ptlra se computar na tença a diminnição
mal'cada no me mo a 'sen'to, que 11e da quautia
ae 2'll/j) r ., visto não haver outra 'proridem:ia
legislativa sobre remunerações de sen"Íço~mili·
taTes.

O que visto, prrrece ao Conselho o mesmo que
ao Conselheiro Fiscal das Mercê's, cpm quem se
conforma, Rio ue Janeiro, 25 de l\larço de 18!l?

Resolução. - Gomo parece ao (';onsel1lO Paço,
6 ôe Abril de' 182?-Com a 'rl1hnca tle S. ~t. I.
- 'Vi conde de S. LeopoHIo. - A clla-se- no Liv.
Iode Reg. de 'CanS[Litfts do Conselllo da Fazenda,
li. fi. ~27 e 2~8.
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RESro..UÇ,iO LI! 9 DJ, .~n,lIlL.

M.nUSé.'lp\b autl, '.1IIco.

Ao Coo elho tia Fazenda SI! manr\Oll con uHar
sobre a deOli 'sar,' (laua pelo Presi.)enlc da pr9-
yincia_do iHaranhão, Peur,O Jo é da Co~ta Bal'
ro~, a Tlaymundu Francisco 13r:Jce, do emprego
de ..Alrooxal'ife dos Armnzens naoillllaes daqu\!lln
.Pro\"iucia, por tl'l' senido JlIuito mal e ser socio
dos I·r.volucionario~, e Coma tallJrol'ido pelo ex
Pre idente Bruee.

Ll truido o negocio COIll os pal'cccl'C o res
postas Fi~cae- do estilo, cum as qllae~ o Coo 'e
lho se conforllla.

Parece ilO Con elho quc a rcferiela demissão
(bem que motirada com cau 'a, como expõe cm
sua informaç.io o Pre~irlente) não tenrlo pre 'ClJirlO
culpa formada, se~un~l\l a lei, c estando I) .tito AI
moxal'it'e prol'Í ionado pela Junta da Fazenda, não
pôde deixar tle ser considcl"ilu" como al'bitl aria
para. e julgar hum facto yiolento qne de\"e ser des
feito por onU'o, qual o da restituição ao seu lugar,
não se lhe tendo até o acto úc\la fo 1'11.1alio crime
para 50'" ir por effeilo da sua competentc pro ri
são, até que S. !II. I. sc digne de prover aqllel
le olIieio ou mandar prover, como fôl' do seu
imporial agrado.

ResoLufão.-Conlinue a servir o nomeado pelo
J?rcsidente. Paço da Boa Vista, 9 de Abril de
J8ll7.-Com a rubrica de S. ~l. J.-l\la.rqpe1. de
Queluz.-.E:.vll'ahiáa no Thesouro Nacional da ori
giRai enviado ao Comll/w ao# !lI de A/qip.

5 **

ticou pel03 SupaJintcnl1'entes, I e por isso não ha
inconveniente em que agora e diga que ps ditos
5 por cento, pertencendo I por Cento ao Super
ilJ1henden~e', 11 mesmo. ao Eserhão e Dep0bado
nQ'j)I'C, que, lemlo mais wabalho, não pÓlle ter
meDI1S; illém de que esta aher'ação hl1 liio pouc~

COUS,llI q:ue _nãO! merece a pena de mais lárga dis
cassão. ,Nã<J me inclioo a que e, te 'l'f. p~r cento
saia dos utrO'S.2 por canlo qUI! percebe o Supe...
lnteOllente, porque ellles tem ou'lra ~pplicaçã~

pela leI, ql,)al o trabalho rlus lançamentos, des
peza' UOO .tin03, .etc. Á.cd1ie3Ct' ,que- o exemplo
da decrl:lto de ,til ue Setern\ho de 18~6. ta vorece
ainda, por paridade tle razão, a pretenção, por·
que pusto que seja para ii olTccadação dos impos
tos atrazado na sua canrança, o I]ãu e. pecifi
cadaBlcnte para a coJ;lrança da de ima, comtudo
a razão cm que c rundou na distribuiçi"io uos 5
por Ct;lll0 he e (Icve sçr a mesma rdatJ \"(lO"lente
ao 'fhewul'Uiro, e \:;lnto que ate.o excesso que
re la de I por oento para as ue~peZ(\8 he tam
bem tli I)di.lo pelo mesmo The50Qndro e não
10110 pel'l El;cril'ilo, Em 1'ista pois ,lo t1odu~idQ,

entendo qu~ he deferi \"01 a p,'etcnrão, e que Oi

Jitds :5 por cento oej,lo divididos igulIlmente pelo
Superintendcnte. E cri Iãr. e Dellutad.o,nobre.

l'arece fi lIlesmo ao ConãeJ ho.
Resoltc!,ão,-C'lmo p'J1:e.::e. Paço II .. Boa Vi5ta,

9 de Abril d~:!18I'.í.-Cnm a rubriclí de S. M. I.
-Marq\lciI de IWI\)iI.-Ea;tnlhidlL do Tlusollro
Nacional Jo origi1lal emia'{o ao Cunsd{!to aps I ~ d,
JIIl!IO. I II I'

j D'E 7 'DE A!IU\Jir:: ..
Ihnu!crlpto ,anthentLco.

Em reslJ'O','ta ifO oficiâ qlH! VrrI. ll1'e' ilrtigio na'
ilata de 1 dQ corrente a ompanhando os papeill
que lhc forão remcltidas du archi vo desta Secre
taria de Estano cios eg6clos fIo 1mp-crio, cum
pre-me sigl}i/lc:.ar' a Vm. que se 6zetão a compe
tentes partiqipa~es ~ .1unta do Commerciú,
Cbailcel1aria ~lôr L10 lhl~erio, Regist.Q G tal las
Mercês e rtlorl'lorilia n,Iôr, paTaY

• se fãdfrtarertl
destas Repartições as copias tIo' papei. 'que ~'(j

.ren} exigidos, tJ l'Iesl a occ~:lião fu~o a VI 1. a se
g~nJa 1':~lnessa d~s qnc~ pÓ!" está' Repartição pos-
ao serVIl' de dootllfuaçao tio trabalho de qhe Vm.

se atha el.ll:drÍ'llgat1o. I)ws goà le a 'Vri/. Pà(~O,

éhl : dê Ahl~t Hé 1827.:!- Vióconde le S. teo
poltl'f.-!k Jo e Pá~io de l~igtléirô'a Nal}ueo tle
:Ar.aoj Ô, •

I. ';

RESOLÚÇÃO Dil 9 DE AllRIL.

~lunl\lscr~pto allt,!}cntico,

Relílt'tteu-se ao Con clho da 'Fazendo, para
con501for, '() réqucl'imcntu de COI'iolllno ;Joôé Pi
res, em qu~ 'Iledo se lhe confil'a'lTIlIi 1/41lor
cento no premio que lhe compete como Thesou
I'eiro d Decifrla das Fr.cgtteZ'ia de S. \lo é, Ro
sario e' parte da ;d~ BIi-f?en ho .Volho:

,Fof esta suppll.:a jil in~trniua com os porece
re dado' 'pelo tl~f,!sGoro, cOll' inuo totlos que Xl

suplllicante l1'e t1tll\no de 1~~-aiOl"' pt'emio tlelo seu
trãbalho, pO'rém ó E.cl'h'ão intb/'ino1c o Thesou~

reiro Mór ncorcsccntandi> 'IUll o 1/4 p01' cento
requerido' ~e deduza do quo )eNI o Superintp.TrJ.
deftte.

Oll\'ido' o Procnradol' da F.'zcnJfa, respondeu:
'--Eu eooal'o a prl'.sento qneslãol Dluito diversa'
mente fIo ql!le I) foi quantlo e.lla principiou ua
Repartiçiio do Thesouro. COnlO o alYal"ó'1 de ~7

de Junho de 1808, § i u: não I!t:termilla qual.a di
.. isiio ql1C SP. deva fazél' dos :5 pOl' conlo ,c ó diz
q~e; abatidas as de peza , 1'0 "em elles di:'tribul
do~ pelos Super'intendento~,Olf,iciocs ~ Coilrado
res, pelo arbitrament" que se lhe ôe no The~ou

1'0; he inncgavel, por is:;v, qlle a alteração que
se fizer nesta disll'ibuição não ataoa a lei, muito
pl'incipalrnente quantIa clla fór bem entendida,
.como o que preten de o supplicante, que sendo
em "erdade tão Ilbollallo eomo he pelo Superin
tendente, e tendo a seu cargo tanto incommodo,
como ninguem lluyidn, nlio pôde em rigol' ue
justiça ter menos do que o E 'cri "lia qll.e não tem
trabalho e,l1J. comparação Ilnl1e supplicantç Depu
tado 'pela nobreza na arrecadação da decima,
como faz T'cr e . e pratica, por is o que áS de 
pe~as sao, iI custa do mesmo S'lIperintendente ,
enchendo apena.s o E cri rão o~ li vros, ele,: de
mais; que inconveniente hu no c,ruc pnetcnde o
supplicante? Foi por ventlll'a e te árbitramento
de J/4 por cento ao E~crÍ\"ão , jil não digo firma
do na lei, p<Jrém 3,0 menq anccionado pelo
Tbesouro? Não, porque este mesmo arbitl'Ío se
não fe;r,.depois que se supprimLo o lugar de Fis
cal e do Deputado plebeu, e apenas assim tle pu-



AITNO.DE 18U7.
ti. , 'DECRETO DE 9 DE ·ABRII:.

111anuscl'ip to aU then tico.

, O M!arflllcz 'de ()llelu7., etc., mandaril abonar
"(I JOI'ge Antõ'nio ljl:haeH'cr, a quem, por decreto
da data desle, hOtl ve por bem nomear meu En
carrf!garlll de Negocios junto a Diela Germanica
em Frankfurt sohrc o iHein, o ordenarlo annual
de q:ooo.'jj) rs. p.l!acio uo Rio de Janeiro, em 9
de Abril !Ie 1827, 6°,<la Independencia e do Im
perio....... Com a ruhl'ica de S. 1\1. I. - l\lal'quez
de Que\u1. .......Extl·ahido do Liv. 8° de Reg. de De
crllo'llo$ anllO$ de 18~5 a Julho de 18~7' {"t(l, 169 \l.

llE50LUÇAÕ DE i3 DE ABRIL.

)lanuscripto 1I11thcnlico.

Remclleu-sc ao Conselho Ja FazcnJa, para
consultar, o officio da Junta da Fazenda da PI'O
"ineia de S. Paulo, dando conta de ha "el' man
dado 'pagar aos Offioiaes e mais empregados da
sua Contadoria a propiu'l de 10 por cento dos
respectivos ordenados, pOI'a o luto que. tomilrão
pelo fallecimenlo de S. M. o Senhor D. João
VI, a exemplo tia que se lhes mandou ahonar
POI' provisão do Thesoul'o Nacional pelo lulo do
!lei e Rainha rle Hespanha, ficando todavia l'es
ponsá,'eis no calso de S. M. J. não appro"ar.

Este ofliGio foi já in~lruillo com as informações
e pareceres do el'lilo.

O Conlador GCl'al lIa segunda Repartição en
lende (/ue a Junla não alldõu bem, porque nem
os empregados desta Côrte ti l'erão propina pelo
referido motivo, nem as provisões que trazem
para exemplo a podião auturisar, sen,uo positi
"as e especiaes pUl'a o luto de S5. MM. Catholi
cas .que se mandou pagar geralmente aos Tribu
naes da Côrte e Pro "illcias, e assim não se deve
ilppl'OVar.

O Aiudallte do ESl:1'Í I ão do Thesouro disse:
Há casos em que o rigor da lei se deve modifi
cal'; os Officiaes da Contadoria tem mui peque
nos ordenados, e sem alJuella propiua não tel'ião
meios de lomar luto por 11l0ti 1'0 tão sagrado.

O Thesourdl'o Mór dis e: -Os Deputados da
Junta dercm repôr a quantia lJue i'ncompetente.
mcnte sahio dos cofres, e 1Ia\'e-la dos empre-
-gados. I ,

O Conselho da Fazenda exigio da Junta que
declarasse a imporlancia que se pagou de propi
nas, e declarando eHa que 285;jj) rs., deu vista
de todos os papeis ao Procurador da F:l1.enda, o
qual se confol'l1lOU com o Contador Gel'al; aC
creséentll porém, que en'! atlenção ao motivo do
luto e ii ten uidade da quanlia paga, poder.se-ha
relevai' a Junta da reposição a qne era obrigada,
endo corntudo extranhada do seu procedimento.

Parece ao Conselho que, como a Junla pagou
sem ordem superiol' e competente as pl'opinas de
que se trata, he por isso responsa vel li sua l'e
posição, não lhe valendo os exemplos apontados,
<Lue não podem entender.se róra dOll limites da
eonces~ão comprehendida nas Provincias, que se
aponlão como por argumento.

Resolução. -;-'Gomo parece. -1 Paço da Boa Vis
ta, 15 de Abril de 182'. - Com a imperial ru
Lrica. -1\1 arquez de Queluz. --Iella'" o ol'iginal
/lO CUI'tol'io a,ctl!41 do Thc~ouro NaciorwJ..

• I

nESOI.uÇÃO DE i3 DE ABIr.L.

ManuRcripttl aUlhenticlI- r ~

Thomaz SOares oe Andrade ê outros requer~~

rão que 'se lhes arremhtass~mPOI' 14:ooo:tf> de rs.
livres para a fazenda Publica o rendimento do
Tl'apiche dI) trigo desta cidade pelo triennio do
conlrato d..s Capatazias de que são arrematantes,.
e que teve pl:incipio no .0 de J nlho de 18~5,

obl'Ígf1ndo-~e a levarem os mesmos 1601'S. esta
}Jclecid05 por cadn liogada dos volumes de trigo,
e. os 50 'r~. de aluguel por ~l~ueire tio dito gene
1'0; e outl'Osim a recebê-lo no l'rapiche com
prefel'encia a outra qualquer mercadoria (*).

1\lanoel Moreira Lirio e outros offerecêrão
15:000:tf> de rs. com as mesmas c,ondições pro
postas por Thomaz 50ares, e mais a de haver no
Tl'apiche hum Fiscal por parte da A.lfandega para
evitar extravios, e que não se lhe arrematando por
este preço ,-ii ii praça, e scjão ouvidos para lauça-
rem. . .
- Ouvidos o Administrador do Trapiche, o Juiz
da Alfandega aotual, e () seu anlecessor"coocor
dão todos em l.fue de mouo algum cOI)Vêm arre
matar a admini8rração do Trapichll, porque obri
gando-se os upplicantcs:1 conservar os preços
actuacs das lingadas 11.0 lI'igo e seu aluguel, não
o fazem quanto ils oulras mercadorias que tam
Qem ali desembarcão e pagão o mesmo que o
trigo. Ora, o rendimento do Trapiche em c.ada
hum dos tres annos de 18:l~ a 18~4 não chegou
a 4:000~ ue 1'5., o que os supplicantes não
igllor50; segoe-se logo que o seu filo não póde
ser outro senão, o de augmental' os pl'eços das
lingadas dos generos a seu arbitrio, e mesmo
fazerem mlio liSO do Trapiche, tornando-o nhi
culo de exlra'vios. Com o primeiro intento pre
judica-se o commercio, privando-o do commodo ,
que recebe daquelle desembarque proximo á Al
fandega; o segundo fica semia muito facil de
executar em razão dessa mesma antigu,idade, não

(') Relar.no do. emolumento. 'lua delJ.m paGar a. parles pe,
la. de.carGa. no nOlJo Trapic/~ da 11",1 Fa:enda, a .ab6l': '

Barca grande de de.carga , 8~ n.; dita peqaen.,
6:t/J 400 rs.; saveiro grande. :;:t/J 200 n.; dito pequeno,
I :t/J 920 rs.; lancha, l:b 28 J rs. j meia l 640 1'8.; lingada
para cima (I), 160 rs.; dita para baixo (2) 8t1 r8. Cad. bama
das ditas embarcações, tra~endo meia carga, deurá
pagar tambem metade de seu respeclivo .imporle~ A ar.
rumação dos ,!olumes no trapiche deverá ser Ceita á casta
de .eus proprietario•• cllmo antigamente SI! pratica.... no
velho trapiche da All'andeK"' Contadoria Gel'al da segun
da Repartição do fieal Er.rio, em 13 de Fnereiro d.
1811. - Antonio Mariano dc A&e...edo.

(I) Eda. lingadlU .ão daque//es geMrll' que IJlm por
mar, e ,ue IIch«ndo·,o "'pachado., não .. depo,itão lle,ta
arrecadarâo.

(2) E.ta, ,ia dlllllolum., '1ue lI.m d. terra parIA Se ~.
tarla"'m,
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DECRETO DE 20 DE ABRIL.

, ltlanu~c ..jplo aulhenlico.

: O ~larqucn dé Ql\duz, etc., Ol'dene ao The
soureiro, aI {Ir do Tlaesouro Publico que enlreg,ue
ao Gllarda-joias, Joiio Valentim de Faria SOUZíl

Lobato~ â~ qua,nlias que pedir para as despe.zas das
pinlur,as ,e ornatos llaS salas dos Paços imperiaes
de que, fui sonido encarreg.l-lo; fic~ndo ob,r~gaclo

a ,dOI' contas logo quc cslejão concluidos, qs ditos
ornatos e pinturas, E com conhecimento de re
doo ~el'4 lel'ada em conta esta de~peza ao me~'
mo ',piesoureiro l\lor por este decreto somente.
~al!ici~..do I,tio de JaQeiro, cm ,8 de ,i\bri~ de
J 8;17, 6° da Independepcia e do Imperio, - C9m
õl r.uhdca de S. 1\1. 1.-Visoonde, de S. Leopol
do, - Ea;tl'aliido do Liv. 8° ,de Reg. de Decl'etos dos
annos de 1825 a Julho de 1827, li {l, 170.

,obstante a vigia a que ~e sujeitão cm suas con
tlições.

() actual Juiz nccrescentli que o Trapichc' fical'á
brevemente com:muito maior ,'alor, cuncluido
que seja I) a~mento quc se lhe está fazendo so
))rc o mar, ''C poder!1 então render para mais de'
'J,o:ooo:t!J de rs. 'no futuro triennio, sem contar a
Tantogem tiç s~ depositarem ali debaixo de boa
fiscalisação muita,jl' mercadorias que', pOl' não
caberem jit nos arrnazens da Alfandega, ião para
armazen~ pm'licula'res.

C> }'roeul'ador da Fazen'da he 'do mesmo pare_o
ceI' dos informantes, e semelhanteÚlente o Con~

selho.
Resolução. -C,omo parece. Paço ~a Boa Vista,

] 3 de Abril de 1827' - Com a rubrica imperial..
l\larquez de Qucluz.-Ea;trahida no Thesou,.o Na
cional d~ ,Or{gillcl~ remetlido ao Conselho ao~ li 1, de
Jun11O. ' , I' 1

4 - t

Imp. nvulso.
l.J

CONDIÇÕES da Companhia de Seguros-Bom Con·
ceito,.. - estabeLecida nesta praça do Rio de J a
neÍl'o em 26 de Ab,.il de 1827, pelos negociantes
abaia;o assignados.

26 ])]1; ABRIL.

sO,e villva Barros!>, relativameQte a Im/11 conhe
ci~eQto que existe no juizo dos sequestros das
propriedades portugue1.as, e a cuja entrega y. S.
dnvidára pela bem fundada razão de que no mes
mo conhecimento se acllão quanlias pertencentes
a diver~a pessoa que tamhem lIeUe, tem parte;
e tendo o mesmo A. S. mandado proceder ús ne
ces~arias informações sobre este negocio, bou ve
por bem delerminar, fi vista da resposta do De
sembargadol' do Paço Procnrador da Fazenda, e
parçceres da l\'lesa, do Thesouro Nacional, que
V. S. informe sobre o mencionado requerimento,
declarando s,e jun~o aos respectivos autos existe
o con~ecimento original, o numero deste e sua
total importa,ncia, e a quantia que lhe fôr rela
tiV;!; e'Q.lJe, fin'!lme,nte ficão po~tas no mesmo
conhecimento as con ven ientes verbas, referindo
se assim a certidão que dçlle d.evel'ú passar o Es
crivão do ,Juizo, com q declaração de que' no
conhecimento original fica posta a verpa de ler
se passado certidão par,a o pag~menlo da quantia
'requerida, na qual se faz menção da data, nome
da pessoa, a, quem pertence, e a qU,antia .que lhe:
be respectiva; proce4endo-s,e nesta mesma con
fQr.o,lidade até que o conhecimento original possa
s,er entregue ta ultima pes~oa qne nelle ti ver par
te. O que.parlicipo a V. S. para sua intelligencia
c execução, assim a respeito deste requerimento,
como igualmente de quaesqucl' outros da lUesma
natureza, Deqs b'ua,rde a V. S, Paço, em 2~ de
Abl'i 1de 1827. -lUarquez de Queluz. - SI" João
José, da Veiga.

.. ,
DECRETO DE 1.8 DE ABRIL.

L i

Imp. avulso.

Estando já proximo o prazo de~ignado pela
(iJonstituição do Impel'io pal'a a sessão annual
uo COl'PO leS'islati'Vo, e eumpl'indo que as .luas
Camal'as principiem as suas conferencias pre'pa
ratorias, hei por bem que cada huma dellas se
rcuna no dia detcl'fninad.o para o referido um
pelo regimento respecti vo, procedendo depois ás
competentes participações, se na cunformidade
do art. 25 da mesma Constituição houver sufi
oiente lIumero de membros, afim de se ,'erificar
a sessão imperial da abertura no dia mOl'ca~10

pan aquelle solemne acto. O Visconde de S.
Leopolllo, et0. Palacio do lUo de Janeil'o, em 20

de Abril de 1827, 6 0 da Independencia e do Im
perio.-Com a rubrica dc S. 1\1, o I. -Visconde
de S. Lcopoldo. - A cha·se no Di((l'io do Governo
de 27 de A b/'i.l de 1827, n. 94.

PORI' ARIA DE 23 DE ABRIL.

,~ Maunscripto aulhentico. ,

'fend~ lcvó\do á augusta presença de S. !\:l. o I.
o I'equerimento incluso de !\tanoel Gomes Barro:

I.' Esla Companhia-Bom Conceito-pl'inci
piará no seu exercicio logo que tenhão conclui
do e·preenchido as assig,natUl'as dos accionistas:
sua duração serú sem limite de tempo, e seu ca
pilai de 400: oúo;jj) de rs., parlido em 400 acções
de J :ooo:jj) de rs. cada huma.

2.' Nenhum socio podel'á accumular nem me
nos de cin~o nem mais de dez acções, e sua res
ponsabilidade he solidaria, tanto pelo capital como
pela importancia Jos fundos expostos a !'isco.

5, o A enlrada he de 10 por cento do capilal,
sujeita todavia a ser accrescenlada quando as cir
cumslancias o' urgirem.

4.' Podem s.er objncto dos !'iscos uesta Com
panhia lodos e quaesquer que, não sendo prohi
dos P.QI' lei ,. forllm designados naS apolices, não
podendo os que se tomarem cm qualquer embar
.cação excedcI' de 6 pOl' cento do fundo, na crea
ção da Companhia.

5.' Tambem deH:rÍl a Companhia empregar
seus capitaes no desconto de letras, sufficiente
mente abonadas, 30, juro lia praça.

6.' Quando ii Companhi1! pareccr acertado,
podel'á estabelecer Agentes Das prafóls principlles



POl\Tnu DE 2 Dll M.uO.

:D:r;C'8ETO DE ~ DE M'AIO.

l\IaDll~crjplo alllhcnlico.

Ba;vendo S. M. l. rcsohitlo que sc paguem,
pela Rcpartição ~la ~Iariuhp, todas a. ~() pezas
que na Fahl'icó\ 'tias Arrua da <GóncclI)ao ,~e fi
zerem com o ·ánmamea\ [) <1a. Manil~ ha: manda
o mesn1D A" S., l~ela'Secl'l:lhl'ia tle Estallo dos
JNegoéioll lIa Guerra, ([\10' ii ,iu'lltn (lu Fazenda dos
Al'senaes tio IJ:xeJ'vilo, Ila,bricas c FlJlldiÇlões, man
de lOllo os mczc' q inuicat.la, conla tia despeza á
sourctlita E 'lação, para, rceehcr o seu importe do
I.nlcndenlc da ~l:ll'inba, Paço~ em 2 de 1\1aio <le
1827' - Conde de Lages. - ,della-se fi {l. 128 do
Liv. 5° de Portarias dirioi(tl/s li.Juntei do A"sclIal
do E:licroito, Fabricas c Flllldil ões. ~ I

, ,(

14CJ:o-NJs1Ns,

JQã(} Baptista ~lol'eirn Cai~aj p,i1"lnG AmOlDio
PienlJzcl)aucr.,. DiA'celor.; J05é Dias "a SjJ·"IÓl GIfi
maJ'ãe!J ~ .Qito; 1.<\urenç~ AI\Lj}niQ f),o Rego" AI)
c1Jlé Itires, de ~1iJ"aacla" C~dto Lia ele ~Q\lZ PintOl,.
Barão ue SGl:Ocaba, José Vieira dll rC~ll'o.,. Fllan
cisC{) '~qs~ Gonça-I,"e& ;AgJ"a~.An~.()CIio 1.uiz Fer
nando& l'jnto, ~o~ P~'eil'.a Vidill,. 11,'vllcisco.1.uiJt
S,!blJol'OinQ ~()iga, Jos~ Maria Glal'l) lUbeiro" A;n
lonio José Ribeiro da CuÍ11J.a, JOilquftn 'V~i,a.
C~Hllho da,.lhhia Afllon-io.lo é ~leireU~ Joa
q9im José Ca.lo·tinso Guirnarãe •

RJ!SOLl!ÇÃO DE 8 DE MAIO.

l\Innu OJ'iplo .nlhentico.

SenllOr, por portario ela Secretal'ia de Esta-do
dos Negocios da Marinha, de ID de Fevereiro
do J:ol'I'ente anno, mandou V, M. 1. remetter a
e. te conselho, )lara cOh5ultar, sobre o :n'tlgo do
aviso tio i\l·ini tro e SeCl'etalolo de Estado dos e-

l\~~ollllCrjplll a.u.l1cllli"J:I.

O' I ur'1 ti et. rle Q'1lc!luz, elc, , ortienar,\ ao The
sourciro ])lÓI' do Thcsollro Puhlico que entregue
ii Bento lIa Sill'a Lisboa, qne ,sel'rc de Omeial
Maior lIa SccrdnrÍa cJ-e Estado dos Negocios Es
lrangciros, a qualllj'a CQI'l'c,:p()Hdente a 500 lib .
est., ealculaua ao cam~io ÇOI'I ente de 35 1/2 pen
cc rOI' ':t/J r.s., 'lhe pertcncell'l. aos O,meiaes da
reíCJ'ida Secretoti'a 1IP, EstalJ'o pera propina do
estilu, ri I' occasiãó tlu ll'ptado -ila ab'óh("o da
cSéi'a"iltlJI':t assighaao nc5la Côrte ern 2~ (l'l) 0

vcrnbro do a'nno passntlo entre 'e~te Imperio e'

a Grnll1-Brctauha? havendo o mcú Encâl'l'cgoil-dq
de eg cios interino m tondl'e- trocado os ÚOO1
petentes recibos de igual 'omma para os Offi'cil\es
daSecrl!taria dc Estado dos Ne~oCios ESll:aogeil'os
é1jlqtl'clle Reino, P:llaei~ do lUo ,ic Janeiro, eni
2 d'e I\fllio. de 1827, 6'" da. IrH:lcpendencia (\ do
Impel'lo. -Com a rubrica <lb S, M. T.. -IUar
quez de Quc1t17., -I!,xtriitido do Lip. 8· ele 1t.e:.

Decfeto$ dfJS armos ele 18~5 a. J til/lO ele 1827 ,.
ti fl.174 11.

do Brazirpat';í a'g'énciarem segUl'09, qu~·cfe1er;ffl

l'éàlis'a'I'Jse na'dfre~ção deslà' Capital, mediante lt

eommis!lão de 1/2 por cer.fO'. • ~

'1.' Ce~são de ser soeios : . I

l.. 05 I"fde, Y1HJ'rl'etn.
~. o 05 que n50 satisfiZercm suas emradas pti

m'eiras ou ·uIMtiórc5.
~.' Os que" ôlulltal'famcn te 'le qunerem den1H....

til'. .
8,' 05 casos anteri'ótes cesga a respofl:;II'Mli-

dade desllc o l1ia pr-e'eiso da morte, dcrni:1'SãO' ou
falta de cumprimentio das vbrigaçÕeg, ficdn do
sujeitos o~ qu~ assim 11cixiio de, er so6<ts ao re J

!ultauo da liq'uidaçáu UtlS riscos perldchtés.
9,' Não ha nlo~ivO' allendivd para prerere~

eras no qiJc toca ao corltcrit' das acçõfr .i a- plnr<f
lída<Tc dos voto~' mosll'al'Ú qÓém as dch'e pos úrr.

10.' O axped'Í.6n tc ó'rdinario dá COlJlpatlhia
!erá enlregue a huma direeçãd compôstn dé hum
Caixa' e d(Jus Directores.

1 t, à SI!rrlh1õ ua ctenção lJà Cotll-pllnhill: Je
Caíx'j, o sociu Jb'i'ió Baplistâ :.\1 oI'eil'a ; c de Di
..ecl<ií'es, Os soêibs ,} ose Dla~ da Si~l'á Ollimdrã'e's
ê Fil'lllO Anlónió PícnlzC'níluel·.

I~.· Filia V:lcaticla d~ qutrlqucl' dcITes s/mm
seus. lu[p'l'es sllbsLitoidos ii plu"lllidtH~e Ft!Ja'livá
dos oêio- pl'esenle, p01' si ou seus procl1radores
em se ão geral.

l~.· He obrigação ila direcção o lortHlr os ris
CO com {;onsell.o cOltlmutn, fazeI' otdenal' -;j es
cripturaçãO, liquidar os prejuízo, cohrar, pagar,
c promorPl' o bom exite dós termos. de' concilia
ção, e na falta os jlldiciaes, quando sejão iodis-
pensareis. • ti

14.' Ba \'el'" hum cofre que cxislirá em poder
do Caixa com lrcz eha,'cs, êada huma em poder
do Caixa, e de cada- hum dos Dírectol'cs 1 e as
sim o fundos como os li 1'\'05 dt:rerúõ seI' mos
trados a qualqlJel' socio que o requeira.

15.' Para a emissão do dinl1eil'o em desconto
de letras, de yerú concorrer a uoanime appl'ova
ção do Caixa c Directores, c scm ella nenhum
delles podcl'll er obdgailo a prestar a sua chare.

16." Em rcmunêl'ação do scu trabalho co'nfere
a Companhia o premio dc 6 por Car!tt cento na
somma total dus pl'emios1 parli·rcis o 1/3 pot' caM
bum dellcs.

17. Do' prcJi1i':\ que se lhes conlítre sCI'úõ'obri
gaclo.; 11 1'111,0;' todas a '. ele pel.às o 'r1lnari üs de
caixeiros e c cl'iplUI'Ol'ios, a mcno , 1I\ug'llcis de
casa e sll~tr.nlaçãll de pleito j\Hlici:lcs.

I ," Pntlcl'ú Ilnrcl' sessão geral lódn~ a. vezes
quc ruI' I'eqnisilaun por tres socio', ç nella ~e di.
cu lirúõ os objectos pal'n flue forem con I'ocadas.

19," Be iotlispeJ1sarcl a convocação di: 1Tuma
sessão geral no fim de cada nono, para apresen
taI' o resultado dns lransacções que se houl'erem
celebradO em totlo o anrto, mostrar os scguros
reali'atlo', o I'I-I.:OS pentlente, , e fazer-se os ra~

teios eguotlo moslrar o balan~'O.

20,0 Em tudo quanto não he expl'e 30 e decla
rado n<!~tas condições sujeitão-se o inlel'e~,a

do aos artigos de I'egulação da ca~a, usos e cos
tnmIJ' mal'Ítimó estábelecido pêlos corligos da!
naç6c~ êi"ilisadas,
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J\IESOLlrÇ,A Õ Dll 8!)oE LUO.

r.lanuscl';pto autbcntico.

J) DesembaJ'~fll' i\'Laoocl Ca-etlluo de A'Imei
dl\ e ALànqnerquc,{'equel'eu () ~ag.amento da qu'io
ta parte do ·ordenado <de Âggr~vi ta que servio
desde 2~ de Mai-o de 1821 até '22 de Julho de
,18112 ·em lugar 0<10 Desembargador J'1raoois-co Ro·
bertli da Sil4'a F-errão de Carvnlll'O M<trteDs, 11
quem, pOl' ..H,iso de 26 âe Mal'Ç<O de 182 I ~ se
conG~ n licença para regl1eSsar p.. ra Pc.rtugai
consCf_vando o seu 'I!ll'(lelUldo.

O {;entad:o.r Geral da ptimeil'a Rcpar~ição in
farmou q~e o Jioenciad-o não .r.ecebeu ordelladb
desde (l.fim -de li'e,'erciro de, 18lH em diallre, e
scgll:lld'O a resolução ue cem ulta de 12 de Sme!&
hl'o de ,1826, tomada sobrc ca o aaalog<J., cria
necessa.rio que elle o recebes e para ter lugat' o
desconto da q'Uinta parte a fa"OT do up~H-cante.

Se pOl'élU se CGO idcral' "aga o logar, não t m
di.reito a I'eeeher cousa alguma pOl' se nle oppô
o decreto ue 2'} de l\Iarço de 1802, que prollibe
deducções da quinta partc de ol'deuado de luga
res interinamente ,-agos.

Ao Thesoureire !\lór e ao Escri vão interino
do Tllesouro parece que o negocio está decidido
pela,dita 1'e olução.

Retnettido ao COl15eLho da F~zenda para COI1

sultar, c ajuntando-se ali a dita con ulta exigida
pelo Procurador da Fazenda, respondeu este a
final: - O De embargador Ferrão foi para Lis
boa. com )icença de quem enlão a podia dar, c
com ,'eocimento de ordcnado. ão se podia por
tanto considerar "ago o lugar senão depois que
elle manifestou a intenção de não voltai', dei
xando-se ficar depois de proclamada a Indepen
dencia, e se ção rC0ebeu o ordenado até essa épo
ca foi porque nã6 tratou disso, e esta omissão
l.Ião ueve prejudicar ao supplicante cr"entuario,
como pretende o Contador GC:I'al funclauo na re*
solução quc aponta, pOl'qne elln denegou a quin
ta parte a quem Sllrvio no impedimellto de hum
Deputado que não podia recebei' ordcnádo por
perceber o lIb idio (lurante li sessão da a em
bléa. Accre ce que o De embargador Leal seTvio
tambem o mesmo lugar de agSTaros já em tem
po que se considerava vago, e ape ar di 50 oh
teve a mercê da quiuta pal'te. O suppliéllnte não
deve ser de peiol' condição que elle.

Parece o mestno ao Conselho.
Resoluf.ão,-Como parece, Paço da Doa \lista,

8 de l\laio de a827,-Com a rubrica de S. lU. I,
-l\lal'quez de Queluz, - E!1J17'lIhida no Thc3011ro
Nacioltut do original enviado aos 21 de llfaio,

V. 1\1. I. mandará Il qlIe fôr • s~. Rio, 2 de
Abril de 1827, 6° da Independencia e do Impe
rio.-João Presles ae 1\lello. -Agostinho Petra
.B-,itancoll rt.

.B/l'So-t~rão.-.e(:)rJllOplll'cce. Palacill o<Ia Boa Vi •
t.. " 8 de ,N"ai() de 18~7' - Com II nd;rie3 de S.
l\1.L-JUarqnez de Uaoeyb..-Acho.-se o origlnta
no Crll'torio autUJ1l do ThC3()(f.f1() Nac;0711d.~..;,~, ~~(~~

.gOOi08 Olltcltng-eifps, com hwna Bnla do Eo~
JMlffal!<l ,de .Neb~6 lCle S,. l\l. EI-.I\ei d!,s ,p,aiz~
.JlaW:~, CUi qlle pede 5jel' isewo 4e pagar o (ij...
J '" 4e.atlG0rDg6Ól ,IW\"ÍO Tl/iJllJ!l71uJUJ:flewl'iIIa,
SUl'to fleilliC~todesde 1) aAJlp de /18.2.3.

l\IanJou o Conselho que informasse o Desem
bargador Juii interinp na Alfanuega, interpondo
acerca ueste 8t;,gocío o seu parecer; sati~ez este
ministro pe'll mi\~ei:ril ,f>e-gu.inte· - Senhor, o
decreto de 15 de 1\far!lO de 1810 mandou pagar
aos uarCós 'cstl'a'rrg-eir"os 1'0 anco ...g'C'nl li quantia
de 1:tA n. pe'os '/lias que se t1emorareni 11'0
'Porto desta cii,lad~, c _Yl depois de pogos fica
une e desemhal·~~tJ;i a em'barcacão a que per
tencia" e não excep'tua caso 1l1gmn em que se
nãp deva pag:lr: e!itc diréito foi tambem manda
(lo p:lg;JT]>elo a1raril ae 25 de Abiil de 18.18 np
§ 1 I, ficando :I cllc ol1Jri,gado todo o n~ vio e5'
't ...ngeiro que entrar no porto, e so admitte O
augmcnto ÚlI diminuição conforme nos portos
'estrangeiros se praticaT com os na"io'8 nacio'l'laes;
o contrarIo pO)'ém he com os pllaróes, que se ll'ãb
pag~ em anihada forçalIa, e daqói se deduz qlíe
'u.'io he pelo com,moClo da carga e <1cscarga dos
generos que se flilga esta contrillUição, corno
.'}lJel' O Consnl Gel'at lJollandez, mas sim pela
commodidade, lJgurançn do pOI·tO e ancoragem
que nelle. tem, 'beneficios estes que este barco
tem até agora gozado; a demora que tém h'avido
113 ancoragem lião lle procedi~a tio Go"erno nem
do porto, lIe silll dO.5 negocios do Capitão que
moti ,-árão pleitos que não devem prejudicar a
anecadação do imposto determinado: nada te
mos com as leis hollandellas --' que não permittem
aos Capitães de na "ios vender, ceder, ou nego
êial' as patentes mercantis das suas embarcações,
pOis todo o e~traugeiro em terl'itorio alheio deve
regular- e pelas leis do paiz em que está, nas
obrigações que ali contrabia'; o Consul quer to
maI' cOIUa tia embarcação para segurar -.s mul
taS cm qne incorreu o Capitão pela pratica de
certos actlls no nosso territorio, que as leis hol
laodezas condemoão e que as nos as não repro
vão, S€OuO estes actos postel'iores ú primeira
obrigação contrahiua pelo Capitão, quando eo
trOu neste porto, de pagar a ancoragem, Porta:n
to, parece que esta embarcação em questão deve
pagar por inteiro os I:t/J rs. diarios em quanto se
demorar ancorada neste porto, 'excepto 1I0S dous
casos do § I I do aI vará de 25 de Abril de II) 18,
e não no presente. Alfandega, 28 de Fe"cl'eiro
de 1827.-0 Desembargador Juiz da Alfandega,
,Antonio Geraldo Curado de Menezes.

E dando-ie de tudo 1-ista ao Desembargador do
Paço Procurador da Fazenda Nacional, re pon
den nos seguintes termos: - Conformo-me com
o Ministro informante pal'a assim consultar-se,
attendido o pai' eU~ eKpendido e segundo a le
.gislação existente, que só á Assembléa Geral
compete interpretar e revog:ar.- Rio, 14 de LHar
·ço de 1827.-Nabuco.

O que visto, parece ao Conselho o mesmo que
ao Desembargador do }>aço Procurador da Fa
zenda, ii "ista da informação do Desembargador

·Juiz da Alfandega, com quem se conforma; porém
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D. Pedro, pela graça de Deos, etc. Faço sa·
bel' a vós, Presjuente da Provincia da Santa Ca
tharina, que sendo-me presente o requerimento
com os mais papeis respectivos de-José de Sousa
Fraga, pOl' si, e como procurador de Antonio
d'A,iia da Rocha, nJanoel José de Barcellos,
Luiz José ele tHiranlla, Maria d' .hila, "iuva ele
lUanoel José da Frag-a, seus filhos Francisco José
Pinheiro, Francisco da Fraga. José dói Silva Ra
mos, e Joaquim Francisco de Assis e Passos,
concerneutes ú queixa que fazem de terem sido
llesapossados das suas tepras sitas nl) Sacco de
Itacorobi, hoje denominadas Camal'inhas, da
Freguezia da Alagôa, termo dessa. Cidade, in
troduzindo-se ncllas os arrematantes dos açou
gues: hei por bem ordenar-vos que débaixo da 
mais stricta responsabilidade façais cumprir e
executar, á custa do Conselho, a ordem expe
dida em observancia do despacho de 16 de Fe
vereiro de 1825, proferido sobre requerimento
do Tenente Leonardo José Martins e outros acer
ca do mesmo objecto, em que se ordenúl'a, além
do mais, a vestoria com audienoia da Camara, e
Homens Bons do Conselho, com intel'posição de
parecer do Ouvidor da Comarca, não consentin
do vós que os supplicantes sejão pel·turbados nas.
suas posses, como já o ha ,-ia ordenado o Conse-

.lheiro João Antonio Rodrigues de Carvalho, seno
do Presidente dessa Provincia, em quanto, pela
l.\Iesa do Desembargo do Paço, não fôr decidida
a questão.' Cumpri-o assim. O Imperador Cons-.
Wucional e Defensor Perpetuo do Imperio do
Brazil o mandou pelos ~Iimistros abaixo' assigna
dos, elo seu Conselho e seus Desembargadores
do Paço. Henrique Anastacio de No,-aes a fez no
Rio de Janeiro, aos 9 de nIaio de 1827',6' da ln
dependencia e do Imperio. - José Caetano de
Andrade Pinto a fez escrevel'.-Dr. Antonio José
de. Miranda.-Claudio José Pereira da Co ta. 
Acha-se no Liv. ~. de Reg. elas Ordrns do Desem
bm'go do Pa(:o depois da Jndepenúcncia do Imperio
do Brazi/, á {l. 55.

, . PIlOVISÃO DE 9 DE MAIO.

MBou;cripto Butbenticll.

prompta'p~nição d;)s dclictoll,'tazendo igualmeo.
-te com que os Escrivães cumprão e satisfaçâo
com mais exacção os seus deveres. Deos guarde
a V. S. Paço, cm 9' de l\1aio de 1827. - Viseon~

de de S. Leopoldo.-Sr. José Alba?o Fragoso.

~

DECllliTO DE 10 DE A1AIO.
•

IltIBnu~crjpto authe~tico.

Tendo conceuiJo cm di~crentcs dal~s a ecr
missão de se instituirem sociedíules de minera
çao em algumas das ·Provincias deste Imperio,
com a condição, entre oU~Fas, de, nãl) 9omec;;a
rem seus trabalhos sem se "erificar a entrada de
Ioo:ooo:tb de l-S. no respeutivo cofre publico,
como hypotheca de futuros direitos; e reconbe
do que a mencionada condição, longe ele ser pro
ficua, he sómente pt'ejudicial aos interes~c:l da
Nação, por tirar da circulaçãO tão avultadas som
mas que tomiio pelo deposito a natureza de fundos
mortos: hei por bem, POI' tão ju~to moti vo e cm
h~nefiúÍo de cada huma das sociedades, isentaI' a
todas da obrigação do deposito da referida quan
tia, sem embargo do determinado nos decretos de
taes concessões. O Visconde de S. Leopold.o, etc.
Palacip dQ llio de JaneirQ, eIl1 Iode Maio de
1827.6. d.. Indel'endencia e do Imperio.-Com
a rubrica de S. M, L-Visconde de S. Leopoldo.
-Acha·se no Diario do Go'Vemo de 16 de Jfaio áe
1827.. n. 110. . .

AVISO DE 12 DE MATO.

JrIanuscripto allthentico.

111m. e Exm, Sr.- Aceitando S. nI. I. o otfe
recimento que fizera José l1ebello de Sousa Pe
reira. de humas terl'as que possue na Provincia do
llio Grande do Norte, para serem inl}orporauas
QOS propl'Íos nacionaes, passo ás mãos de V. Kt.
os titulos inclusos de taes terras, para que man(lc
y. Ex. proceder li competente incorporação. Deos
guarde a V. Ex. I'aço, em I~ de iUaio de t 827.
Conde de Lages.-S.·. nIarquez de Queluz.-Ea;
trahiclo do Liv. 5' de Reg. de Portal'ias, ti fl. 15~ v,

AVISO DF. 9 DE MAIO.

Mannscripto antuentico.

S, M. o I. manda I'emelter a V. S. o omcio
incluso do Desembargador Promotor das Justi
ças com o auto ela "isila que fizel'a no dia I' do
correntll, e confia o mesmo A. S. que V. S. ,
com o zelo com que se emprega no serviço pu
plico e a bem da hum'lnidade, darú todas as pro
:videncias que forem nccessal ias, não só para que
se melhorem as en fermarias da cadêa no que fôr
compati\'el com a estreiteza e falta de commodi
dade do edificio, como particularmente para quc
os proeessos dos réos se fação com toda a brevi
dade e regularidade, afim de não continuarem
05 abusos e omissões de que faz menção o sobre
dito D,esembargador, em prcjuizo da boa admi
nislração da justiça, que muito interessa na

AVISO DE 12 DE MAlO.

IIaouscripto authentico.

S, i\1. u 1. manda remettel' a V. S. a carta pre
cataria eitatoria inclusa, que a requerimento da
.,.iuva de Antonio LuizFerrcira ele Menezes foi ex
pedida pelo Juizo dos Orpbãos desta Cidade, para
serem citados em Franca Antonio e JO.•é de ~le

nezes; bem como a copia 110 omcio do Visconde
da Pedra Branca, nosso Ministro na{{uellaCCôrte,
que a acompanhou, para que V. S. faça enviar
tudo ao Juiz dos Orphãos, ad\·ertindo·o, assim
como a todas as mais autol'Ídade , que para o
futuro, quando tenbão de dirigir quaesquer pre
catarias ou quaesquer outros actos judiciaes para
aquelle Reino, devel'úõ recorrer á Secretaria
de Estado dos Negocias Estrangeiros para por
eHa serem en"iados ao nosso Ministro ali resi
dente, que os faça então apresentaI' n05 Tribu-
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naes comp.etent•.s t - sem o que Dão poderúõ ter
elTeito, segundo as leis daquelle paiz. Ocos guar
de a V. S. Paço, em 12 de l\laio de IS'27'
Visconde de S. Leopoldo.-Sr. José Albano Fra
goso.

I~OVISÃO DE 14 llE MUO.

Nanuscripto authcntico.

D. Pêdro, pela graça ne Deos, etc, Faço sa
heI' a vos, Conselbe1ro Chanceller da Relação de
Pernambuco, que sendo·me presente, em con
sulta da l\Iesa do Desembargo rio Paço, o omojo
do vice-Presidente dessa Provincia, Francisco de
Paula Cavalcanti de Albuquerque, datado de 8
de Agosto do anDO proximo passado, em que me
representava que tendo o Capitão Mór da Villa
do Cabo, l\Ianoel Thomé de Jesus, enviado buns
presos á essa Presidencia, e pelo dito viee-Presi
dente mandados recolher ii Cad8a pelo Sargento
Gabri~1 Archanjo ela Silva, passados quatro dias
recebêra hum offioio do mesmo Capitão Mór,
queixando-se de ter sido aquelle SaI'gento insul
tado e espancado na Cadêa por hUDl outro pre
so já ali existente, lião querendo por isso nenhum
dos seus Officiaes, Inferiores oonduzir maiQ pre
sos por não sotTrerem iguaes tratamentos; q"Je,
pois, para prevenir ulteriores consequencias or
denará o dito vice-Presidente ao Major ús ordens
do Governo, que averiguando o facto o infor
masse da ,'eracidade e circumstancias delte, e
que achando·se cumplice o preso João José da
Silva i\1achado, determinára ao Carcereiro qne
O segurasse com ferros', afim de que com aquel
la simples puniçlio correctiva oonhecesse o oITen
SOl' o seu crime, e o Official offendillo ficasse de
algum modo salisrejto, na persua9ão de ser do
dever delle vice-Presidente oohibh' a desordem
policial em qualquer Farte onde apparecesse; do
que o Carcereiro. em lugal' de cumprir a sua or
dem, dera parte ao Desembargador Ouddor Ge
ral do Crime dessa Relação, Francisco José de
}'aria Barbosa, o qual promptamente a mandúra
sustar; e que mandando então o mesmo vice
Presidente prender naquella Cadêa, o Carcereiro
por não cumprir a ordem, immediatamentfl lhe
dirigira o referido Ouvidor hum ameio, conten
do termos menos proprio!l e comedidos; qne, por·
tanto, querendo usar de toda a pl'llde'lcia, julgàra
não dever respooder.lhe pOl' não altercar nem
azedar mais a questão, ordenando ao Secretario
da Presidencia a correspondencia official sobre
tal assumpto, sem se a5signar, persuadido de
assim o poder fazer, "isto que a lei de 20 de Ou
tubro de 1823, art. 4·, que dava hum Secretario
para <? expediente, e as formulas preseriptas no
art, 27, mostravão que era o Secretario que os
devia transcrever, e não o Presidente, cuja pra
tic~ acMra se observava na Secretaria da Presi
dencia; representando igualmente o nenhum
apreço c respeilo daquelle Magistrado, as provi
dencias por aquelle vice·(Jresidente requi~itadas
acerca de hum soldado do batalhão de estrangei
ros que appaTecêra morto, a cuja devassa fôra
mandada proceder; pedindo-me por fim de seu of·

TOMO VI.

ficio hom'esse por bem de providenciar sobre tal
objecto, afim de se evitar para o futuro nOya8 col
lisões. E sendo-me outro 'im presente na men
cionada con~uHa o omcio do supraJilo Desem
bargadol' Ouvidor Geral do Crime, na data de
29 de Julho do referido allno proximo passado,
em que expondo a obrigação que tinha aquell~

,'iee-l'residente de cumprir e fazer garantir a
Constituição do Imperio, e de consenar o res
peito dos autol'Ídades cunstiluidas, o contra
rio tinha praticado, mandando pelo facto recon·
tado carregar de fenos ao dilo prc o João José
da Silva ~lachado, sendo da jurisdicção delle Ou
"idor, por estai' condcmnado por aceordão dessa
Relação; o que elle não podia ignorar por ante
riormenle Ibe haver e1ito o Carcereiro Antonio
Nunes Vianna, e igualmente pelas partos que por
este semanal'iamente lhe erão entl'egues; e sem
que daquelle maleficio fosse communicado o mes
mo Magistrado, por cujo facto mostrava o dilo
vice-Presidente procedimento anti -oonstitucio
DaI, e tanto mais, pela qualidade do castigo que
já não tinha lugar pelas leis deste Imperio, e por
que se via assim esbulbado da sua jUl'isdicção, c
que aquel1e mandato ao Carcereil'o era contra
rio ao decreto de 23 de laia de 1821, e diame
tralmente OppOlltO aO art. 179 da COlIstituição
do Imperio, Cap. S', § 19, he que o tinha man
dado susta]' até segunda ol',lem do me mo vice~

Presidente: queixando-se outrosim o refel'ido
Ministro do modo desairoso em que era conce
bido hum ameio que lhe dirigio o dito vice-Pre
sidente, e demais, assi:;nado pelo sen Secreta
rio, contra o disposto nas provisões de 26 de
Novembro de 1730 e 6'de Janeiro de 1752, a
bem do modo reprehensiTo com que o trat{,ra no
outro omcio, pedindo por conclusão de sua ex·
posição e queixa me dignasse prover de remedia
todo o ponderado. E vi tos os ditos omcios e do
cumentos com que sn instruiriio, sobre que ludo
foi ou vida o Desembargador Procurador dn Co
rôa, Soberania e Fazenda Nacional, e o mai que
se me expendeu na mencionada consulta, na
qual se ponderou que o referido ,ice-Presidente
"iolitra formalmente o decreto de 25 de Maio de
IS21, e o que he mais, a Consliluição rio Im
pedo no art. 179, Cap. 8", § I~), mandanrlo car
regar de ferros o pl'eso João José da Silva ;\la
chado, sem mais processo nem outra furmalidade
judicial,. e hum pl'eso que não estava ús ua oro
dens, sendo qne sem duvida devia entender·se
com o competente Ministro para pl'oceder em
regr,! e em fórma contra o dilo preso, faltando
do mesmo 00 ado o dilo "ice-Presidente às forma
lidades sempre indispensayeis para 5U tentar o
reciproco decoro das autoridades, em meLloscabo
da provisão de 26 de Novembro de 1750, corro
borada pela de 6 de Fevereh'o de 1732, em que
se prescrevem as normas e formulas com que se
deve escrever aos !\lagistrados, e se acautelão
outros casos que podem produzir iguaes desagui.
sodas como os que se rela tão , accrescendo não
poder aproveitar ao dito vice-Presidente, o que
pretende inculcar a este respeito, fundado em
ter hum Secrt'tario pela lei de 20 de Outubro de

6



) 82-5, qlleem nl'lIhum al'tigo dqtermina que..màn
de eScre\'er :lcm assignllr-se, e que au contrario
pre~er~ve no artigo 35 a inlleplludcn -ia.. da Ad·
ministração ua Ju~tiça, mal'cantlo no arligo 5l a
fÓrma de prooeder conll'a os M inistrros nos ca~os

pli expressos, u que tudo fazia vel' a futilidade
com que lançára mão de semelhante intelligen
eia; ponL!cl'anc!(H,e ig'lIulmente que o lIIesnio De
sembarg'adQ,I' Ouyidor.Geral do Crime excedêl'a
~m oerto modo a delicadeza 0'001 quc de\ ia es
crevei' ao ,'ice-Preüelente ,H~(JrCâ do recontado
faclo, e ainda mais acerca do oull'o faclo da de
vassa a que l'ôra mandauo procel),:r, por iss') que
devia só cil'cumscrevel'-se a mutivo de ler já
mandado pl'oceltel' ao corpo de flclieto, e não a
outras mais I eflcxõ~s <Iue se observão no seu of
ficio áqudle Vit;c-Prcsidenle, lia data de 28'de
Julho do referido anno passadO', c que bem mos
trão desejo de eoterter contestações que lle via,
quanto em ~i ca-Lia, cohibir, porque o decoro de
-seo cargo natl-a tiuha com serRelhantes pondera
ções. E conformanuo-mc com o parecer da men·
cionada Itonsulta por minha immediata rcsoluçãQ
de 18 de Novembro tio mesmo anilo proximo
passado, houve por bem re.5olvcl' que 1'0 Je ad
vertido o predito Vice-Presidente, afim de abs
ter-se de proceucr pela fórma com que se houve,
e contendo-se nos limites de sll'as atll'ilmições,.
guardando na communicação omeiol com 1>S Ma
gistrados aquellols formalidades pre~criptas Das
referidas pro"isõei, e a moderayão e'lll'banida
de que tanta~ outras leis ordenão se pralique
pelas autoridades quando ordenarem ou se C081

municarem muluamente, objectos de .serviço:
sendo igualmente Bl,l vertido o predito Desembar~

gadOl' Ouvjdo.r Geral do Crime, Fr'ancisco José de
Faria Barbosa, pela maneira com qlú~ se houve
no dito omcio, c por não ter pl'ocurado enten
der-se urbanamúnte cum o rflferido Vice-PrellÍ
dente, antes de reduzir a escl'ipto, o que deu 00

casião ao seu primeiro omeio Ile 18 de Julho do
refel'ido anno passallu. O (Iue asúm tereis éntell
ditlo, cumprln,Io na conformidade dita, e pela
parle que loca no dito DesembargarIol' Franci~co
José de Faria Barbosa, a mesma min ha imperial'
resolução, fazendo regislar esta ordem nos li
,'ros dessa relnção para a todo o tempo constar,
l'e01eltclI do depois á Mfllla ~lo DesCllJbal'go d'o
Paço certidão de assim c ter cumprido, e fican
do ,-6s na intelljge.rcia de que se expede ordem
Da data desta ao Pre,sidente dessa Pro\'incia, pelo
que diz I'espeito 110 dito Vice- Presidente Francis
co de Paula Cavalcanli de Albuquel'quc. O Im·
perador Constitucional e Defensor ..perpetuo do
Imperio do Braúl o mnnuou por seu especial
mandado pelos l\1inlsll'os abaixo a~8jgnados, uo
seu r. onselho e eu,~ Desembargadores do Paço.
Henrique Anaslncio de Novaes a fez no Rü' de
Janeiro, nos 14 de Maio de 1827, 60 da Inde
pelldencia e do Imperia, - josé Caetano de An
.Jrade Pinto a fez escrever. -'- Dr. Antonio José
de nliranda.-Claudio ~osé Pereira da CosIa, 
Acha-te no Liv. ~o de Reg. das Ordens do Desem
bargo do Paço, depois da lndependencia do Jmpe1'io
do Bm'iil, li- fl, 56 a 57 1). ,

RESOLUÇÃO DF. i.8 DEIJlIlllO.

Manuscripto authcDtic~,

Sobre. a representação do Promotol' de A'lIsen..
tes, .Joal[uim Jo, é d:l Silv:l, Brandão, queixando
se uo Ouvido!' da Comarca dó Ouro ('I'eto, Fl'an
cisco Garcia !djBoto, pOl' ter cre":"lo o novo
olieio de Sllb-Pl'omotor; dl~U-SC \'),;{~ ao Prol11O·
Lol' Fi 'cal, que disse: - Creio, que a presentc
questão pódc sei' 'decidida por esta l\Lesa . A qbei
xa consiste em'el'-se pass'ador.pro\'irnento de Subo
PI'omotol'. O Pl'ovedo.' desculpa-se com o exem
1)10 e ctlm a mOl'a do sll[lplicante, o qual,
adoptnndo a linguagem do tempo, orna tão sim
ples queixa com :\s expres~õe," ",'agoa!! , mas impe
riosas. O Provedor, quanto, a mim, fez mal em
fazer tal provimento e não praticar o que devia,
que el'a, ha vendo demoras Oll ou'tros CIT{) de
ollieio, qual esse de auvognr pelas ,lua partes,
suspender u loqual' supplicante, e fntê-IÜ'" I'll!Ipei
lar a,lei. Não fez assim, e por isso parece-me
que o remeóio a este mal se t'eduz a pas!ar-se
provisão para que o Pro fedor m5'pelllla o Sub...
Promotor, e aS:lim taes provimr.ntos, e lique ad- _
vertid.o tle não passa-los, usando da providencia
da lei quando hou ,·er falta de Promotor ou elle
esli ver impedido, em quanto ,lili-ai' essa causa,
&d~ertindo·9Dão menos de ter feito mal lIa coo...
deseel1l1encia com que disf:ll'çou mora's e erras 
pl'ejudioia'es ao serviço, oontrarios á~ leis e dom
no&lYS ás partes, por ser do seu defer, commum
a todo o ~L1gistrado, fazer executar a' lei, e não
pr<TclIrar a popularidade, á custa de dissimula
ções, por actos R eUa contrarios, e que por isso
dove proce~lel', quando houver c1emora, na rol'ttlB
da le,i, e veritioar a cobrança "O quantó ()ÜJ dé
ver o Promotor ao oorl'e, ao qual de"e 'suspeoder
de seu afficio em quanto não realisar o pagamen
to, pOl'q11ll será estranho continuar a crvil' de
Fiscal onde he I'éo e parte, nomeando pro,'iso
riam ente hum Advogado para senil'; que no pra
50 legal requererá nelfta ~Iesa provimento quan
do se t:iemol'c o impedimento do supplicante, o
que requeiro a V, ~l. I., pOl' ser muito e muito
escandaloso que os Officiaes do Juizo se oon\'el'
tão em harpias pal'a lucrarem os capitaes que
de,'em arrecadar c tel' em guai'da p'al'a seus leg'i
Limos doncrs; onlenan.do-se que taes emprestimos
ou di vidas ao cofre se não tolerem, e que de fu
Luro o Juiz Provedor sempre informe de·serem
ou não de\"edores ao cofre os que requerem os
omeios, de que essa qaalidade os exclue, regis
tando-se a provisão nos livros da PI'o\'edoria, e
en vinndo certidão de assim o hn "CI' cllmpl'Ído
com responsabilidade e urgent;ia. Rio, 21 de Agos-
to de 1826.- Veiga. r

O Desembargadol' Procurador da COI'ôa, a
quem lambem se deu vista, disse: - Con fórmo
me, fazeudo minhas as raúies mui bem deduzidas
pelo Desembargador Pro molor Fiscal, e ré que- I

rendo todas as pl'ovidencias lemb.'adas, excitado
o cumpl'Ímenlo de todas as provisões que vão
cahinuo em desuso, pOl'que convêm li quem gos
ta do alheio, e por circulares a todas ns Provedo·
rias.



.4WNO DE 1827.
-Par.ece it iUella, conforrnnndo-se com ~s J'e!'

iPostas fiscaes, consultar a V. M. 1. as me mas
p-rovi:de,ncjas por ellas lembr;Jd<ls. V. l\1. I. mil.lI
.iial·;\ o que houver POI' bem. Rio de Ja)1eil'O, .2J

.dc Fe.\'ercillO d~ 18a7.
Resolurão.•- Como pal'cce ii t\JeJ!a. ra~o. 18

de l\laio de J 827, - Com íI lubrica imperial. 
Visconde (I~ S. Leoroldo. - Ácha-se á p.. 25 u. do
Liv. 2° de Reg. rle.Consultas da Mesa da Consciencia ..
na SOC1'ctaria da J/tstifa.

RESOLyçio DE 18 DE MAIO.

J4anlll~ipto authcntico.

~gost,inho Leitão de Alq}eid;:l, Franciscp José
Qe Fal ia ».arbosa, e Thomaz Anlonic~laciel Mon·
teiro, Depl}talios ii Assembl~a Legislati\'a, em
qu~ pedem, o primcil'o ser pago pela J unta da
Fazenda de Pernambuco da indcmnisacão cleter
lpiQada na Constituiyão pal'a as despe~a~ de '\'i~
&crp, c do ordenado de Secretario do Go'\'el'l1o
do ,Rio Grande do Norte I descoQtando-se·l)le Q

tempo em que recebeu como Deput,!do; e os
ilpus ultimo', que se Ih.es mande tambem pagai'
os seus ordcnados de DeseUJbal'gadores, hum cla
:t\elação d:J Dabia 'oe outro da de Pernambuco,
,desd~ o dia do ellCel'l'amcnto da referida Assem
l?léa •.
. Deu-s,e vista a,o Procurador da l~azenda, 9ue
responde~ peja maneira segnintc : -A qucstão e
negocio dos supplicontes nada tem com o caso
do Marquez de Quclu~, Senado.', nem sobre este
ultimo negocio do relerido Marquez se mandou
consultar a JlstlJ 'j)Jesa, o que sç e\'idencGa da
competente portaria de 27 de N.}Vembro do anno
passado: esta questão, portanlo, foi aqui intro
tiU7,ida por incidente, e po to que deva decidir
se, comtuào ha para Outl'O It,gar, e deve por is~o

5eparar-s~, tantl? mais quanto pelo omeio abaixo
de l6 do p1.esmo mez.de No\'embro, ella he pel1
dente com outr", igual tio t'enatlor Gomide? que
Se ventila pela Secret;lria tios Negocios do IJl)pe'~

l'io. hlo postQ, e entrando na prete'1ção dos
rJlferidos Deputados I direj que c. tão no caso de
deferimen tQ, praticando·se com 05 DeseJTlba. ga
dOl'cs o 'Pesmq que coQ1 os outros allegatlos por
e]~es se t~m fejto, por isso que ha ve:ldo teilo o
!lue foi possivel para relirarem-se aos scns des
~H10S, e Dão estal)do de sua parte acautelar os
transtornos da arribada, he claro quc devem ser
io4cpmjsarJos dos seus ordcnatlos, não só porque
não repeberão o subsidio, allento o tempo em
qlle chegár,ão, PIas igu;ll!l1ente porque não c"'
bel}d,.o '\0 tempo e voltarem aos seus destinos
para immetliataOlente partirem outra \'ez para
esta côrte, del'em necessariamente ser alimcnta
dos, o que se não faz sem os meios, que ão os
seus eomplltentes ordenado. Da parle do Gover
no estú o ulilisar tlo modo po~sivel os serviços
destes ~linistl'os, mas isto não pertence para
aqui, nem póde ser dccidido por esla repartição.
Quanto ás despezas da viagem, que lambem pede
o 5upplicant~ Secretario Agostinho Leilão de
Almeida, he de toda a razão e justiça que ella

sejão pagas, e qne se leTo cl)1 corrIa o que diz
recebêra na Bd hia para pllder eguir 5U" l'ia
gem, pal,eo'cndo--Dle que a e te I'e~pl'ito se deve
proce.Jer por hUDl ca~cu'lo appr(Jx.imado, visto
não ha,'er lei qne marque jI. IJIHlCS dcvem ser se
melhantes de~pezas e II importancia das mesmas;
bem entendido, porém, que o lJue se estabelccer
dever;'. seguir de regr~ para lodos em i "'uae" cir
cnmstnncias, até (pie se possa exr.cular o que se
"'ô expressamente manda~o na e.onl'tituiç:io do
lmperio, tit. 4°, cap. aO, art. 59, competindo
por 01':1 ao Go",crno o marcar appl'uximadamente
quacs estas despezas de ida e "011 a, e a actua I le
gislatura o s!Jb idio pecunÍ!lrio , e estas despeza
de ida e volta ~a legislatur-a qne se seguir, o q e
na fôrma do dito mesmo artigo 39 se deve fazei'
Illl ulLiulll ~c~~ão tlesta.

O que tudo sendo "isto, parece au CUl\selJlo o
mesmo que ao De emb.argadol' Procurador da
Fazend:l, com lJucm se conforma.

Ao Conselheiro IJulz Thomaz NaVl\rfO de Cam
pos p:lrece o mesmo que ao C.onsl:lho, com quem
no principal se conforma, com declaração po
rém que se llc'rerit contar o vencimento rIos or
denados do~ upplicantes, não llesde o dia do en
cerramento tia aS~"Dlbléa, mas . im do dia do
embarque, Rio de Jalleil'(), 27 lle Abril cle 18~7'

Resolução. - Como parece ao Conselho. Paço,
J 8 de l\laio de 1827' <":Or'll a rubrica de S. ~l. r.
_ Visconllp. lle S. Lcopoltlo.-Aclta-,u no tiv. l'

de Reg. de Consu/ta3 do Conselho da Fazenda, d.
p.. 229 11. a 250 11.

DIlCllE'fO DE 1.9 Dll \1.\10.

1IIaDu~)::riptoaulbcntico.

O Marque~ de Queluz, elc., m'lndal'á enlregar
a Dento da Silva Lisboa, que erve de Offieial
Maior dr. Secretaria de Estado dos Negoeios Es
trangeiros, o "alol' equivalente a 5:820:t1J r5. em
diamantes que se devem oifertar, na funDa do
estilo, ~o Plenipolcnciario de S. l\l. D. , por ter
ajusladQ c firmado a convenção sobre a abolição
do trafico da escl'l!l'atura, assignadu nesla côrte
em '25 de NCl vernbro do anno fintlo. Palaclo do
!lio ,cJe Janeiro, em 19 dc Maio rle 1827, 6" da
IndllpeJlUepeia t' do lmperil).-Com a ruhrica de
S. 1\1. I. - Mjlrquez de Qucluz. -lJ:a;il'flhido do
Liu. 8° de Reg. de DecI'etos dos ann05 de 1825 a Ju
lho d8 J 827 , á p.. 1,77 11.

DJ!C;RE1'Q DE 22 DE M.uQ.

Cull. Dl'az.

Hei por bem, em atltlit;J01ento ao decreto de 7
de Julho de .825, que regulou os distipcli Vfl
que deverião usar tauto o Capellão Mór do Exel'
cito como os Capcllães do Exercito, Fortaleza
e HospiLaes l\lilitares, que os Delegados rio me 
mo Capellão l\1bt' nns Pro\'incia do Impel'io
usem do distincti vo de prc ilha de ouro, borla
de fio, laço nacional no chapéo, e huma banda
roxa com borlas de l'etl'oZ roxo. O CODselho Su-

6**



premo MilHar o tenha assim entendido e o j'aca
-executar. Paço, em22deMaiodcI827,6° da
Independencia e tio Imperio. - Com a I'Ubl'ica
de S. M. 1. - Conde de Lages.

AVISO DE 23 DE MAIO.

Manuscripto 311lhcntico.

Tendo r~cehillG os papeis que do .Arclliro des
ta Secretaria de EstUllo l'ol,ão remellitlos a Vm.
c~m. o al'jsu de 27 de Abril proximo passado,
"ao IOclusos 'oeste os ([ue formão a quarla rcmes
sa,1l ([ue podem servil' cle continuação ao trDba
lho de que VII1. se aeha encarl'egauo. De'Js guaro
d~ a Vrn. Paço, em 23 ue Maio de 1827.
Vlsconrle ue S. Leopoldo. -Sr. José Paulo ue
Figucirôa Na!)uco ue Araujo.

AVISO DE 25 DE MAIO.

lIlanuscripto authcnlico.

111m. e ExLU. SI'. - nesohendo S. 1\1. 6 I. , a
qnem fiz presente, com o omeio de V. Ex. de 17
tlo presente Maio, o da Junta ,la Fazenda de
Pel'llambuco, que ora del'ol vo á V. Ex.' com os
papeis que o acompanhayão, que a referida Jun
ta abone o 11~pcl para o expediente da respectiva

..secretaria do Govel'Oo das Armas, e ao, quatro
Inferiores que ali ~screl'em. a gl'atificação de
{~:tf;Soo 1'5. mensaes a cada hum, como se pl'ati
ca no Quartel Gerfcrallda Côrte: assim o participo
á V. Ex. para que faça expeLlir as necessarias or
dens. Deos guarde a V. Ex. Paço, 25 de lUaio
de J 827. - Conue de Lages. --.:.. SI'. lUarql1ez de
~ueluz.-Extrahido do Liv. 5° de Reg. de Porta
rIas, li {l. 145.

PROVISÃO DE 26 DE JllAlO.

Manuscriplo aUlbcntico.

o Marquez de Queluz, etc. Faço saber ú Jun
la da Fazenda da l)ro\'incia da Bahia, que S. 1\1.
o I .• ppr ",I varú de 15 do presente, expedido pela
Mesa da Consciencia c Ordens, houve por bem
ordenar que a cong-l'IlU estabelecida ao Vigario
da Freguezia do A,sú LIa Torre d' Avila desse Ar
cebispado seja aug-mentaJa cdm outra igual
(juautia, para que ,Ie agMa em diante perceba o
.actual Vigario Collado, e os que lhe succederem,
a congrua a!ln ual de 100:t/J rs. paga na fórrna do
-estilo. O que s«: participa ti .J unta para sua intel
ligencia e execução. Antonio Gomes de Oliveira
.a fez no Rio de Janeiro, em 26 de l\1aio de 1827'
-Marcellino Antonio de Souza a fez escrever.
1\1arquez de Queluz. -Extmh;da do Liv. de Reg.
ele Ordeus expedidas ci Junta dll Fazenda da Ba!cia,
li {l. J 60.

DECRETO DE 30 DE MA.IO.

Mnnuscripto autbcntico.

o .Marquez de Queluz, etc., mandar;'t1mtregar,
para hum objecto d3 seniço nacional, a Bento

da Sil va Lisboa que serve de offi'cial1\laior da Se
cretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, a
quantia de f)60:jj) rs. Palacio do Rio de Janeiro,.
aos 50 de àlaio de 1827, 6- da Independencia e
do Imperio.-CoID a rllbri~a de S. U. I.-l\lar
quez ele Qu(~luz. -Ea;t"a/lido do Liv.,8° de Reg. de
Decretos dos annos de 1825 (I J IIlho de J 82;7 , ti {l.
18.. •

PonTARa DE 2 ]kE JULno.

lmp. avulso.

COIH'inllo eritar que os Bachareis, a quem ul
timamente se tem concetliLlo o prazo de seis me
zes para dentro (Ielle se mostrarem C01'1'entes da
cobrança da dedma dos lugares donde tem sido
remo\'idos por negligencia ou qualquer outro
motho, deixem ele cumprir exactamente com
este del'er, confiados em huma dispensa tempo
raria que o seniçu publico exigio, afim de po
derem entrai' no exercicio dos 110\'05 lugares
para que forão ultimamente despachados: manda
S. nJ. o I. , pela Seel'etaria de Estado dos .Nego
cios da Justiça, qué a Mesa do Desembargo do
Paço, em execução dos decretos qúe tenhão sido
a esse respeito expeuidos, tome as medidas que
parecerem conl'enientes para a sua exacta obser
vancia, obrigando a ella os Bachareis a favor de
quem ten hão si~o co,.cellidos. Palé/cio do Rio de
Janeil'o, cm 2 de Junho de 1827.-Conde de
Valença. -Ac:lta-se no Diario do Governo de 7 de
Junho de 1827, n. 1'),;7.

1'0RT lRI.\ DE 3 DE JUrilIO.

lmp. avulso.

Foi pl'esente a S. 1\1. o I. o omcio do Presi
dente da Provincia de Santa Catharina, em data
de 50 de Abril do corr.ente anno, participando,O
estado actual em que se achão os artigos relativO'ii
ao córte das madeiras para 1\lontevidéo, a de
marcação da ViIla de Lages , ao correio terrestre
pal'a a Provincia de S. l>edro, e ao concerto da
estrada que segue para a Villa de S. Francisco,
cujos objectos o seu antecessor tiV"era em vistas
ultimar; e ficando o mesmo A. S. inteimdo do
'conteOdo daquelle omcio, manda, pela Secreta
ria de Estado dos Negocios do Imperio, quantb
ao concerto da I'eferil!a estrada, declarar ao dito
Presidente que deve continuar esta importante
obra ii custa da Camara da capital, até a qu;mtia
eorresponuente aos foros do seu patrimonio 'ain~

da não pagos, c cujo pagamento deve ser pro:..
movido como fui deliberado em Conselho, e
participado pelo seu antecessor em omcio de 6
do dito mez de Abril, a qual deliberação mere
ceu a approvação de S. M. I. cm portaria de 2'
do mesmo mez, e quando não seja sufficien te a
mencionada quantia para a conclusão daquella
ohra, ordena que o Presidenfe assim o participe
peJa referida Secretaria de Estado, com o calculu
da clespeza que ainda se fizer nccessaria, afim de
se darem sobre tal objeclo as cónvenientes pro
\'idencias. Palacio do Rio l,1e Janeiro, em 5
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de Junho de 18!!7' -'Estevão Ribeiro de Uezen
de. - A elia-se 110 Diario Fhtminense, n. 126.

REjOLUÇÃO DE ô DE JUXBO•

• lalluscriplo llulbenlico.

RcmeUeu- (f' ~ Mesa da Consciencia e 01'
de.ns o requerimer.to do Padre Ali tonio Xaviel'
de Buita I'go, Vigurio d2 Freguezia de Nossa Se
nhora d' Agua Suj(l do Arcebispado da Bahia,
em que pedia ordem para a Junta da Fazenda da
Bahia lhe pagar a congrua de dezoito mezes que
esteve na Côrte com licença do ordinario res
pectivo a tratar não só de negocios, mas ele sua
5a'\Jele, deixando qucm fizesse suas funcções na
dita Igrl'ja.

Acompanha vão esta supplica huma informação
-cm qne a Junta da Fazenda dizia ob~tar ao paga
mento a ol'dem de 10 dEl Março dc 1798, e as
mais rc;;po~tas e parecercs do estilo ha vidos pela
l\1esa do Thesouro,

Dando a Mesa da Consciencia vista de tudo ao
Procul'ador Geral elas Ol'den~, respondeu este
<lue. ,-isto ter o supplicante estado ausente da sua
Diocese sem licença imp'el'ial pal'a vellCCl' a res
pecti va con.grua dmante a ausencia e sem resiclir,
estando disposto em direito que sem ella. não
"ença, benl como esta, que os Parochos estejão
em suas Fregllezias e scjão mandados recolher a
eIla quandô esti \'el'em fóra sem tal licença, não
tem lugar a pretenção do supplicante, que por
vir á Côrte com licença do ordinario requerer pa
gamento querendo eqnipolencia em materia de
tanta monta, e distando t&nto li licença do ol'di
Dario da Imperial.

O Procurador da Fazenda conforma-se.
Parece ú Jliesa que, posto seja o Conselho da

Fazenda o competente para a decisão dos nego
cios que respeitão o patrimonio publico, como
disse o Procurador da Fazenda na sua resposta
anteriOl', he comtudo obl'igação da mesma Mesa
dar eu'mprimento emiltindo o seu parecer, e por
isso, conformando-se co~ o cspirito das ultimas
respostas officiaes, he de parecei' que de ve ser i-o
deferido.

Resolução. - Como parece. Paço da 1I0a Vis
ta, 6 deJunho de '182?-Com li rubrica impe
rial.-I\Iarquez de Quelu,z.-Aclta-se o original no
Cartol'io ael/tal do Tllesollro Náciollal.

DECRETO DE 7 DE JUNDO.

lIlanuscriplo aulhenlico.

Attendendo ao que me representou o Capitão
Tenente Joaquim EstanHáo Barbosa, hei por bem
encarrega-lo do commando das minhas impe
riaes galeotas, a sim e do mesmo modo que o
exercia o Chefe de Divisão João Antonio Salga
do, em conformidade do decret!> de 24 de Julho
de 1816, que o dcsannexilra do lugar de Patrão
Mór a que anteriol'mente andava uniuo; permit
tindo-Ihe igualmente que continuc na commiseão
em que se acha actualmentc empregado. O Mar·

quez de Maceyó, etc. Pàlacio do Rio de Janeiro,
7 de Jnnho de 18!!7, 6· da Independencia e
do Imperio.-Com a rubrica de S. 1\1. I.-1\13r
quez de I\laccyó.

.A.LVAR.~· DE 9 DE JUNnO.

Manuscriplo aulbenlico.

Eu o Imperador Constitucional e DefenSOl"
Perpetuo do Imperio do BI'azil: Faço saber aos
que este alvar!l virem, que em consulta da i\'lesa
do Desembargo do Paço me foi !HCsp,nte o re
querimento de Silvestre Pinheiro Ferreira, cida
dão portugue't, em que !"ne expôz tcr dado ii luz
huma obr'a intitulada-Syoopse do Corliso do
ProcessoCivil-, que compozera com grande tra
balho pela importancia do objecto, que contém
materia e ol'dcm nova, pedindo-mc pnrtanto me
dignasse de conceder-lhc privilegio exclusi \'0 para
a dita obra, pela maneira com que semelhàntes
graças forão a outros escdptores outorgadas ne te
Imperio, e a exemplo do estilo dos sovernos il
luminarlos tanto na Europa como na Amel'ica, de
pl'oteger a propriedaue liUeraria, indulto este
garantido pela Constituição de. te Impel'io, e de
que se fazem não menos merecedorcs os estran
geiros; ao qnc aitentlendo, e ao mais que -e me
expÔz na mencionada coo ulta em que foi ouyi
dp o Desembargador Procurador da CorÔa ~ So
berania e Fazenda acional: hei por bem, con
formando·me com o parecei' d:, mesma consulta,
por minha immediata resolução de 9 de Abril do
corrcnte anno, conceder ao supplicante privilegio
exclusivo por tempo de dez annos para a dita ~ua
obra - Synopse do Codigo do Processo Civil-,
a exemplo e na conformidade do meu impel'ial
dr.creto de 15 tle Agosto de 1824, pelo qual houve
POI' bem outorgar o indulto rle semelhante pl'i
vilegio exclusi vo a fa vor do Director dos Tele
graphos desta Côrte, l\1artiniano José de Andrade
e Silva, para só elle poder imprimir o systema de
sigoaes da barra, por ser este escriplo pl'opl'iedade
sua, e sei' este pri vilcgio autorisado pelo § !!4 ,
art. 179, tit. 8· da Coostiluiçãa do Impedo, que as·
signa este beneficio aos inventores pelos seus in
ventos c producções, ha"cndo identidade de razão
e fOj'ya rle compreheO!ão no escl'ipto do suppli
caule, muito importante nas actllaes circumstan
cias, sem que obste (l esta graça a actual quali
dade do supplicante de sei' cidadão portllguez,
"isto que nos Estados mais illuminados o indul
to do privilegio exclusivo sc concede tambem aos
estrangeiros por suas descobertas e producções,
pelo bem commum da hUIll anidade, e porque
espccial e immclliatamente utilisão ao paiz aon
de primeiro se di\'ulgão, reClamallllo igual fa\'or
pelas vantagens da instrucção ,publica a pro pe
ridade liltcraria dos escriptore . E e:te se CU01
priril como nelle e contém. e valerá, posto que
seu effeito haja de durar mais de hum anno , sem
embargo lIa Ord. ~10 lh'. 2·, lit. 40, em contrario;
e depois de registado em todos os lugares aonde
se costumão registar semelhante ai varÍls, se im
primirá no principio ou no fim de cada hum dos



RESOLUÇÃO DE i1 DE JUNJl9.

RESOLUÇÃO DE i3 DE JUNHO.

l\I,anusc~Iptoaltlhcnlico.

Remetleu-se ao Conselho, da Fazenda, para
consultar, o requerimenfo. de Felisberto Ignaoio
Januario Cordeiro, primeiro E:cri~urario gr~

duado da Contadoria GemI da pnmClra RepartI
ção do The ·ouro Nacional, em que pede a_mer
cê de huma pensão annual em remuneraçao de
mais de trinta e Ires annos de elfecth'o seliviÇO em
dh·cr 03 empregos, entre os quaes mencio.oa ~

de pJ'iUleiro Official da Secr~tar.ia da J~nta d~s

Arsenaes 110 Exercito, c pr1ll1eu'o Escrllorarlo
graduado do Thesouro, tendo a distin~la honra
de acompanha.r para a Hespanha a Rawha Ca
thalica e 'Voltat· por Leorne a esta Côrte a S. 1\1.
a I., e~1 qualidade de l'beaoureiro da .Casa Real,
sem que por taes serviço I·eoebesse. amda remU
neração al"uma, achando-se redUZido á sumIDa
pobreza e ~al'regado de familia.

l\Ianuscriplo aUlhcnli.co.

Sebastião Barboza de Mene~es pe(le ql.le a too..,
ça de 8a:t/J I'S. que hl\',aVa pela folha da obf.l pi
(asse transrc.~hll' pal'lI SU\\ filha mais elb.Il~,

~laria LuiJí\, em quelI\ renunciava todo o dtreJlQ
que tinha; dep()Í5 de i'6li{lon,lcl'M'l contra ~M~

prelençãl) o pesembargador Pro\:urador d_ª CQ
rôa e Q Conselheiro Fi~al por havcr enlao fal
lecido (} sllpplicanle ~ ~abado oom elll: a lDerot:
daquc~la teJl9~. .

P",rilco ao Conselho que.não lepdo o pai da
suppli.cllnte ,!ltimado I! rem}ncia legal, he inde
ferivel o requerimento da suppHoante, por lllh

1'01 ver prej"i~p "QlI 4UI'eitoll qu~, o()f1forme as·
leis, tem a~qqil'ido o mais herd~"os. Rio de Ja
Deiro, 2S de Maio de .821.

Resoluç(to.-Como parece ao Can elho, Paço,1. de JUQbo de 18!A7.-Com a rUQriell de S. M.
o ~-ViwonJ8 de S. Leopoldo.-,4cli.a-.te no tiv
1° da.Reg. do CP'{ISu.ltas da Conselho da Fene7i4a li
{f• .250 v.
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de !\lalo proxhuo pa sado, haverem-se ali espalh.a
do rumores vagos de que hum partid!l projcct~y~
accla.mar a S. l\J. Im'p'erador absoluto, de rl.ljo
rumores dissimulados anarchistas se aprovelta
vão, e mai~ (}5 exagcl'avão para sem sini~tros in·
tentos; e tornando-se sel;nelhanles etenlalI vas tan
to mais dignas de exemplar castigo, quanto hc
notoria a desappl'ovaçào qU& S. rl\i.r I. tem cons
tante o sinll61'amente mani festmlo conlra quaes
qner aotos ou opiniões que ;ltacão e fl!rem a eoos
liluição jurada: manda o mesmo A. S., p~la S6
el'etal'ia de Eslal.lo dos Negoeins do ImperlO, que
o Viee-Pre~idcntc prosiga nas mais escrupulosas
il1\'csligações sobrc a origem e propagadol'es de
taes hoatos, partio,ipando o resultado para se
proceder oontra os perturbadores da ordem e·
tranquillidade publica corno fôr de justiça. Pala
cio •.10 IUo de Janeire, cm!) Ile Junho de 18:1/,.
"V.isconcle de S. l.eop()ldo.

PQRT ARlA DB 9 DR JU Jlo.

Imp, avulso.

A6
exemplares daJ'efel\ida abra. Dado no Rio de J3
lIeil1o, a059 de Junho de 1827,6° d:l Indepeuden
era e do Imper.io. -r: IMPBIlAD01I. oom guard~. -
Com os )'egistos competentes. '

polfr ARIA. DE 9 DE JUNJ(O,

Coll. Mineira.

CheO'ando ao impel'ial conhecimento, pelo r.m
cio do Vice-Presidente àa P,'ovincia da Bahia de 26

Tendo, representado 3 S. lU. I. o Juiz e mais
Mesarios da Irmandade do Senbor Bom Jesus de
nlatosinhos de Cóngonhas do Campo da Pro\'in
eia de ~linas Geraes, o quanto conviria qUft os
bens pertencentes úquella t.:apella _fossem tir~

dos da administração cm que esta\'ao de eloerru
tas leigos e faltos de instrucção, e cntregues a
sacerdotes instruidos, que, por meio de huma
boa e zelosa administl'8ção, fizessem reviver com,.
maior expl.endor do culto dÍl'ino a antiga devo
cão dos povos, e com ella 1),5 rendimentos d;.t
mesma Capella actualmente em diminuição, e
que á semelhança dQ Collegio da Senhora Mãí
dos Homen!! lIa S(:r~;t do Caraca, dirigidos pelos, 'o
Padres da Congregação de I\hssõe~, so creasSe
ali outro como filial e a(lnexo áquclle, o qual
possa ser susten tado com as sobras da sobredita
Capella, e com o ren.Jimcnto p.ro\'Cniente dos
educandos, encarregando-se aos n:esmo!! Padres
a administração della e de todos o~ seus bens e
rendimentos: o mesmo A. S" tomando em con
sideração as \·antagens que -.leste 00\'0 cstabele
oi'llento devem seguir-se, por liear eUe fia extre
midade de duas Comarcas, q\lacs a do l\io das
"ftlort<:s e Ouro .rr/lto, e 01l'erecer por isso e pela
fertilidade e abundaocia de todos os viveres maior
commodidade 4 mocil.lade que destas Comaf
cas ~ quaesquer qutras partes da Pr~vinci~ se
destine aos OllIUdos: ha por bem deCerlr aos sup
plicantes, e manda, .pela Secreta~,a de E~tad'o

dos Negocios da JustIça, que o VICe-PreSlden
t~ da Provincia de Minas Gcraes promova, e
pela sua parte coadjuve, qua~lo possa, es!e util
~stabelecimeQto, fazendo proceder a hum Inven·
tario de tudo quanto existir pertencente li referi
da C<lpella de. Matosinhos, para ser entregu.:, na
fôrma requerida, aOS Padres .da Congre~açao de
M,issões, ficalldo na Secretapa do Governo hum
au~olírapbo do mesmo iO"en,lario, e e.tue o~ .P'l
dres ia vista das propriedades e fundos <lue \Iver
'lquella Trm?ndad~ rorm~~l oa _estatut~s desle
no,\,o Col.leb'lo I CUJa admlnlslraçao ficara sem pre
sep.ar&da da do C'lraça, dE;c\ariJndo-se nos me~

mos e·taluLos o numem de cducando.s que po~

são ser admillidos, as materias que hão dlJ ?pren
der, e o mais que mI' relativo a este obJ~clo ,
tudo debaixo do mesmo plano do Colleglo da
Serra do Caraça. Palacio do Rio de Janeiro, cm
9 de Junho de 1827' - Conde de Valença. 
Acha-se 110 Dim'io do Covemo de 15 de Junho de
12;.noI52.



7.
Dando o ConsClllho vistú' do requeltimento. e

!luis popeis ao PI'oDul·ac.lor da Fazenda, I't:spon
deo ellte que a pretençáo be de mena graça., nem
sabe a lei que lhe seja applicavel, oumprilld11 pon·

. derar que outros muitos -e tarí.õ nas circumstan-
· lJills tio slIppli'::ante, e não seria j~sto deix.ar de os

ottcnrlel' iguaWlente, o que não peflmilte o estado
llo Tlwsollro;.. for,ém S. ~l. o I" IÍl vista de
tudo, dccidil·;j com a sua bem conhecida justiça
e heneficcncia_

O Conselho Fiscal'respondeu que os serviços
uão são remunCl'aveis por lei, ,á eKeepçáo dos
de Thcsourciro da Casal Jle4I~ mas não tem o
tempo que so requer, (1 por i &O não lhes cabo a
remuneração pedi.la.

Parece ao Cohsclho que, em vista do decreto
de 'lU de Fevereiro de J!h8 junto pelo suppli
cante sob L. F.,,. tH:LcJ qual elle foi remunerado
com o accrescimo dc IOO:t/> rs. 00 ordenacio de
primeiro Escritlll'ario .10 Thosoul'o, nenhum di
l-eito póde legitimar a suo pretenção.

Ao Conselheiro João José da Veiga pm'eceu,
cotntudo, quo em vâsto dos serviços do suppli
cante e a continuação dolles pot espaço Je nOl'e
aonos cm primeiro Escrilurori{), do seu de~gl'a-

·~ estado e da Slla desgraçada fa~ilia, se fazia
di~no de recommendar-sc II gtandeza e piedade
ueS. M., paha StJ liberali~a'r, depois de suamor·
Lo., alguma grHlça e merc~ âs Sllas filhas infelizes
-e pobres. ,

Re5fJlupüo. - Como parece ao Conselho. Paço,
J5 de dunho de 1827_ - Com a rubrica de S.
~l. I.-Marquez de Queluz.-Et1Jtrahida no TIu·

· SOUl'O Nacional do oriGinal mandado ao Conselho aos
17 de Junho.

RnSOLtlç;ÃO DB i3 DE· JU RO.

Manuscripto IInthentico.

l\emelteu-se ao Conselho lia Fazenda, para
c0l15uHar, o requerimento de Ignacio Corrêa de

·Méllo, ex-Scl'Ventuario vitalício do oillcio de Juiz
da Balança da Alfandega lle Pernambuco, em quc
expõe que, tendo o Gal'erno provisorio daquclla
Provincia supprimido depois da creação da 1Ilesa
da Estiva. e deixando ao sllpplicante .0 OI'dcna
elo que linha, requereu a S. 1\1. I. ou a restitui
ção 110 omcio, ou a aposentadoria com o 01'·

denado de 400:t/J rs. , como equivalente dos
emolumentos que perdia, e em aUenção ii sua
aunçada idade e bom sel'Viço : seudo con uHado
com outros pl'ch:ndenlcs por impCl'ial re olução
de 27 de [Uaio de 1826, se desapprovou' a 5UP
pres ão do alicio, e foi provido nelle Francisco
Xavier Cavalcanti, sem que se bouvesse aUeu
ção alguma ao requerimento e circum taneias do
supplicante, {IS boas iMormações que houve a
seu· rcspeito e ÍI desgraça em que fica VII com a

-sua familia. Reqllel' pois novamente a aposenta
doria já requerida com o ordenado de qoo:t/J rs.

Ba ,'endo vista o Procmador da Fazenda, res
pondeu: - Torno a dizer como quandg officiei
na consulta junta de 27 de Maio do corrente anno
(l~h6), que foi resolvida conforme ao parecer
do Tribunal, no qual não se comprehendeu o que

el'a relativo ao supplicantc e cu hav'a expressatl<ry
a saber: que o supplicante por não poder prestar
mais sel'Viço em razão da sua pr,ovect=. idade, o
que ii Junta da Fazenda informou, vi to os papeis
juntos. c já foi conferido o omcio de Francillca
Xavier Cavalcanti pela dila resolão, estú nos ler
mos dc impetear a graça do pedido 0001 o mes
n}o !.I1·dcnado, que da dita iufllrUlaçü'o consla seI'
de '50:t/J 1'5., ainda que com os emolumentos
importava 001 muito mais o que o supplicante
percebia, por estes dc.,'erem pertencer a quem
tl'abalha; Il ser'ia certamenle graval'-se a Fazen
da Publioa descmbolçalldo juntamentc com o or
denado, o que aliás he pago pelas partes.

Parece ao C01lselho que a confirmação da apo
sentadoria do sllpplicaote já deoretada tacita
mente na 'obr'eclita imperial resolução hc de jU8~

liça, pois que tendo sido o supplioallto Serveo
tuario vitalwio íJaquelle omcie por muitos annos
e sem nota, e adquirido neHe a impossibilidade
de cOlllinuar a servir pela sua avançada idade.
nem a razão nem a jll tiça podem consentir que
hum empregado publico neste estado se vejo nas
circum;tat1cias de mendigar o necessario susten
to para a sua conservação no pouco tempo que
póde re tar·lhe naturalmente do vida.. Não tem
comtudo lugaL' a prelenção do llupplicanto quan"
to ali ordenado de qoof/j) .'s., poi:! que sendõ o
e tabelecido áqucUe emprego o de ,5o/fiJ rll.,
nenhum oull'o se lhe pótlo conccdet, e o motivo
por que supplica aqul>lIe augmtnto Illnlbl'3ndo~se

do ""cncimento de emolumentos, por si mesmo se
destróe attenta a sua né)tUJ'eza, Como pondera o
Procul'ador da Failenda, com quem o Conselho
inteiramente se conforma.

ResolUfii.o. -Como parece. Paço da Boa Vista,
15 de Junbo de 1827. -Com a ,rubrica de S. i\l.
I. - i\1arquez de Quelur..-ElIlt,.aliida n() Thesouro
Nacional do original mandado ao OOIlSBlIlO ao. 6 de
Jltllto.

RESOLUÇÃO DR 1.3 DR JUN110.

Manuscripto aul1tentico.

Remellêrão-se ao Conselbo da Fazenda, para
eonsultar, dous omeios da Junta da Fazenda do
EspiJ'ito Santo, datados de 2q de Maio de 1826,
em hum dos qllaes cxpõe que bOl'endo·se-lhe rés
lituido a Administração o Arrecadação das Ren
das elo Districlo do Campo'dosGoilacazesporim
perial rc olução de 30 dr. Janeiro daquelle anno,
as qunes andavão a cUl'go ela camara respectiva,
que daYa contas immeJiatas ao Thesoul'o , entrâ
I'a no exame das me mas rendas. c achára que
Jo é' FCl'Oalldes Ribeiro lancou 3:200 I'. no
dizimo do pescado pelo trie~nio que principiou
em I de Abril de 1825, e tomou logo posse da
adminislração, mas ainda não bavia pago cousa
alguma, e i to porque o Con clho 1a Fazenda
ainda não tinha approvado o lauço, como e es
tipulou no controla; qur. achÍlra igualmcnl~ ter
Custodio José Coelho d'Almeida lançado 5:8oo:t/>
l'BI no imposto de 5 rs, em libl'u de came verde
pelo trieunio que principiou em 9 de Janeiro de
.8'16, com a condição de o pagar se fostie appro-



ANNO DE J J.7.
;ovado no Conselho, c não o sendo, dar contas
por administração. Pede a Junta que se resolva
se a arrecadação destas rluas rendas deve fazer-se
relos lanços (o que lhe parece mais vantajoso),
se pelo que renderem com administrada~, "islo
que pelo Conselho não forão ainda approvarios
os contratos. No outro omcio a Junta dá conta
que Luiz Antonio FerreÍl'a tendo arrematado, pe
rante aCamara, o sobrçdito imposto da carne
.,.erde pelo triennio que principiou cm I de Ja
neiro de 1825, c por 12:000;jj) de 1'5. li vre:l,.com
a condição de os pagar sendo o contrato appro..
...ado no Conselho, enll'ou logo na sua administra
ção, que continuou sómente meio trieunio, até que
se ausentou, deixando porém pagos os 6:000:tiJ de
rs. correspondentes. Passou por consequencia a
~dministração áo primeiro fiador João José Gon
çalves, que a te"e até o 'fim do triennio sem sa
tisfazer cousa alguma dos 6:000:t/J de r~. restan
tes. O Juiz de Fóra procedeu a execução contra
eHe c oontra o segundo fiador. 0PIJozerão-se
com embargo pretendendo entregar a renda como
se estivesse administl'ada, por não t~r sido ap
provada a arrematação no Conselho, Para se re
mover este pretexto e poder-se proceder legal
mente, pede a Junta que se mande approvar a al'
rematação feita pela Camara.

Ouvido o Procurador da Fazenda, respondeu:
--..Entendo que se niio contraria a imperial reso
IUÇ'dO apontada em se determinar á Junla da Fa
zenda, que havidos por bons e :lppro,-ados os
preços licitados, a saber, I 'J.:ooo:t/J rs. de carne
Terde, e 5:'Joo:t/J rs. do pescado, se faça por el
les effectiva a re~ponsabilidade dos licitantes e

-seus fiadores, na forma da lei: quanto ao lanço de
5:800;jj) rs. do outro triennio da carne ,'erde, pa
nce que ii vista de tanta differeuça de pl'eço, com
parada com os ditos 12 :ooo:t/:J rs. do trienuio an·
tecedente, con "irá antes ordenar-se que se to
mem coutas ao licitante pela sua administraçii~

até agora, na fúrma ela condição, empregando-se
nisso o zelo necessario para se al'l"ecaclar o liqui
do a favor da Fazenda Publica, e pondo-se no
nmente em p"'aça- pelo preço do dito anteceden
te triennio, e dirigindo.se a Junta pelas leis
existenles com respon -abilidade, como e lá ex.
presso na consulta.

Parece o mesmo ao Conselho.
Resolupão.-Como parece. Paço da Boa Vista,

15 de Junho de 18'2?-Com a rubrica de S..\1.
I.-~larquez de Quelul.-Extl'altida 110 Thesow'o
J!l'acional do original tllviado ao Conselho aos 6 de.
Julho.

AVISO DE ló DE JUNIIO.

Imp, avulso.

S, 1\1. I. manda remeUer a Vm. O requerimen
to incluso de FI'. Thomaz de Santa Fé, ReJjgio'
50 Franciscano destll Côrte; e ha por bem que
ou,-indo Ym. ao respectivo Provincial wbre as
nova queixas que delle faz, informe sobre o seu
conleudo, declarando áquelle Prelado que os car
crres permittidos ás corporações monasticas não
tem por fim senão a pri ão correccional e tempo-

r3ria, e jámais o castigo conti.lundo e perpetuo,
gllard3das sempre as formulas de hum proccsso
regular e homogeneo, oom as ohservadas nos Jui
zos secular~s, para se igualar á (los mais cidadãos
a sorte dos l\longe,~, que pelo ac~() da sua pro
fissão não perdem o direito á protecção da lei
fundamental e do paternal govefno do mesmo
A. S.; e que no caso de pri~ã9: c9rreecional os
carceres devem ser salubre,:,." visto qne servem
mais para custodia do que para castigo, sendo 0S

Religiosos presos tralados éom toda a humanida
de c caridade christãa, e tenuo a liberdade de
fallar c tr.. tar com outros Religiosos de morige
ratIa conducta. Que dehaixo deste principio Vm.
d'ora em diante visite 09 carceres dos Conventos.
Religi090s nos prazos determinados nn resolução
de 2 de lUaio de I77fi; dando logo a~ -providen.
cias que forem justas, e que havendo do sobre.
dito Pro,'incial huma copia authentica do :lireito
gel'al da ordem e dos estatutos municipaes da
l','o,-incia, a remetta ii e ·ta Secretaria de Estado
para conhecimento do Govcrno, e poder propôr
3S medidas legislativas IluC fOl'em pI'ccisas, afim
de se evit'lrem abusos de poder que vexem a hu
manidade, e que estejão fóra da letra e espirito
da concordalas. O qne pal,ticipo a Vm, para que
assim se execute. Deos guarde a Vm. - Paço,
em 15 de Junho de 1827.-·Conde de Valença.
Sr. Oll\'idor da Comarca ..lo Rio de Janeiro.
A cita-se 110 Diario do Gor:erno de 19 de J unho de
1827,11. 135.

Jguaes a todas as On vitlorias de Comarcas em
que !ta Conventos Religiosos.

AVISO -DE 18 DE JUl'iIIO.

ManU5cripto autbeotico.

Illm. e Exm. Sr,-Tendo I'epre!cntado O De
sembargador Juiz interino da Alfandega, sobre
os correios nessa Cidade que traz.em grandes por
ções de carga dessa praça para esta, que pagão _
freIe aos Commandantes, sem que por isso se
julgue infl'Íngir a lei que pl'ohibe aos barcos de
guel'l'a carregarem generos de commercio: de
termina S. M. I. que V. Ex. passe 35 ordens ne
cessarias para que o ditos Commandantes, quan
do entrarem neste porlo. relllell~O ii Alfandega
huma relação paI' eIles assignada, cm que decla
rem a carga que trazem com as marcas, nomes
dos earregadol'es e volumes, afim de se mandar
de carregar tudo ~em que os referidos Comman
uaules assignem lermo algum, e nem fiquem de
pendentes da Alfàndega em cousa alguma. Deo,s
gual'de a V, Ex. Palacio tIo Rio de Janeiro, 18
de Juuho de 1827' - Marquez de QueluZ') - Sr.
Vice-Pre idenle da Provincia da Bahia.-Extra·
/tida do Liv. 5· de Reg. de Portarias, lÍ. {l. 1.55.

PROVISÃO DIt 20 DE JUl\"HO.

l\1anuscriplo aulbcntico.

O Coronel Carlos José de l\lello, uô e tut.:ll
do~ filhos do fallecido Desembargad(\!' Antonio
Jo~é Duarte de Araujo Gondim, pede, cm l'emu-
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ncl'açáo dos ser,rços deste;' o mesmo ordenado
que percebia como Deire~barg~d9r da C_asa da
Supplicação a benefl~io dos refendos orphaos. In
fqrmando faTol'ahnente o Procurador da Fazen
da disse qse lhe parecia de,'er consultar-se a
fav'or do orJeJlado VlenciQnadd ~ titulo de tença
:FepaTtidamente, e com devoluçao de hun a ou-
tros por obilio de algum delles. .
~Parece ao 'Cons,elho-que, 'sendo na realidade

ponderosos os serviçqs do filllecido l?esemba~ga

dor Antonio José Duarte de AraUJO Gondu],
como reconhecem os P--rocUl'adores Fiscaes, sup
posto não haja huma lei ex ressa,.<I I~azão, a ju~
tiça e huma pratica inaltera\"el, dlctao o delen
mento da presente supplioã, para 'lue os, filhos
do sobredito Desembargadol' recebao ~ fiquem
50ccorridos dos necessario.s meios para sua edu
cação e. sustento, c que considerada a. ~esm.a
pratica, que err quanto a 'quota n;io tem sld~ UDl

forme, c'que parece devcr-se ca,leul~r pelo nu~ef

tó dos que 'a 'implorão suas necessl~~dcs, alc~

da monta do serviços em remuneraçao dos quaes
se'concede, pareceu áo Conselho -que, sendo qua
tro os pretendentes, sendo-lhes concedida a me
tade do ordenado de seu fallecido pai, repartida
na rópma declarada na resposta do Desembal'ga
dor 'Proouraoor, terão os !Deids, posto que não
al3undantes, Ileeessallios pa'ra não e-xperimenra-

\. .-,
re'in, aléni ,ua perda de 'seus p-al • a mlserJa e a
desgraça, filha~ do desemparo. Rio tie Janeiro,
11 de Junho de 1827'

Resolução.-Como parece ao Conselho. Paço,
20 de Junho' de 1827' - Com a rubrica de S. lU.
I.-:-Visconde de S. Leopoldo. - E:t1raltida do
Liv. 1° de Reg. de Consulias do Conselho da Fa
unda, li fl. 250 v. e 231.

AVISO DE 20 DE lUNHO.

Manulcriplo anthcnticp.

TenJo recebiJo os papeis que do Arch,ivo des
ta 'Secretaria de Estado dos Negooios do Imperio
fotão remeltidos· a Vm. com o aYiso de 25 do
mez prox.i.mo pa~sado, ,'ão inclusos neste os que
formão a quinta remessa, e que podem senil' de
continuação ao trabalho ue que se acha "ellcarre
g.lldo; prevenindo igualmente a Vm. de {Juo, sen
do estes os ultimos papeis que se aohão avulsos
no referido Archivo, e existindo os mais regista
dos- nos compctentes livros, cumpre que Vm.
procure extllahit· delles as <:opias que lh~ forem
convenientes para a conolllsao do sobreclIto tra
balho. Deos guarde a Vm. Paço, cm 20 de Ju
nho de 1827.- Visconde de S. Leopoldo. -Sr.
Josê Pamo Figueirôa Nabuoo de' Arllujo.

AVISO DE 2{ DE lUl"HO.

Manu8criplO authcntico.

inclusas achará Vm. as copias authenticas das
provisões exigidas no seu omcio de 20 de !\Iaio
passado, debaixo da relação marcada-A-, q~e
unicamente constão do Registo da Contadoria
Geral da segunda Uepactição do Thesouro Nacio-

1'0110 TI.

nal, e não as dos decretos que tambem se p~.

dem: os mais documentos apontados na rel~çao

n. I serão enviados logo que cheguem de lU mas
Ge a-es como se ordenou :'l Junta da Fazenda
respectiva em provisão de ~o do dito mez, Rio
,(I'e Janeiro 21 lle Junho de 1827' -l\Iarquez dê
'Queluz.-Sr. Desemhargador José Paulo Figuei
rôa Nabuco de Araujo.

.
DECRETO DI! 23 DE JUNHO.

l\Ianllscriplo 'anthcnlico.

Teni1o-me representado Balthas!lr da Silva Lis
boa qu.c, por falleoimento de s,ua mulhel' !J.
Joanna E ngelisla de Souza, ficara sem eremto
a menA. da pensão de goo:jj) rs. anou?es {)ue lhe
foi conQedida pór decreto rle 15 de MaIO rl~ 1~19,

em remuneração dos serviç?s do s!!.l)pllCanl~,
petlin!lo-mc por isso que a .dlla pema~ se "en
fique I'epa)'lirlamenle l;m s1,Jas tres sobrao.has, ~.
EU(l'asia da 8ilvalJisboa, D. Isabel da SIlva L!s
boa, e D. Joanna da Silva Lisboa, fil~las do VIS
conde de Cait'li, com sobrevivenoia de h~ma9

para as oulras: hei por bem, ~tend~ndo II s~a

slIppliêa; que 11 rcl'el'ida pensa.o seJa pa~,a M
mencionadas sobrinha d sllppllCante na lorma
que I'equer. O l\lal'quez de Queluz, etc. Palacio
do Rio de J anciro, em 25 de Junho dr. IS2?, .
da lndependencia e do Impel'io. - Com a rubn
ca dêS. M. I.-Visconde de S. Leopoldo.-E.'l;
trahido do Li'/}. So de Reg. de Decretos dos anllos de
1825 a J UI/lO ele 1827, ri fl. 186.

AVISO DE 25 JJE roxno.

lmp. avulso.

111m. e 'Ex(D. Sr. -Em resposta ao aviso qne'
V. Ex. me dirigio cm da la de 50 do mez antece
den:e, acompanhando a eopia de duas nolas do
l\larquez de Gabriac, En viado Extl'aol'dinario e
l\linistro Pl'enipotenoiario de S. M. Cbristianissi
ma, em que se queixa de haver sido infl'Íngido o
art. 6° do tratado de commercio entre este Impe
rip e a França na execuyão feita Ú oasa fallida dc
Drumond c C. sem assistencia do rçspeoLivo
Consul, passo ús mãos de V. Ex. a informação
inclusa do Cbaneellel' ria Casa da Supplieação
que sene de Regedor, e mais papeis a ella jun
tos, pelos quaes conllecerá V. Ex. que não foi
infringido o sohredito arligo, pois que não se
tralava de busca, ,'isitas e exames que tem lugar
no caso de traição, contrabando ou outros cri
mes, ma sim de {lmbargos e execuções por sen
tenças ci veis, em que não póde considerar-se ou
presumiJ'.·se l'avol~ especial ii nação frilneeza; e
quantlo mesmo isso entrasse em duvida, deye
rião as partes queixo as deduzir essa nullidade
presumida perante o Juiz a quem esta"a afl'ccto
este negocio. Deos guarde aV_ Ex. Paço, cm
25 de Junho de 1827. -Conde de Valcnça.-Sr.
l\larquez de Queluz.-Acha-se no Diario do Go·
'Verno de :l7 de Junho, n. 141.

7
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Maou&cripto autheatico.

..

Imflc"ado~. CQnst'luciQ_al ~ ~lffeQs~r Perpet~o
~o 11l1peci 4R Br'lzil q.m~~ Ilou por seu ;especl,U
mandado, pelos nt~l1ist ps í\~aix.~ 3;s~ign~dos d~
~eu Conselllo ~:seus De,seJRp &'.ldorcs do J.la~o.
H.enriq~e Ao~tacio d~ Novaes a tez no li:!o de
J,aneiro, ao&, 5"0 de J u[)hq ~e \ 82,7, 9° da Indo1
pendencia. e dQ lnlperio. -~Q~é Caetano de.A~
drade Pinto a fez'esc~ever.-pr•.&1\to\lio rlls.é; qe
lW,ira,nda. - Frat;téisco' A,lberlo TCix~ira .de ~a'
-g~Q• ." 4c1Ia-se 710 [-i,v'JI:l° 4e,ileg. das O.~r/eils t/,.
Des8l1lbm;go do Ear:o" dlippis {tá Independenl;UL, ~o 1~
perio do BraZjl, de rP.. 49 ll••a. 50 tl.

. -,
Sobre a repre entação do Vigario Capitular 40

Arce1lispa4o .da Bahia, em.que pedia a declar.ação
da provisão de L6 de Agosto de L818, <Luc mau"
d;l'·.a dar a terça pa~te ~Ias rendas do ArccQisp~

{lo .ao,Vigario Capitulai', ~;xclulda.a.c,onKruapOIl

intejro llue estava estabelceida aQ,~ A,c~i6pos

[lois que pre~ndendo cHe reccqer o lijl\e di~ia

respeito áS,ass;goaJ"ras da Cha lcell~ia,SIlt'H;il.átt
rfl Q Coneg..Q ~lç tre-e~cola José V~ciJ:a ~LeplQSIs

oa quaÍidad.e dI: EconomQ , ,que ~ra, das onda
daquelle _Arç,ebispaP,o que lhe não pcr!enei
excJuil1uo o da ter~ pl\rle 9a Jund!!! da Chan~
celJaria, por cnja que tão su pl;ndêra tamh!!m a
disll'Í1JU\ção que se, fazia p.elos Conegos das dtías .
terças partes restantes da dita renda: parece. á
1'1esa /fue. deve sql' cumprida a IitteraL d.isposiçã<l
,d o a\.val'á, de 16 de A.gasto de 1081.8, sem o ue"
crescimo do se1l0 da Chanc-ella ri a , porque sendo
huma determinação que vigora desde aqueUa
data, tem conferido hum direito que só póde ser
impugnado pelo Bispo successor, em quem vinha
a recabir a propriedade e o direito que ponde
rou o Dcputado' Procurador Geral das Ordens no
principio' de seu omcio 1 mas não he de razão
que accresça inno"ando-se o redito do sello',- já
porque assim o eserevem os Canonistas, como
porque' se'nã9 deve cóntinuar em materi.a nOV3:
a oiferisa' do direito de propriedad'e'alhei'll a ~Jem

se não pMé appliea'l' a razã'o crc qpa'si po.ssc, Irl~

deferindo-se igualmente a"appropri'ação e parti:"
lha das doas terças partes, porque ninifq que o
Capitulo Sede vacante seja subroglldo nos direÍto'S
do Bispo com o podeI' dê adrpinistrar jurisrliêção,
e que á primeira vista p:,treça 'da attribuição a re'
gra do accessorio que, exarando jurisdícçã'<r, deva
perceber os uteis pI'o"enientes, comtudo nã~ h'e
de ,'azão, porque gasa li maneirll de [utor $lu pro
curador, que não faz seus os, fructos, De"e por:.. '
tanto indeferir-se, e-este he-e parecer. V. 1'1. l.
mandará o m~' . j ~stQ. Llio.de, J:,aneiro, 14 de
1\1arço de 1827. ,

Resolução.-Colno p 'rece'ú l.\'Iesa. Paço, 2 de
J UHlO de IS27_.-Cdm a !'lubrica imperial...-Caa
de de Valença.,- deI/a-se, ri. [l. 5. '!lo do Li/v... ~o d"
Reg. de..Consulfas da Mesa cJq, Cansâeneia, na S6..
c/'etallia. ela J u.ltiça.

• o• fI • PAOVISÃQ DJi 30 DE ~UNUO. t I

Manuscripto aolheoliev;

D. '~~dI:o; pela graça de Deos, etc. Façô saber
a vós, OU"idol' 'da Comarca do Parú, que senéio
me pr;esenle em Qons~~lta da Mesa dó De~em~aI:~
~o de ,Paço, o omcio çlq Corregedor do CrnRe.
da Côrte eCasa, ora Dese!nbargadol' do mesmo
Tribunal, datacio-de 29 de Julho do anno proxi
'mo passado, represenlanoo a duvida que OCCOI'
rêra no julgamento do processo que com esta se
vos l'emelte contra o ex-Presidente dessa Provin
cia José- de Araujo Raso, p~l:quanto não haven
do lei que autorisase a Casa da Supplicação para
dispensar no lapso do tempo, e mandar lí~rar de
.,.assas findo o tempo legal, não po .a a Mesa
em quP. fôra apresentado o mesmo processo jul
gar do merecim'ento da imputação, e decidir so
bre a culpabilidade ou inculpabilidade daquelle
processo, como se 'havia deliberado no a{~cordão

lDcertu na certidão que tambom- selvas remet
te, peiJindo.me assim a minha imperial decisão
áqúelle respoito; e v.isto o qne sobre esta-mate
riá respondeu D' Desémbargadol' Procurador da
Corôa, Sobcraoia e Fazenda Nacional, e o mais.
que se meexpondeu na'mencion,ada consnlta, em
que se me ponderou que, pois não devendo ti·
cár impunes 05 crinies, e crimes tão horrorosos,
quaes- os que se imputão ao dito ex-Presidente;
mas. devendo haver absolvição OlL condemnação,
nem huma nem outra do presente aggregado de
papeis se podia seguir, dos quaes só constáo 'lICCU

sações vagas, já publicas, j{~ parti'culares, sem que
tal aggregado podesse merecer o nome de pro
cesso, pois que processo crlmin ai se entendia a
orqem legitima que $e devia OU'8crval' nos Juizos
Criminaes,.. a qual, segundo os prinGipios de di
reito, era o eorpo dc delieto, a devassa, a que
relia ou a denuLJcia~" do que nada consta. Que a
portaria de Io de. ovembro de I !h,5 quando diZ'
-pllra o fazer julgac Coomo fôr de lei-, não imp1h
nha Qbrigação de julgamento final, ma sim que
a este .e prooedes c ~~pOi5 de- se ter dado o ano
dameolo legal aos papeis l'emettidos, c ne1I\ ou
tra po.diq so'r a Su~ I,túWle, pois que não era de
lei ta! ju~gamenlo, maê -nntes era .contra a lei o
julgar ps cl'Ímes sç.o.1> que prccellesse corpo de
delicto, d.c"a~sa, qucreUa ou dCf)UDllia; convin
do opscrvar-se a grande diffcrença ([ue J]lec1iava
no caSQ em que não havia processo, e no caso
em que elle era erra lia , Eois ne te pOllia ter lu
gar a abolição, mas júmais naquelle. E confor
lUanda-me com o parecer da mencionada consul·
ta, hei por bem, eo~ minha immediata resoL~çàO

de 18 de Abril do corrente anno, tomada sobre a
me m.,! cOp'sulla e pela ub equente. resolução
minlia de J J de illaip CO mesmo anuo, tomada el;Uq
outra consult,a da J:ef~rida !\lesa a semelhante ob·
lecto, d,eterrninar-vo.s procedais á, de,,~s.sa ,sob~~
os crimes publicos, flroceclenuo 01> competentes
corpos de. delicto, au~iliando-vospara ~lIes das
l'ept:esenta~ões em que dos mesmos orimes hp. ar
guido o refel'ido ex-Presidenle, pedendo as J)"ar- '
te , quanto aos crim.es particulare , usar dos
meio que a lei lhes faculta. Cumpri-o assim. O
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Manuscriplo authentico.
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-RemeUêrão-se á Junta do COqlmercio', pal'a
consultar, dous requerimentos de Braga, Doura
do e Pamplona, negociantes da Provinciil do
Parú! em hum dos quaes pel1em se Jq,es mande
pagar a letra de g:200:t!> rs. em que ajustárão o
frete .do brigue DOttJ'ltdo e transpor.te de recru
tas uaqueUa ,Provincia palla esla, côrte, ;vioto, le
rem cumprido da .sua parle ludo quanlo Gootra
lúrão com a Junta I-ia Fazenda, ~ que se não
tr,ouxe~ão os recrulas, foi porq,ue o Presiden~e ,
fun,darlo cm J1Uma l'esolução do Conselho Pro
vincial, e com o pretexto de apparccer a epide
~~a d;t,s bexiga em parte dos recrutas, re,scin
l1iQ o contra~o do frlllamenlo e tral}Spol'te 'solem
Demente ;feito;. e 00 ouh'Q requerimento pedem
perrnis~ã.Q • pql'a I di~p?r dqs, (manlim,eptos que
co,m,prill'ãu F.íJl'll sq lepto dos recnttas, afim de
se llflO d.amolfical'elll, sendo esta disposição por
conla !)e, quem pe~teocer. .

A J unl~ do C.qrn1l1ercio mandou inrorm~1' o
Juiz dos }lrivilegiados ,do Commercio J o qual
re~p09.deu,que, á vista dos documentos apresen
la~o~ pelos ~upplicanles, não porIi'l ~eixar de.
reconpecer a sua jqsliçu e a matvcrsar-ão do
.Pre.>icleofe· _

_ O Fi,scal do Tribu\lal concorda com o Juiz ~Tos

Pt;i vilegiados ...' " f J ' •

} O Pfocu~ador da Fazen,d.a rc:;ponpe~ que C,on
"jr~;.Re~is~o, por 10Jl~~cjqslpcrito~ ~a, p,prazjn}(mto
ljas p~rIGs, segun~q o eslill) UOS nílçô~s ,cullas,
effeiluada no Juizo do fcjtQs da Faz 'nçla, da Çasa
~iJ S ppllc~s:tlQ" .oQ.~e1~,ev~rA)scl· dC,Ilwnda,do O
P~oCJlrarjor ela Fa;.~nda. . '. ;
_ ,Parece ao Tdbl)n.aj que ii Porlaria, ua Secre
~a,,,'a, da E.,sla~o 'dos ,'egoQ os, da Gucr~a, Jc 5u
de Janeiro de 1820, valendo cm commercio tan
to como hum mand-ato e:x-pn!sso, hc cm admi~

nislração h\l,ma ordem t 'r~,ina:nte, c por i so o
Presi:.leote a devia estl'Íclameute cumprir; e ten
do os proprietarios Jo hrígue conll'alado o fl'e
tall,1entQ. ç preelJch~do; a9 condições, está a Fa
zenda ,Eubl\ca obrigada ao pagamento pela
Ilegras geraes, dos cootçatQs pppliqdos 00 COJ,ll
mercio. Como poram a embaréaç~') estava no
porlo doude devia pllrlir, c o carregamenlo.cro.
de natureza que não depenuia do tempo e traba
lho para a descllJ'ga, <,1 vem ps propri tario rC
ceber metade da, ir.o,pprtancia ci~ somma, COQycn
cionada pelo lran pQrte da- .recrula , a: iro como
os .85o:tb 1:&. pelo ~ 9icjólmento dellas por tqdo

rQ ~mpo que ,es~iverão, no deJlPs}IP, c qt,H) se
'Venceu" COOfol'lDC a condiçãq, mais de 16;jj; r .
por cafia dia) despe \ I de De~~~bro t:;1,mfQrrqe
foi jnsto nQ primei.ro,conl)·ato; I) ,'aior da I'OU
pa, aguada, mantimentos, ranchó tio' rccrut,a ,
e. tudo ° mais que p.or ord~m do PrçsÁéIenl11 e
Irão pªra pr~p'lI'O dq brigue p,~au,l'~lJ.ail'e,lillllídado
por arbitr,Qs a apl'azil1'!ent9 .das. partes. ão de
V~q) os proprietarios rcqebe' Q frete por inlçiro,
porque não se tendo c~mpçado q.. "ja,gçrI} e /l.
CBl)do a, embarcílção ,dese ba aç;lda, raGU-lhes
er,"'hohtere,Ullloutra lIílrg para. ÇJ, alq ler ,porto,

'} ..

Manu5cript? authelltico.
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AV'lSO DE' 3' D'E JULIfo.

c'l .(
1.1en do.'reoebido os'popeis que"do ál1chivo. de ta

Secr<:,larla de ESlado dos Negocios I do Impel'io
foro'o remettidos n 'fm. com o a viso de 20 'do mez
proxirnopassauo, c que fOl'mavão a ,quinta re
. ess~ pertencente á sua primeill3 relação, ,:vão
lOclústJs nCFte_ al~uns dos que' são apontados~na

elrundá 'reiaçao, e que potlem servi... de conti
nuação ao trabalho de que Vm. se.aoha encarte
gado. D~ gua-rde a Vm. Paço, em 5 de Jullio

'de 18~7.-Visconded\l S. LeopolcJo.-Sr. Jo é
faulo de F~gueirôa Nabuoo de Araujo.

I ( .. ri ' ( I •

'l\l!SOL :çÃ.O 'DE '2 DE..;JU-r,I:O.
I '

l\1l\1lUScõpto anthentieo.

Sóbre' 'a rllpÍ'es~nt8ção do €abido da llahia,
que acomp:mbou o requerimento do Pádre Luiz
i\nton;o Dia!!., ~iestr~ da Capella da Cathedral;
em qne sd qnelxn dó-n'm,sico José Pereira'ReboTI
ças, que prteiOf!'dia -usurpar a sua jurísdicção, o
Procurador Gera& das Ordens, a qnem se deu vis
ta, disse :-Sendo a,~eaz c\>lra e bem' inte11i"'iveI
a -eat'ta regia de 18 de Agosto de 1804 ncnhouma
du'vida pódio oecorrer para ella não s;r execula
da em i'Óda a sl}a letra a substanúia. Em termos
taes, me pal'eceu I~~l o det!!!minar-se o cumpri
mento da referida carta inteiramente sem admis.
são de qualquer enoontro que possn esbulhar o
l\lestre da Capella da Sé Cathedral dos direitos
antiquissimos, :e âlé agora co'hservados inteiros
10 -OAfgo leJIJl~H:stú .de PQss~, J ,

.Pareç~ ú l\Jc ,) O m/:lSmo que ao Pepl,l,tado Pro'·
IlQ~ad9r Gelljll 4M Qrdeó , pl(rª as im u9n~tar ~

V. LU,. J., ql1~ Q;l.pntl.artl o que pOIHe)! ppr bom.
~ dil Janeiro, ~() dç Abril de 18:171 )

llelO!ttpáo•...,Comn p.arece ii l\te '!I. Paço,,2 de
Junho de 18:l7.-Com a rubrica impcl·ial.-Con
de~ Val~~a..-.JciIfkJ'ti p.. 5,),(10 Liv; l&9lk Reg.
de ÇQ1lSulJas 4fl Jl1esa..dlf Consciençia, ,nll S4c)'etarill
da J ttstira. ti , ,

C , 1.' ,
.. " I J\ES()loV ç_:\.O DIi 2 .Dn, J:t/ LUO.

• ManuscriptÔ autlieutlco., , I
\ h 1 , (",' __

Sobre o requerimen,to do fa~r~ l\ljloQ"i1 AlrllS
de lUeoezes, Vigal'Io da F~~ezia de S. l\liguel,
pediudo a ordioaria (le 40?]> rs. para cavalga
duras, parüt'e'!\ §ia; 'coMo~dJlmtlo-se ccrn a
resposta .do DescfIlb; J;g~ ~.I~Pçpç1JXador da Corôa,
Sobcrama e Fazenda NacIOnal, que a pretenção
do sup Íie Dle não 'Pódelltéf lugal' em p'resença
da iJ'óperiál r~soluçã de !AS d"é Janeiro de 1825,
julgando igu 'hn.enlé Iguelieste' e'oútl'OS negocio
ae igu 1 nalurez'a I deverúó' ser1levados á'assenl

1>léa legi lati'v3. V'. -lU. I. u'landurá o mais-justÇ).
Rio dé Janeiro ~ 25 de IUãio·de 1827. .

Re8olução. -C.omo parece á Mesa. Palio; 2 de
JuHl? de I 827.-Coln 3 I'~'\)'rióa imperiaL-Con
de de Valençá.-Al:/I1t-s~ li fl. 50 '!l. dó ÚiV.2· de
.Reg. l:le 'Consultas !da Mesa da Cóh~ckncid, na Secre-
taria da Just i'ca. 1 ,

, -
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Manuscrjp,to:a~luentico.

bem da Fa~e:llda e ;ntlll'esse pulflioo q\le ella não
seja interrompida, e dictando a justiça que pes
soa nenhuma seja obrigada á prestar serviços in
compatíveis, se devia lev!!r a represcntação á
augusta pr-esença de S. ~J. ~. , a6m ~ qt,lC, ~eflrlo

tOq.ladas na sua imp,eri:J) cOllsidel'i!ção, posliã:o
ser sq,Pcorl'Í«os Os sobl'edilos I'ece.bedorll& para
não serem cbamados ao setl'iça~IQti'I' em quan-
to sen il'em ue reoebedores. ~

ResoluçiCo..-ComQ parecenao Conselho. Paço,
5 de Julh~ de 182í,-Com ~ imperial rubrica.
JUarquez de Queluz.-E[I;ll'ahida'l1o ThesouI"o Na
c4smal do ol'iginal enviado aqS.lj) ao Con~elho.

I

REEOLUÇÃO DE 5.DR JULHO.

, ,Manuscripto allluentico:

Queixando-se alguns Guardas da' Alfândega
de~ta CÚl'to' ele haver o Juiz delta suspelldido a
gratificalfão <Iuê alies tinhão a titulo de ondas do

,mal' noélUl'nás; que não fazião 'I1emfl~;ráo predisas,
como infol'll'iOo·o dito ,Jlllz, l'cQlettcú-so. o re9.ue.-
'rimento J 'para consultar, ao Gónselho da Fa-
zenda-;- I I' .'

., Parece aó- Conselho, confo~mando·8e com ó
'Procl1I'a80r da Fllzenda, que he sem ftindameo.l.
mento a queixa dos Guarda8, l,

ResolllfüO. - Déve:se a gratilicação aos Guar
das quando rondárem., Paço, 5 de Julho de 1827'
-Com a impedal rubrica; - Mal'qnez de Que
luz,--Ell'tl'oltida 110 Thesouro Nacional do original
~e71l:iãdlJ ao ConSelHo aos, 1'5. .. ~_

... ~. , f_" c;i ~

t.iol IJ 'J.
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Í1anusctipto 'nutl'ienHc'o.

, RemetteJl-s~ ao Conse,lho da F~f!?n~, p3Jla
C1>nsultar, o requcrimento ue Antolli,ol J.osé ,de
Lima, SCI'vel1tuario \·üa.licio do offieio ~e A.d~i,

nistl'adol' da Estin d~ Alfandega da l)ahia, de
que diz fltra expulso sem culpa, e só por ser nasli
cido em Portugal, achal1do-se aliás com :40 an
nos de I'psidencia no Bl:.aúl, e casado ,.cl}m D1U

Iher braúleira, de ,que têm 110"e filhÇ>s, e o re
querimento de Antonio José da Silv~, que en
trou elll lUS'ar .deHe no dito officio em que pe
dem, o pl'imeiro, a mercê do omcio para~sell
filho mais I'elho; e () s~undo~ a serventia "ita
licia delle, !lue estil servindo por provimentos
annuaes em" 'Virtude da imperi~l' resolução de
consulla de z cle Dezembro de 1824, e cm <{ue
fôra pro\'ido e'm allenção aos serviços que fez ii
causa da Independ(}ncia. '"

Acompaóhavão os ditos requerimentos di"Ver
versas informacões da Junta da Eazenda da Ba
lita; e mandando o Coosolho juntar a tudo isto a
referida consulta sobre, o supplicante Silva.., e

-outra sobre o supplicante Lima, que ainda oã,o
tivera resolução definitiva, deQ ,'i ta de tudo a.o
Pt:ocurador da Fazenda, o qual rcspondeu : 
Posto cque o supplicante Lima procedesse na j.us
tificação da sua c.ooducta paa:,a apartar de SI as
irléas de inimigo da Callta dQ Imperio quando os

em que hQ.\.l]\'esse necessidade Ile ir aO desta ci
dade, nem para, vinculo do contl'~to, nem para
a verificação (la \'iagém, jil transtOl"lwcla pela de
clalfação do Pre,idcnte c da Junta; devendo os
propriet8l'ib"s imputar a si fodos os p.:ejúizos nas
cidos da sua ignor<lncia das lei e usos mercanti's,
ignorancia' que deli causa a niio aceitarem o,con
yite da Junta para 'o arbitl'io da indem~)idalle dos
pmpl'Íelal'io, Quanto porém aO:i gel1eros 'que
se achão a llordo, sohl'c que os PI'opl;ielario I'e
quel'êrão licença parti os vendeI' por conta de
f[Uem pCI'tenccr, o Tri,tlUnal he de varecer que
nada tem a Fnenda Pnblica de inrervir neste
objécto; por'quanto, di~s<lf, ido o contrato, po~
tlhío os pr'opl'Íetarios yendê.lÓs como lhes con
,'Vie se, e quando muittl, reCOl'l'er 4 :lUtorit!ade
publica p,ara a li1:/lIidayão final, e não tlemorarem
~ete mezes a lia estada a hordo para pretender a
nbda, quantlo tahez,est jão lavaritúlos..

Os Deputa'~óS'Ignacio Alval'cs PirHo t1,c A!mei..
dá c 1\'1:1I10el mlrnêirO' de Campos aCcl'csaentao que
a liquidação por arbitros' conl'êl11 lJtlC se faça no
Ceal'i,', h3Ó' s6 da "0 ~pa c, mais' objecfos ,gue s pro
})rictarios ccdêrâo p~ra o bl'Ígoe ,8lil!ltl'epairehomo
da inudnl1íishciío devmà retos dias 'que tlecori'ê
Tão entl'c o a'pr'aza'dú pal'a a I~a'rti'da do seu bri~
gue Dourado, e aqucllê cm qll6 o r.ontrat'o fbi
d~ssol \)do, e a sim mais a inc!emnis<I-çab-do Ya
101' cllJ t(\(105 aquelles objcctus 'tenrlehtcs"c'neces
sarios á con]modidade c lr<)n ~orle tio' recrutas,
e que se toro:lssem inufcis para, :iqucllc~ p~'oprif.l.
t&rios pcla,dissolt\ção do confr'ato, porque não he
Je ju ti~a. qu·r. a 'F zenila: Naci'olial e clles soffrão
'dE!tri~entO' I)esta' fiquil1âçiio. I r, ~j

Resoíúçito, - Como pllreÓe! bo.,:rribunill ~ço,
5 de JulJ10 ,de 1827, - eh,tll' a ruhl'ica' de 'StJ ~F,
L -;- Ma~quez (lê Qóeluz.-Ea;f.7;ahída 710 Tlre,~ou
7'Ó Nacional elo Ol'ígillttl envi:do aos !l5,áo Consrlhu'., '

r

RBSOLUÇÃO Dll 5 DB' JUJ.IIO.
'.1 '. '

A C3Imra da ViIla Real âa 'PraIa-Grande diri
.gio ao Conselh.o da Fazendâ hUOla represen ação
cm que expõe quc o Rêcebedor d'as tlecilnas, AI'
pino José dos fieis, e o dos ~ovos ihlpOStOS e d'as
.aguas,ardentes MahoelJordão de Vargas e Vascon
'cenos, aml.lOs,approyado,s por pro\'i.sões do Con
selho, sendo empregados na segunda linha do
Exercito, he incompativel com este sel'Viço, pl'in
cipalmente quando são destacaclos para f~ra da
Villa, a cobrança' elfecth::a lIas ditas rendas; e

<como seja múito tlifficil achal'-se ali quem sirva
'prestando as competentes fianças que não esteja
nas suas circumstancias, pedem que os Ílitos re
cebedores sejão disperisados do dito serviço da
segunda linha.

Re pondendo o Procurl!dor da Fazenda 'que
aquelles dous exercicios erão, como até aqui se
havia praticado, mui'combinaveis, e que se se
abrisse exemplo sofireria considera"el f'alta a de
fesa e segurança publÍfla:

Pal'ece ao Conselho qoe, estando as recebedo·
res encal'regados da effectiva cobran9a, pedindo o



RESOLuÇÜ) DE !5'TDE roLrro•

• f1Ilanns'cripto authe,nrico,
, I

llemetteu-se ao 'Co elho da ]i'azçnull, p1!ra
eo~i;ultalJ. o xequerin;lCnto de, Brupo Apt,Qpio ~hi

relles? çn~ ql/e pl'etenl[e s.e lhe ,abata. flOS dizimo
e subsidios ,ue quc foi af'rernatan\e oa Provino~3

U\lr ~1~r1\nhão l....O' trienqio 4e 1 ~20 lS~U, Q

g~lanlia de 4(rÔ07;/'tl~00 1'5.'; q. assi.,m maiS que
no"segu:nilo, /:l;i· nniq tle 18

c
2.?i a 1~8;25 ,"pu e l1:le

diminuão 112:2~~<#)737 rs, , ou ~F J;!:~jão por !lul
la~1,as arr~lIlalaOÕes, ,e~r,~ltel}.~ãQ ao" grapc).Gs
prei.,l;Iizos fiau,sac!.os pela kllerl'a civ~.l e peÁ\l.,secca
qu,e as.s0.l0.!i ~,PI·tl"~Doi(l; ,~om,Q tudo ~oslr(l p:pr
sentenças' iustilicativas, ' . , .'. • I

Inslruída a supplioa eon'l-informações da Jun
ta e respostas'!jscacs d,o estilo., pal'ece .ao Conse
lho que, dcpenrlenQo a pretenção de julgamento
c liquidação legal, para 'o qne não bastão o
oalCulos p\lrtioulares que apresenta~ neJr!. os mo
tivos.,,: razõe3, eqm lânta simpliç:idade e gi'ácio.si
d.adp pl'ovfdos, pelas justiticações graciosas que
junta, para poder obter aquillo que fvr de justi
ç~~ e qu.c não, devç nem lJó'de negar- se-lhe', de
verú, em juizo compelen~e e eom audiencia uo
l'rocUl'adol' da Fazen,,Ja ~ propôr e promover as
acções que lhe competireql. ~ "

Resolaçüo. -Como parece ao Conselho. Paço,
5 de Julho tle 1827.-Com a rubrica de S. i\I. r,
- Marquez de Queluz. -Elftl'altida no Thesoal'o
Nacional do, original. enviado ao C(JIlS~{!tO aos 12 de
No}:emúl'o. '

lIESOLUÇ'Io IJE 5 DE JULlIO.

MaDuÔcvil'tO bOluenticu.

nemetteu-se ao' Conscrito da VazenJa, 1H1.1':1
consultar, a reprcsentação (lo AdminLtrador ue
Diversas Rendas nacionaes, em que elle pergun
ta se o imposto de I '},:jj)800 r5, que pagão p0r
anno as embaroações de tres mastros, e o de
ü:tb600 1'5, que pagão as de dous, e foi estabele
cido pelo alvará de 20 tle OIl'lu'bl'Ó de 1812, hc
extensivo, ás ~mbaroa9ões eslrangeiras ou só p€
cuJinr das nac~ol~aes

propl'icdade. 011- posse lqgitjma; que nestas cil'
cumst:jllcia:l' depende ua. impel'ial mundficetlci.a a
pretc.nção tia desi~tencja ,do dito Lima. a benefi
cio de ~,cu fi,lho, ou d,ll indeJ:«tctive,l justiça de S.
1\1. I~, a d~.fi·n~Li va res,olução sobre a eq.nsulta de
28 de 4bril de 1824, que sób.e com esta, como
c quando hóu\'et; POI' bem "com a qual, e,com o
"ato separadq que nella h,guve., o ICQI~selho,se

conform,<l; não podendu tam.bem deixaI' de eu
ten~Cfr que, o supplicante Joãó JÇlsé da Sitsa, pelo
bem que tem senid,!? merepe a imuedal con~~

dcração para ser altendido em qljalquc~ nulro
offieio que vagaI'; '"

.Resotllçito, .- Seja 'o supplicante ,restiluido ao
offieio de que fUI'a despqjádQ sem sentença. 'Paço,
5 de Julho de 1827,-Com a .rubrjea de S, !\l. J.
-~Iarc[ucz de Qucluz, - E,vtJ'(l!tida no Tllesoura
Nacional do Ol'iginal ertt'iada ao Consel/IO ao,' 18 de
Jul!to,

Lusit;mos domina ão, a,;Ba!Iia, idéas que d~rã(')

moti\'o a sei esbulhado do oWcio." tem ain~a
CQnll'a si cm grande p-arte a opinião ,publicíl~.

co.rnO s.e c,olhe cl:js infol'Qlaçõ~s. Ao co nLrario o
• Supp'li0al~te ~lva, ~endo em ?eu .fé! v.or as ditas

informações, c, o quc' he mais, JustlCados sel'.
"iços, {ti ,call~a ,da I\\~ep'~nd.cncia, obteve pOl' im
perial rC blu.çi~ "o ser conservado nia sc~veulia

FOI' provimentos ilijl1UayS" (} (~ll.e tudo fa,z sobre
sahira melhpria ,das suas CIl'curns,tanClaS e uo
seu dil'eit.9; ma colisi'der,ando por Qutl'O lado o
direito {lo su;pplicante Lirpa, e a pobreza cm qU!l
se acha a, sua fllrniliq, e não parecendo' pulitica ei

nem eon yen~ellt~ ~ i di: a. inculcada n,a oulra, con
sulta junta de,!!.e proe,eder a devass,a para JUSlifi
cação da sua conrlucta, porque he lempo de pur
em etern'O cs'ql,lepimento tão tdstes factos ~ en
teade. que..se, co\übill,at'ia a iusliça com f} equi,da
de"sendo' o ~u.pplicaq~e Sili'a providó na sec\'ell,
tia \'itaU"ia CÇlIU o onus de ,satisfazer ao s.~ppli-

. ~.aJlte Lirr~a em sl,l'a, vida ,. e epl sua morte a sua
mljllhel' e filb.as" em qU~~ltO se cons~I'!arem so!
teiras, a, te~ça parle fIo ordenat!o, nao se "e1'1;
fican,do, e:sta gl'a,Ça seip que o ,mesmo ,Lima saiis
~ça os 110\'OS ~lil'citos cOl'Fespoll.de,ntes ao.s annos
que serfio ~ .ql,l,e ~~:\l~o mostrão p,agos, niio .ten
d.o. lugal,'. a.pI'J')tql çãp da r~n?pc~a ,n,o filht;l pOI'

não tt)!, ~di1Je"J QeFH Ul;C ,asSlsll\' ,Ull'elto, po~_f.~lta

do' encal'leAl:HieJl pa.i, 'el,eeel2:uo ppepus, eqq;p.a.
de, se lhe nãt,> p~s~áS~Ç.O, dit' ,to uo sup,..I?licanlp
Sil'·a. -.~ .... I;." fi.1.u ( I I I

Pll!'gce"a.<fJGº..Qlle!~o que, r..,ão tenuo ain~U!·S.
M., l'l rc~ol 'igq! d,~nitirame~tç; q. consu~t~ lltl~

bai:Xol!. co~-qI~ tê. ue, ,5 de, ~~/Iio de ~~24, s.oJl.Jje
.() e,91\Q-I:im~lltO.i ~Jl' ânto~ip Jp~é dl!, ~\~a, ,g,qe
pedi~ uc..stÍlqjç~, ao s,çu c;mllregQ, do ,q.uallin,Q!'l
~ido_ ç1.tlllliHitlo ~al'):>,i..t[~ 'iamen~11 e SeL1l, eonheFi~
inellto ·de eaU,sa, I tlplp,9 mastrão o~ p:weperes d.a
dita consulta, cº!1form~s sobre, a jl!,stiç:a da res
titui~ã~ pcdidjl, e sp di1torentes ,na. dep,ç~dell~ia
ou iJ~oJ .1.c,pI'qp'edimen,lo de.dey,ass~ para juslifi
cação q,o dito {.i,na, 'que'l\ão lem culRa formó)êIll,

, e ,aliás 1Dostr{)u. por su.a, j~stificaça.o de, testel~u
nha!\ b,razilpiras é fitledig~as o sou bom serviço e
eonducta; que 'não póde o Conselho' d,cixar de
ponderar a S. 1\1. I que, estando assim ind,eei.so
o direito d,o supp.lcieante L~ma, e pedindo este a
S. ~1. I. a graça dq conce'd!ll' 11 mercê "italiyia
do meSlno offic\o a sep. filho, qlle., pelos est,uc1os
d'Aula dI) Gq,rnmercio, se .mostra \'a Jwhil, não
póde de sorte alguma entender que ticja de justi
ça, mas sim dc mllra-gl'aça, o deferimenlo; não
podendo o,actual sCl'ventuario Jo~o Jose da Silva,
aliás bom servidor, ter adquirido direito ú ser
ventia v.i.,talicia de hum offiêió qüe scne por pro
'VisQes ~nnu~es até qUtl so d.e~embarace e ~'ealise

ou' não a l'llstitpiçiio do propri~tario Lima, cujo
dir~ito ú falta de cl'ime formalis.aup he garanlido
pela lei c cOl1stituição. pois he visto que eUc só
mente desiste do omeio obtendo a graça para seu
filho.. não dcveqdo admiltir-se que possa. ser
comp~livel a justiça com a cqJ.lidauc qual?d,o, se
~r~ta d,o dil'cit!:' .~a propr,i.edade" do justo ou do
JOJ ....slo, quc não ,admilte' modificaç?o s,enão a
apratímento do dQno a quem pertl:;nce a mesma



~ ..
Oa'v'i'nd'O "no'vam>eute o dito ãdmini'strádol' e 'o.

Juiz da 'Alfandega', r~pof)deu a final o Procura
"dor da Fazenda, que -da simples leitura do alva
ra se deanz. pa)pavelmente que ene não compl'e
h~nde nn SOa letra 'e espirito as embaTcaçÕ'es
~!ltrrangeil'as, sendo que por isso não 'tem sido
'arrecadada semelhante renda ali o 'presente, e
Íl'lenos o poderá ser para o futuro sem huma nova
lei ou regulamento que o delermine, e assim deve
contiou'ar como até aqui, em quanto o coot1'ario'
não rôr comp~tentementem~ndado. .

Parece o mesmo ao Conselho. f .

Resoluçtío. - Com,o pareee. Paço, 5 de Ju'l~'l'o
ae 1827. -'Col'll aimpl!ria'l mbrica. -l\Iarquez
de Queluz. - Extralâda no Thesoul'o Naciollal'rl'o
orirjl'nal reme~tillo aos 1:; do t1!esmo Julho ao Oon
set!lO.

Dl':CRETO DE 6 DE !ULllÓ.

,Maousori,plo outbentie:o.

Altendenuo ao que me repr,esentou FI'. Nico-,
Iáo de Genova" Capuchin~lO e Missionaria Apos
toliao re.'idelll'e ITe!ifa Côrte: hei pÓI' bem que,
peJo ThestlUro 'Publico, lh'c seja eh'tregue a-im
]lol'tandi~ (1e 'quatro m'ézes da sua diaria de 4()ü

rs., que lhe foi con'cedida por decreto dI; ~8

ce Agosto do anno.passado, afim. de PQder dil'
-gir-se fi Aldêa de 5. ,Fidelis , e ali empregar-se
no trablilITÇI das mi91õ'Ões._ O Marquez de Que
luz, ·etc. &~acio do Rio "de~aneJro, 'em 6 de Ju-'
lho de ) 827, 6" da lndep-enúencia e do Imperio'.
~ Com <1 ru'bdC'a'ue S lU. I. - "isconde de S~

Leopolâo~ - Fxtrr.rhid'o do L'to. '!jortLe, Rl1g. dé /!}e:':
Cl'ctQS, á fl.- J 50. . [. ,~ -',.

!. t',.' J"

-. I J " .~~lIçiÓ 1lE 7 DEJ'OLtlO. . 1!J
, ,cc . . .J u'; I

J~' li MaollscJllilto ~utheQtic&; J .! '\

'Fl'an~isco de S01lUJ Pal'aiso, rrheso11I'ei~0' da
1.:lfandega da Dabia, requeren aposentadoria com
todos 'seus vencimentos em attencão 'a 58 anno'
ae bom servico e nancatla .dade; 5."1.\1. I. hôu
v.e por bem áe o apos~ntar por decreto de 5 de
Abril deste anno ue 1827, e quanto ao ordenado
mandou consn1tar o Coose1\ho da Fazen1:la. -

Respon~eu o Proc'ttrallor da COl'ôa 1 - Fia't
J ltstitiâ. (,.

Parece ao Conselho queo sup~licanle he me
recedor da graça que implora para scr aposenta
do com '0 sell ordenado p'orinteiro, attedta ii sua
idade, longo e bom ervjçQ., constante dos do-
cumentos, c abouado~ela Junta da Fazenda in
formante.

ResoILlf:ão. - ComopareJc. Eaço, 7 de Julho
de 182:::\. - Cpm a rubrica de S. lU. I. - lUar
quez de Qdetuz. '-!Jtr;trdhitia no Thesoul'o lVacio
nal do original 1nalidado~ lio CimselflO ao~:; ele No-
v,mbro. ' I

J c ...

nESOLUc'ÃO DE' 7 1fE 'JULi'rO•. , ,.. ,.)

, ~-Q\l,usorrJ.ltq auluepticl).

Remeltcll- e o Conselho 'lla Fazentla, 'para
consultilr, o requerimento de Leopoldo Augusto

da COlmara Limn, em que pe'àe que, ~16m dos
4bo:tiJ rs. que tem de 1ll'denado 'como Interprete
da 'lingua ingleza da ~Alrandega desta oôrte, 'se
llle dê huma ajuda ele. custo pela incumbendia de
tr:Jduc'tor do francez qne,.tem c~er<rido deFoIi-s'1i6
tratado com esta nacãó. .

O Juiz da Alfandega infom10u qne às traducções
francezas duplicárão o h'a'balho ~cf \lpplicarile, e
que elle merecill outro tanto orrlenado,alé porque,
senqo de grande ii:nportandi.fI"Para aF-azenda Naeio
DaI :J 'exactidão e fidelidade cm taes lI'aducçõos.'
pois que por e'!las 'se fa'lia a contll aos dircltos,
convinha que o encaTregado desse·ti'abalho tivesse
h~m ordenado aV'a'OtajaBo-superlo'r '3 Stl'1UCçÕes,
e foss'e pessoa c:ipaz c'omo' SOe 'tt!m moslrado o
supplicanle. I

O Procura'dor da Fazend-a entcnd-e oãa ser :lt
tendivel a pl'lÚnção, porque.o exer-cieio de I.n
terprete do francez Se tornaria {)1,1tro omoio, cHja
creação p'ertence á Assembléa, e a exemplo des
se concorrerúõ tantos interpretes quantás :JS na
çõe~~ se o ~rab-alho do sopplicante lHl servr~11l '~~

lhe he' pl'oprio fÔI' 'crescendo. estará 'n o casO d'o
preténCler maioria de ordenado com~tcntemen

te, e enlão se tomará em' cons'ide'ração o :que
cOO1'ier mais acerca d:J reun'iào de exercicio.

,p:J\,e'ce lio ComcTht> que,' 'Slo ter o 5uppliean
te nas ttnducções /los papei~ francll!Zl!s qu:Jsi ig.tffil
tr:Jbalht> ao que lhe ~á o seu omeio, de traductor
aa 1in'glta ingleza, merece a ~:I~iAC'a9ão de 200rtJ
1'S. anOl,laes em quanto durar esse trabalho. (t:"

Parecc ao Conselheiro ~o~ó J1o'sé dá Veiga'que,
nao lhe constanlfo 'com a evidencia n8<: arla
que "O bill,cio oêl:ttpado peld ~~liCánte full5'e
origin;lrihmente restrWto ã Nngua iÍlgleza l' Otl~

deradas aS razões Bo Prbcilrad'ôr da' ,F~elÍd-a';' ~
~I)lado que riem todos oS tyapci§l:se; timun tra{).\1J
zi'r officia1tnebte' 'pelã 1\.tfábdegà-',LI(}'e'feraJo tIs
partes sulJi5raier a 1 50, d&,Pxatiflo €lê tel' aslinie>
gul'aJ'idáacshnoitadas I peló Juiz l ,~eria mai~ ;prti
de.nte' declarnr-se que ao' mpJ!licrtlote se paguem
as tralluc~õC'S que 1:on'Vier '!lO bem do ser-vjgo ~

fação péla 1\1filndeg:l, sendo pagas pelos inteiles
SaliQ5 :JS que estes u'lm9Hrem, 'porqa6 Ó <lontt'1l"
riQ seria 'impÔ'r á Fazenda os <mos., t! tirttr as
partes os proveitos. éJ J 'I

1J{esqlaçfto.-Oomd;Por'ece. 1'!aço, 7 de tJ~-fll}C(1) de
)'827' - Cóm 11 impél'jal l'ulJrica.-.!-lUarqne~de
Q cl'uz.-Ext'm1iida-flo T"esdu7Q acionalllo '01,i
gi~al enviado ao Conselho aos 16 de Julho.

nE'sOl.UCAÕ 'DE 9 'D'~ .roLHl>., ,
• P.l

• l\iol<1l cri,Pto a~tbQ'ntic9: .,Y,/.

Soure o reqübrimerHo de-'Mal\tleI éle 8ànta B~I'
bura Garcia, pedindo dispensa<11e:ho-biUt,1l.9Õ'e1;'}'Jara
seu filho Francisco de Saá~tI Ba'rbara IGat'eill' e
podei' enbartar- no omcio de 'Escrivão dI! Prove
doria de Ausentes 'tia C'crIll'are-a' de Goyw, de Cftle
obtivera n serventia vitalícia ~ o Desembargador
ProcuI'1l8br (ra COI'5a, a quem -se deu vi ta, 'llis
se: -:- DI ponsa d,ê 1requis'itO'S e m'ais cillcumstmi
ciás que as leis' pre~Ore'Vemlri'ara o beni uesempe
nhb Dtis c1C'reres e obri~açõe~ 'anne'X'os ~05 o:ffidif5



~ .c~prego , nã se co~pad~çe com o actual
sys~ema que ieli"men,te nos rcge, priocipalmcu"
te Qão !lavendo motivo w:g.ente para taL .

Pl\rece. li Alesa. que a dispensa pedida não estú
oos' termos <ke ser deferida.

Resoluçã.o, -CQma.parece.._Paço, 9 de JuUlO
<le 1827' -Cbm a rubrica imperial. -Conde-de
Valença. - AtÚla-~e á fl. 51 V. do Liv. 2° de Reg.
de Ccr,nfiultas"da "M~sa da. ConsPi'llâa na Secl'etal'iq.
da J ustiFa. ., I ., f

f. I il r
nEsoLtlllÃ.O: DJi 9 DE JULHO.

l\Í3nus~ripto' authentico.. ,
D. ' lUaria Botelho de Araujo Cal'-<albo e D.

Francisca Botelho de' Araujo Carvalho pedem
huma pensão anUlial ele 50o:jj) rs., com sobre
"iveacia de, horoa para outra, em remuncraçã'l'
dos serviço!! feitos pelo Chefe de Esquadra An·
tonio Joaquim dos Reis Portugal,. e doados ús
supplicanles.

Deu-se visLa ao Desembargador P.nocUl'ador
da Corôa, o qual respondeu: -!' vista. do do
eUQ1lel1to incluso, flat jus~itia.

Foi ouvido depois o Conselheira Fiscal das
l\lerei!s J- que disse: - Verificada a dispensa do
parentesc'0 do Clitcfe de Esquadra A.ntonio J,oa
quim dus Reis Bortugal para doar Oli seus serviços
nas supplicante ,como doou pela escriptma que,.
ijunta, pertence,lhes a remuneração de 500:jj) rs.
taxada pel0' assento do Consc.lho Ultramal1iHo.

O que tildo ,'isto " parece ao aonsellio o mes.
mo q.ue ao Conselheiro Fiscal, com quem se
conforma. Rio de Janeiro, 25 de, Julho de 1827.

R:esolupão.-Como parece ao Conselho, fican
do porém indeferida a pal'le do re.querimento 50

llre a- sobrevivencia de huma para a outra das
supplicantes. Paço, 9 de Julho de 182~. - Com
a rubrica de S. 1\1. I. - Visconde de 8, Leopol
do. - Acha-se no Liv. 1° de Reg. de Consultas do
COn3~l/zodaEfl,zelukc, áfl. 251 'IJ. e 252.

TRATA.DO DE 9 DE JULHO.

Imp. 3vulso.

Em nome da Santissima e Indivisível Trindade.
S. :lU. lJ I. do BI'azi! e S: 1\1. El-Rei da PI'US

siâ, animados do dçsejo de promover e esten'lcr
as relações commerciaes entre seus res]Jecti vo
ESlados para interesse commu,01 dos seus subdi
tos e vantagem reciproca das duas lJações, pro
curando dar todas as facilidades e favores possi-.
veis aos seus ubditos que se empregão naquel
]as J:e~ões : nomeárào Plenipotenciarios para
c~ncluirem'hum trat'éldO àe amizade, de navega-,
ça,o e commercio, a saber: S. 1\1. o I. do Brazil ,
aos Illms. e Ellms. Srs, lUarquez de Queluz, ,do
seu Conselho de Estado, Senador do Imperio,
Gram-Crui da Imperial Ordem do Cruzeiro, Com
mendador da de Chrislo, 1\limstro e Secretario de
Estado dos Negocios Estrangeiros; Visconde de
S. Leopoldo, do seu Conselho de Estado, Sena
dor c Grande do lmperio, Omoial da Im[Jerial
Ordem do Cruzeiro, Cavalleil'O da de Christo ,

])Unislro e. Sec.cetario de,Estado dos Negqcios d
tmperio; e 1\larq,uel., de l\I;lC,eyó,- do, sou CQn~e
lho, Gentil-Homem da S,ua,Imperial Camara,
Commenc4dol' da Ordem d~ Chd~to, Omcial da
Imperial Ord,em do Cl;uzeiro, Cayalleiro das Or
d~ns ~ Tone e Es,fada,e 4e S. Jo~~ de Jerysa:
salé;:n, 'renenle Corouel do Estado-lHaior dQ
Exercito, Il\Iini~tro e Secretai'io de Estado dos
Negp!l'os,da Marinha; e S. M; EI-Rei de Prussia~

ao Sr. de Olfers, eu C;or;ls~lheiFt) de Embaixa
da, CavalJeü'o da Re~l Ordem da' Aguia Vetme
lha" e se.u Encarreg;rdo elas egocios lU to á
Côrte do Brazil. Os quaes, dep-ois de terem coql.
muoicado reciproca~eo.tc'o~ seus plenos p de
res, que !ôl'ão achíldo~1 en't hoa. e devida fórm,a
copconlilráo e 'Concluirão os al'tigos sl:guintes ~

Art. 1.., Bav.erá paz. constante e amizade per
pelua çntre 55. 1\HI. o I. do Brazil ~ EI-Q.ei de.
Prussii:\, seus herdeiros e successores, e én tre.
seus subdtfos de todos os terrjtorios, sem excep
ção de pesso.a, e lugar.

Art. 2,· Os subditos de cada huma' das altas
Rartçs contratantes, cm qaD,nto vi e,rem s ubmis
s.os ás.IBis do paiz, gozaráõ em suas pesso'as e
bens em toda a extensão do territorio da outra,
do~ mesmos ~il'eitos, pri vilegios, f'lV'orq e i en
ções, que são e fôrem. cOQcedidos a~s subditos
da nação mais favQl'ecida. EUes não serão sujei
tos a visitas e b'uscas ..al'bitl'al'Ía,s, nem a neJ)hum
exame ou iovestigação de seus·li\'fos c pa,peis de
baixo de qualquer pretexto que ~r,ja. EIfl C\lSOS

de traição, contrabando, ou de 01.\11'05 crimes de
que fazem menção as leis dos respectivos paizes~

as IJ.uscas, visitas, exames e investigações, não
podel'úõ ter lugar senão com assUencia elo Ma
gistrado competente, e em presença do C;oosul
da nação a qt,lem pertencer a parte accusada,
do Vice;-Con!:rul QU de seu Delegado, em caso de
o haveI; nÇJ lugar,

A.rt. 5. o :Em caso ele tlesintolligencia ou de
rompimen.to entre aS duas potencias (o que Deos
não pcrmit.ta), o qual caso não será rcputado
e~l1~ir ~enã,o depois do chamamenlo, ou parlida..
dos resp~cli \'05 Agentes Uiplomatieos, os subcH....
tos do cada huma das altas partes contratantes re
eidentes nos domil)ios da outra, poderúõ neHes
ficar para trlltal' dos ,seus ne~cios, sem serem
vexados de qualquer maneira que seja, em q\lap
to continuarem a comporlar-so pacificamente, e
a não com!TIcttcrem offensa alguma contra a lei.
Por~m no caso em que .se fizerem s,u peitos pela
sua condpcta, seráõ notiOcados para sl\hirem do
paiz, coneedendo-se-lhes hum lermo para e re
tirarem com seus bcns, o ql,1al ~<10 excederá a
oito mezes,

Art. 4,° Os indi'l:iduos accu adas nps. 5 ados
de huma d<\s altas partes cpntl;alaole d.o cyiQ:\es
de alta lraição, felooia, fabricação de 11,loeda
falsa, ou d!'l papel que a reprGs.ente, não çece
berúõ protecção nos E tados da, oulta, ante ~ pelo
contrario, serão clles expulsos logo que assim o
fOI' requerido pelo Governo rcspeçtivo. Os indi
viduos que desertarem do serviço de mar ou de
terra de huma das alt'ls parte$ contratantes não
serão recebidos nos Estados da outra, anles s~rão
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presos e entregueõ fI vista :Ia reclamação dos
Agentes C9nsulrrres respectivos. .

Art. 5. 0 Os Ag.entes Di-plomaticos e Consula
res de cada huma das altas partes contral.antes
gozarúõ, ~egundo o õell caracter no Estados da
outra, dos mesmos favores, honr:Js, privilegias,
immunida.tcs, isenções de direitos e de despe
zas qU'e são ou forem concedidos ao Agéntes da
Ilação lmah favorecida. Fica entendido que os
Agentes Consulares não p'oderáõ entrar no 'çxer
cicio d,!s Sllas fu~cções sem a approvação pl'hia
do Soberano, em cujos Estados forem empre
gados.

Ar!'. 6. 0JHaver{1 liberdade reeiproca de' nav"C
gação é ele ebmmel'cio entre os subuitps respec
tivos das altas partes contratantes, ~anto em na
l'ios b.l'aziléi'ros como 'PrussiRnos~ em todo~ os
portos, -babias, enseadas, ancoradouros, cida
des e terrilorios. pertencente~ ús altas partes con
tratante. Exceptuüo-se pOI'i:m os- artigos reser
vados respeetivamente ús d'la- corôas, assim
como o commercio de éabotagém.

AI·t, ,,' O navios dos mbditos de Cáda huma
das ãltas 'partes contratantes que I entral'em nos
portos e ancoradouros d'a ou~ra,' ou que delles
sahirem, não serão sujeitos a nenhuns direitos
ou despetas de qualquer natureza que ,sejão ,_
maiores do' qüe as que são actualmente 011 podel

tem ser 'impostas :tes nnvio's ~la n agão mais 1'a
'V'orecida, na Sua entrada daquelles portos' e an
coradoUl'oõ, ou na sua sahida.

Art. 80 Todos oõ productos, meroadorias e
artigos quaesquer que forem da producção, ma
Dufactura e industria dos subditos e territorios
de huma das altas partes contrata'l1tes, importa
dos direcla ou indirectaménte dos 'Estados desta
potencia nos Estados da oútra: tanto em navios
brazileiros como prussianos, pagarilõ geral e
unicamente os mesmos direitos que pagão Oll vie
rem a pagar os subditos da nação mais favoreci·
da, conforme a pauta geral das Alfandegas. Con
,"veio-se que, fa1lando-se da nação mais favorecida,
a nação portuglleza não deverÍl servil' de termo
de comparacão,

Quan-do ;s ditas mel'car1orias não tiverem va
lor determinado na pauta, o despacho das Alfan
degas se farú Íl vist, das facturas, ou de bUli1a de
claração do- seu "alol' assignada pela parte que as
importar. Porém no caso em que os omaiaes lIa
Alfandega eneal'l'egallos da percepção do direi
tos tirerem lugar ue suspeitJ.l· que aquella ava':'
liacão hê defcitu'osa, terão a Iiberdacle de tomaI'
os 'objectos a sim ,avaliadps, pagando lO por cen
to acima da dita avaliação, e isto no espaço de
quinze dias, contados do primeiro dia da' deten
ção, e restituinuo os direitos pag-os.

Os subditos de calla huma das altas partes con
tratantes gozaráõ, para o pagamento dos direit0s
e mais despezas de Alfanuega no Estados da ou
tra, das mesmas vantagens que os naturaes do
Faiz, de mall.eira que os subclitos l1e S, lHo El-

. Rei de Prussia puderáõ ser assignantes das Al
fandegas do Brazil com as mesmas condições e
seguranças como os subditos BTazileiros, e vice
Tersa.

Art. 9. 0 Os productos e ofercadorias despa
chados para reexportação ou baldc~ão pagaráõ
reciprocamente os mesmos direitos que pagão ou
"ierem a pagar os subdiros' da nação mais fa.vo-
recida. ~

. Os procluctos e mercadO:ri3s satv?das ele huma
embarcação naufragada não scr~õ sujeitos a pa
gar direitos, excepto quando forpl'l)~espachados

para consumo. Conceder-se-Jv;io para tódas as
mercadorias c objectos de ,commercio:, cuja sa
hida he permittiua dos portos do~ dous Estados,
os mesmos premios e restituição de direito e van· •
tagens, quer a exportaçãe se faça em navios de
hum, qner do' outro Estado. .

Art. 10 •.0 Todos os prod uotos e mCllcadorias
exportados directa ou. indireotamente do tel'l'i
tilrio 'ue huma elas altas partes contratnntGs para
os Estados da outra·, serão acompanhados de
certificados de origem, assignados pelo Consul
desta ou pelas autoridades competentes do raiz,
no caso qne não haja Agente Consular.

Act, I J, o Se sl1cceder que huma das aHas'par
tes contratantes esteja em guerl'a com huma po
tencia, nação ou Estado, os suhdilos' da outra
poderáõ continuar o seu commeroio c nav~gação

com estes mesmos Estados, excepto çom as ci
dade,i'ou portos que estiverem bloqueiados Ou si·
tiados POI' terra 011 mar. Porém em nell!l1Um c,!SO
será pel1mittido o commoroio dos artigoS'ieputa
dos oontrabando de guerra, l:'açs como peças,
morteiros, espingardas, pistolas, granadas, 5al
xixa , carretas, boldl'iés, polvora., salitre, capa
cetes, c quaesqucr outros instrumentos fabricjl
d{)s pal'a o \150 da guerra.

Art. 12. 0 O presente tratado estará em 'Vigor
durante dez annos, desde a data do dia da ratifi
cação, e além deste termo até á expiração de
doze meze~, depois IlIle huma ou outra das altas
partes contratalltes annunciar ii outra a sua in
tenção de termina·lo,

Art. IJ,o Tendo-se empregado exclusivamen
te as línguas portllgueza e l'runceza na reli acção do
presente tratado, as altas partes contratantes re
conhecem que e te elllprego exclusívb das duas
línguas não terú conseqne!lcia para o futuro,

Ar!. I {I. o O presente tratado erú ratificado, e
as ratIficações serão trocadas no Rio de Janeiro
no espaço de oito mczes, contando-se do dia da
assignatura, ou antes, se fôr pos ivel. Em fé do
que, nós, os Plenipotenciarios Ile S. 1\1. o I. do
Brazil e El-Rei de Pru sia, cm virtuue dos nos
sos respectivos plenos podel'es, a sign!\mcs o
presente tl'atado com- os nossos punhos, e fize
mos pôr o ~ello das nossas armas,

Feito ua Cidade do Rio dç Janeiro, aQ-~ 9 de
Julho do anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus-Christo de 1827' - (L. S.) l\Iarquez de
Quduz. - (L. S.) Visconde de S. Lcopoldo.
(L, S.) l\'larquez de l\Iaçeyó, - (L. S.) D'OlfC1'S.

RESOLUÇ io DE ii Dll JULHO•

l\1anuscripto authcntico.

D, Josefa Eulalia de Azevedo, -viu \"a do Desem
~argador dos Aggravos da Casa da Supplicação,
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PORTARIA. DR 1..8 DE JULHO.

,,-IUlp. 3,·ulso.

DECRETO DE 26 DE JULHO.

ColI. Brnz.

Tendo cu saoccionado a resolnção da Assem"
bléa Legislativa- para que das rendas geraes do
Impel'io se suppra com o necessavio ao pagllrnen
to dos ordenados dos Professores de primeira le
tras e grammatica latina, quando o subsidio lit
terario não fôr bastante: hei por bem ordenar
que em todas as Proviocias, onde houver e ta
falta, se dê das rendas gel'aes das mesmas o oe
cessa rio para inteiro pagamento dos ditos Profes
sores de primeiras letras e grammatica latina que
estiverem em effecftyo exercicio das respectivas
cadeiras, incluidas as que se creárão no Ceará
em virtude da portaria de 5 de Abril de 1822,
expedida em consequencia da determinação da
côrles geraes da Nação Portugueza, e todas as
mais que em ouLTas Provincias se acharem em
iguaes circumstancias. O marquez de Queluz, etc.
Palacio do Rio de Janeiro, 26 de Julho de 1827,

8

~J ,

S. M,_ o ii. lomando,em con idecaçã.o o que V.
S: lhe..r~rescntou ohre ii necessidade de ser ins
taUada nr.sta côrLe a Sociedade Auxiliadora da
IOllustl'ia Nacional, cujos e~talulos merecêrão a
sua imperi~l aPJH'QvaÇ.ão, afun de"p,l'omoyer-. e,
quanlo anLes, a acquisição e uso das machinas
a que ella se destina: ha 110r bém nome;;r para
Presiuenle da dila ociedade ao Visconde de Al
'pantara, para ica-Presidenle. aq J3rigall~ro F"an~

ci co ConJc,:iJ:o da ~ilva Torres I para pocrE\tario
a v.: ,~, I C pal'a ThesoureiJ;O a Jpão ;Fernantlc~

Lopes,. (\e\'endo ser~ir ue Fuoccjonados Adjun
los José A.texandrq Carneiro Leão, João Rodri·
gues Pel'cira de :Almeid~, o CapiLão Engeo hcil'o
D,omingos lonteiro, o Teuente de Arlilharia l\la
noel José O/1ofrc e João Franci~co Madureira
Pal'ú. E quaoto fi sala de que a rcfel'ida soeieda~

de precisa para fazer as suas s.es ões, o me mo
A. S. e dignarú, em tempo opporluoo, decla
[ar a que poderú para es e fim ser dcstinada em
algUlp dos prcdios nal:ionacs, O que participo-a
V, S. .para sua intelligencia. Deos guarue ú V. s.
Paço, em 18 de Julho de 182?-Viscon3e dcS.
Leopoldo. - Sr. Ig:oacio AlYllres Pipto de Al
meida.

como ~el'vio de seu cOllhc.~imefl,lo em fónna, re·
gistado a fi. 50 do Iiv. 6° do Reg, GeJ:aJ. O lin
perador Constiluçional e Defensor PerpeLuo do
Imperio do Brazil o n:andou. pOI' scu especial
mandado veIos Minislros abaixo dssignado', do
seu Conselho c seus Desembargadores do Paço.
Henrique Anastacio de Noyaes a fez no Rio de
Jànetro, aos) 2 de- Julho lIe 1827,-6° da Indepen
<leneiâ e do Impel'io.- José -Caetao'o de; Anura
tle Pinto a fez e crever, - Dr. AntoniQ Josó de
Miranda. - Olaodio José Pel'eira' da Có ta. 
Francisco Jose de Freitas. ,- COJ1t as rel'blls dos.
emolumentos ~ "B{{istos llecesui.l·ios. .

J

Maouscripto aUlhentico.

ALVA.RA' DE 12 DE JULIJO.

• D. Pedro, pela graça d,Ç Deos, etc. Faç.o sa
ber aos que este. aJvar.ú _virem, que s.cndo·me
presente, em consulta da Mes.a do Desembargo do
Paço, o I'llql1eri01ento dD Desembargador José
Paulo Figueirõa Nahuco de Araujo, em que, ex..
pondo ter sillo nomeado, pOI' decreto de 5 de
l\laio .do anno proxHõo passado, para servil' o
lugal' ue Prol}llradOI' da Corôa, Soberania e Fa
zenda Nacional, no impedimento do seu proprie
tnJ1io Senador deste Irnperio-, que fiodal'ú cm 6
de Set,embro do mesmo anl\O, e a-s leis,e exem
plos. em apoio da .sua·pretenção, me pedia bon
ljcsse por bem. mandal'-lh~ sa,tisfa,zer a quanlia de
~1I6:t1J444 rs. pertencente ao tempo '<lue Leve de
serviço no ,predito lugar de Procurador da Co
:rôa, S9heranill e Faz.cnda Nacional, e o. mais qne
mu ,foi expen~ido na mencionada consulta; con
f~1;mando.me_com o ~eu parecer pOI'.JIlinh.a imme
dlala resoluÇlao de 25 de Abril do corrente anuo:
houve p,gr bem resolrer que o supplicante estú
no.s termos <le obter a quinta parte do ordenado
declarado em lei para o proprietario, ,e que mui
a salvo seja extrahido do ordenado respectivo do
mesmo proprietario, quando eILe para o futUl'o o
~erceba, pois que a razão de não ter recebido
não deve ser damnosa a terceir.o. Pelo que man
do que esta minha imperial resolução se cumpra
e .gu.arde 00000 neHa lIe contém. Pagou de novo!!
dl~eltos 540 rs., que se carregárão ao Thesou.
rena delles â tI. 140 do liv. 2° do sua receita,

TOMO TI

Isun Corrê Teixeira de BJ'ageriça, pede a com
.petenle -remuneração dos ·.serviços de .seu falIa
cido,a'narido ~ deu-se vista 'ao V>cocul'ador tia Fa-

. zenda, qUll respondeu: -Fiat jqstilia. I I

- E senda> ~Jido' o.Con clheiro Fi cal. disse
que, sendo os..sCl'viços d.o ,falleoillo Lui7. Corrêa
Teix:eira de'Bra,pança feito.sna magistratu1'a, ,e re
muneravcis.. confor.me 10 dçCreto de 1706, na
comtndo variedadCl na remuneração por. falLa de
lei-escripta que·a marC!ne, ~pecificadamente, ha
vendo Lodavia_bum coslume quasi I'egulal' II até
exemplo de I'eéompe'ns.ar os servi{los -dos De
'ScOlbarg.adores, sendo Ex:tra~agantes,com a pen
.são de 200:t1J rs., e Aggrcllvist<ts 50o:t1J 1'5., ha
~ençlo tamhem ex..croplos d~.6.oo:t1J ts., có.nforme
a .qualidade do's mesmos séi'v-iços, como .lhe cons
.ta suc'éedA'ra. com a romunel'ação dos do fa,llecido
Desembal'g.ador Almada i e. pOl'que compete ii
supplicante a correspondente remuneraÇlão, pa,
:rece-lh:.e, á '.:ista d:o decr.eta.mento, que lhé poderú
correspondei', segQi~d.olhom ;liJleio· mais mo dê
rado, a pensão de 50o;jj) rs: O' ,que visto, parece
aó Conselho o mesmo que ao Cons.e'lheiro Fiscal,
com quem se conforma. Rio de Janeil'o, ll-de
Julho tle 1827'

ResoluçlÍo; ..Como' p'ar!lce ao,ÇOjlselho, Paço,
11 de Julho de ~ '27.-Com a rubrica de S. 1
1.-Visco nue oe S. Leopoldo. - Acha-se no Liv.
1° de Reg. d~ Consl~ltis do. ConSelho,da Fazenda,
á {l. ~521'V. I-----



58 ANN'O D
cada hun'1.~e}a in'lr,e (J..i vend:mn pl'odoetos d.
sun lav()U1rll e industria bomolbo CODl'ie1l,~
~3Xa ,ou rcstlicçiro. alglJtna, de"flef1do porém iler
annullauos pélos ine'io~-c:ompcte~tes, ~ tom:as
fórrnas juthdiaes' eStabelecida~:pehl 1m, "OS pro
cessos quc tiverem..Dbscido I(}a fulta de obseu4ln·
oia a sentelhaQln editã ;,:0 que' ~ 1m tereis, en~
tendido e cumprireií!', fazendol!:egi".;tar esta pilO"
v~sãó nos livros deaslJ Camara.'PoNl a todo' O
~mpo COllstar esta minhli imperial T6!'ohJ9ão ~

dando de.poi· conta :'hreflmida l\le a do'Desemb<tr
1)0 llo 1>a90 de assim I() havel'dell cumprido. 'O
Imp:era'do1" Constituciooal oe Defensol.' PerpellaQ
do Impel'ló llo Brazi!' o m.andou por seu.especíM
mandado, petos l\Hriístfros'á!,)aixo asf;ignados., do
seu ConsclllO 'o seul;. Desilmb:tllg'adores do PbÇO.
Henrique Anastacio, de Nova'es ::r f~ oh, Rio de
Janeiro, aos 21} de Julhll'de'l.82", (jo dã bdi..
pendencia e uo ImpeIio' ..... J056' Caetatlo de Ao.
drade Pinto' a fei .escre:\ ell.!!.... Dr.. -An'tonio 30'9l
dê M.1rand<l~ -Jllfsé Albn'!lo Frago.so. -=:lJcJut,.~
no Liv. ~. <de Rpg. das @./'á'tm's do VCSbntba,9'go ,do
Papo, d-epois 1J.a.lndepelld:M1ciá rio lmperio '40 &47iÍll,
li {l. 42 'v.; , ,I ,----

b 'PROY-rSl\.O DÊ '28 DE- JU1.1W. "',
• 'J J .

l\tanuEcrip~o aut}Ientico. I

D. POOIl'O, pela graça de Deus, etc. Wç.o s:l,..
bel' a vós, Juiz de Fúra Pre idellte, VeTcnaore D

mais Officiaes da Cam-ara e S. Luiz, que seodo
me pre ente, em consullla d,a l\Jesa qo Desembar
go do Paço, o requerimento da Camara dessa
Villa, do anno pr.oxhno passadO'; pedindo-me
houvesse por bem de resolvei' se devia ou não
continuai' .a pagai' a qll'antia de. fão:tf; I'S. de apo
sentadoria ao Juiz de 'Fór-a re peeti vo:,; ou se a
mesma quantia havia de sCt' Sfitis(ei á pro 1'081':1

pelas tres Cantaras .das Villas que ahrange ,a o....
jurisdicção; e bem ássimrse ds emolumQ,ótos qu'i!
percebem os Juizes pela lei nas VilIas aDnllxds
pcrteucião.ao dito Juiz de Flóra, e"rbe. havião de
ser entve{;u'Cs; e vista 'a info'mUlçáu .que hau\t6
dOI Presidente dessa Pro\:incia, com' nu·üile I!i'a
por lescl'itib do\j~'Íz de F&ra, sobreI qUll.tlÚd& fo'i
olIvido o DésembargMlol"'I~'roeurad6l{t da <l.óPô'&,
SOloeul'lÍJa ,faZCll'aia'iNacíomH, 'olmeili que rrilS
ro' ponderado' n'a II enciIG!n-atlalOOIlsuttit " onf"lf
pal'eO'Cl' da qlaal me eonfólmeipor minha ióin:l.e
diMa I'es'olução de 20 'l!lllmez pl'b~il o 1prelelitto':
hei' po~' hem detel'lninal' pro~sol'iamante, .cm
quanto não hon"er medidatlegisllltiva .que pl'ovi
deneie sobl e eate e.~f$ a;ts f~os, que c s.li G-ltma
ra alugne a casa {foe he p1'ec!sa 'e '<tue Ina p'a1l~
as suas sesSõ.e', eJpára aposentntlolia dR' Jui~.dd'
F'Óra quando ahi'~lvr lfazcr all'dieMia e. eumprlr
Mm os /lIláis eocapgll .ao seú o(Ileio, pclUp ó/loool
se' deste mlído n1dúpttoali'a dcspezá da apo etJta
doria de ôo:t/:> rs ; c hei outro sim po.r.tbem. di
:ber-\"os, quanto /aos lCD1011101entos de 'qua à'ti!~t/(
n-a: seganda partelfu .ditto relIuerimentu da !nfes
ma: eamaf'a, qúo 'a lbi tenf rtlar.eürlo ·Ir màt1eiva
PJ}' qne elles ·dl1"ern.p~roe~r':sel \fá u e'nCüi QU

impedimento dos..lf.ompeteotesl PI'oprietlltios, de
vendo e.ao 'e~te respeito \Ieg'ular,pelo constanle·

6 0 da fudependeneia e do' Impel'i<>.----Com a·1I'0"
brlt:éÍ I(}e S. ~l. I ....... 1Uarcfuez de QueLUz.

s".( f

u;i:.lJql: ,; 't " h I
I ,DE,cnt;;I;o 'DE 206 D~ JULHO.

1 • CoU. Br~z.
• I ~ r

Tendo cn sanccionado a resolução da AsseJ:A
bléa Legislati~a p!1ra o fIm de se estender a to~os
os ProfeSSOr\l8 publieos de primeirí!:s letra~ 10. or_
denado de 150;j;j) rs., arbitrado na ,portaria Qc'5
de Abl:il de 182~: hei por bem ordenai' que t<r
dos os ditos Profcsqrcs qllc s~ acharem perce
bendo menor ordenado que o de 150:t/:> rs., mar
cado na sobredita põi,tal'la, a publicação deste
em diante o pe(",()t:b~o como todos'os qne por vil'
tude da mesma portaria for:\o creados. O ~lar

quez de Queluz, etc: 'Palacio do Rio de Janeiro,
26 ue .Julho de ,1827, '6°,da Illdependenaia e do
Imperio.~Gom'a rubrica de S. M. I.-1\tarqué~
~ QuMu~ , , .

I,

" PROVISIo DE 27 ~E JULHO.'
II f I

Manuscripto aut!lenticQ.

I D. Pedro. pela graça de Deo " etc. Faço sa
ncr a vós; Juiz de Fora Presidente, Vereadores
e1mais Omciaes da Camara 'da Cidade 'de Porto
Alegre, que -sendo-me presente, em 'CO~súlrn dà
Mesa do Dl!sembargo do Paço, o omcio do ,PI'e
sidente dtls~a Provincia, na dat,a de ? de Outubro
dó anno proximo passado" servindo de ioforma
çã~ ao'reguerimento dos lavradores do districto
da ~reguezia de Santa Anna, supplicando, pelo.~
motivos' I'lelle expendidos, a faculdade de ven
derem'livremeúte os producto de suas la V'ouras
u indnstr!a, qU:lndo, aonde e a quem lhes con
vie~sc, sem tijtHção a qualquer tax:a 00 restric
ção', ficando assim" sem efIeito o' édital des~a

camara de' 51? de Julho de 1825, quI! lhes impe
dw o livre .giro e ,'endll das su'as pl'odrlcções,
pl'.ocurand~· condl\1.i-l05 a numa veõda fdrça,éla e
em lugares detcl'rnin~dos" o flue era directamen
te opposto ao art. 22 do tit. 8° da Constituição
deste Impel'to;.·e YÍsta as inf'orm'llçõ-es que POI'
copia acompanhúl'ão ,o"p,l'e~ito oaicio do Ouvidor
re pectivo e dessa Câmal"a , ~obl'e que tudo foi
ou ido o De~êr;nb~l"gneior:P 0,eU,yaUGH'" ela C0J'0n,
S9b,tlrap,í1l e FazendnlNacional, e101mais. que se',
me.tllflpeoq.eu namencjennua consulta, 'na qua\ se
ponde,llou q~~ 'o aupl',acitado edital, aiém delDã1!lt
pl'oduw~' º .efi'eito de ,uLilida'de publica a gu.e soe
propôz, e~Uia tllmbtlm 'él jl1ri dicçliio elual das
Camal'as em quanto impede aos ,larv-radtlI1es.. o li·'
ne girQ,e venda, das suas pvoduc9õés , e os obili..
ga a vQndê-Ias ,em lugares det1:rmiilados , D' que
direc.t.~mentose0ppulJ,h,n fi liberdade,do commec
oio e li plenitu'de que a Coosctituição po1itiea des
te Imperio gncaote a todos os cidadão ; e coo
form1!ud(i-me com o parecer da .menoionada
consl,\lta,1 p<n minha immedinta resolução de .21r
de i\l ~o do (lf)llnrnte al1no : héi por bem ocde
nac-v li C'-S e~ e- declareiS de' nenhum. efIeito
aquelle bdital tle5o,de Julho de 11 25, 'para quer
Pt~· eUe se 11iio pl'oceda mais ..e afim UC(qu.é. '
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Mímuscrlpto Q'urhentÍco.

Por portaria'de ~ ~e.Fevereiro deste ~nno de
1827, se determino ao C!,lOselbo da Fazen.l1a
que expedisse' pro\'isão a -ii' ose 'Pall'Ício Ramos da
serventia do o.(1'UY)Q d,c G,p1.\!'qa,A~ numero da Al
fandega desta eôrte, qne exeroia Jacintho Rangel
de S'3ínpaío. Ac:haJcto-se pel'ém 'jú leg-almente
provida pelo GQn~elbo a dila '''aga em Domingo

-Pereira G3hã'ó "Ülult(\S'me~spute. da ·data da lfe

rerina' pOI·tarla,: deliberou tom".. deliberaçã~ 80

hr'e 'esta dll \(I.a, donde resultou par<eee4' no P1'0
curadol' da llazenda .·que se lrept"eSeJ'lta e a S.
riJ.: q. -que n dit'á 'sel'vcnljll e!lfa~'8' pr/)'vlda CQm
jus}o titu10 na dito G'ahão, e q\lô so.' depois de
find /'0 provimento poderú ter jIleoa execução a
pOl' tat:1a ,I se o orlleslÍlo IA. S. não malldav o con-
trario'. J. l~ h ,ti 'd

• Ao Oóuselbó pa"rece o mesmo quo ao Procu
rador i1 Fazeljda, meno' Na P' rtoe relativa ~à
expulsão do prQlVido, se eUe e0fitintl~ a.l~rdr

e·Dl. ,'. ,o I' , -

• Patece-'p relt\l ao (Jorl el.hoic>o Dr: Lui~ Thq
Im3Z r'ávarJ'ó ({le Oampô', e Francisco :Bapti~ta
Rodrigues, que se: leu e o negocio ú imperial
pre eb~a', J.1~O lhes cumprind'o yot 1'< ObUff a ])1"e
feréu1lia 60 a{l1'nmQllo ou·ao piO 'ídol em que S.
M. 1:', informado db e8tlloo do negocio, se dJig-
de de.~sll1l 't1l1 doe ',:minul' lO I I J

ResoLução. - Deve continunr a sor ir o q le. se
acha Jmp"og'~t'\. . P3ÇO, 5.0 de JuUtrl la 182;.
€Jom a 'imporial 'ruhrich. -Ma quez ,de ~ !lu.
.J.-. Ewtl'a/lÍda no 'if.1!uSOli:l'O L aoioncti, do olligiJutl en-

indo ao Gon.seLlto aps .s li A. g0819.
t

b o C
I

-qoma ruh1'icu d' 1'8. 1\1. rr..L..l\Jorquer. de Ql1eltJ'z.
'-- Efctra/Jida 1'10·Thcsoul'o LVaéhonal dO original re
mcttido ao ConsetllO aós :AO de' A gosto•

. t _..:.l _
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mente ob!mll o.' O qse assim fereis entendido
e cumprireis 7 Jazendo registilr esta provisão nos
linos dessa Çamara para a' tooo o tempo cons
.ar esta m1ntla impCl'lal reselução. {) Imperador
ObnstitucioDl\t ,e lIelônsor 'Berpetuo' dldmperio
ao BrazU o'l'nondou 'por seu especial maneJado,
pelos MiRist>1'..;s abaixO' assignados, do -seu Cen
s'etllo e seus ~~Ó1bhrga'd'.()!esdo iPaço- Henrique
Anastacio de No"aes .8 fe~ DO Rio' 'de r;/ ane-ifo ,
aos laS d'e Julho od~ ~ 8al;<,J6'\Lda Inuep'en~cM'ia 'e
1i()llm'perio. ~J'08.é Cact-an de ARQVa4,Q Pinto a
fez esorev~f...... Dr. Anl4nib J.o 4,de lira.ndil. ü-'"

(!lauâlé J I1sé Pereil'a da C~ ta. =- A olla-se 710 Li'V:.. 1
aO de R'g. tbzs..Q,aens dI} J),(41)1Ibargo c(() Papo, dD
pau da) I'll.WelUnâeilsia dp. l71lpel"iP dq prlJ,ZiL, .á

jt. 45 I'V.I • J

1 j') f l

•.1_ I •• 'BESOJ..UÇÃOJ>E 3(')DIE roLHO.
I

~o 01'1.'01) cJ:lp~o :iJ.pthJeoticQ. - I I

A ~únta ''da Fazenda do.lliQ (iraólle do Norte
Pl!rtibipóU: ao Thesou.qo -'ucional; em .offi.~i.o de
~pilé Abril ~6 .~Il6'~ 'que UBP ovára: c mamjál'a
-éxecutar a:!;.'inslrruc~if!e·s quç lh'e aprescntClu .o PJ1e
si't,tenté da FI'ov-iI1OJQ;'pnra o regulameoto da. 3~os~
da IhspOOç$D ''(lo algopió; e. nJ ccada9iiq de v.a
J;ios impostos que jú ali se cobra vão , de outros
flue ainda não çstãvão çm pratiea na Pro:v.i.ncia,
oomo o'do-aJgodão, etc. I.

:KÍi1 oonfortnidado OOIDdlS par~Qerc~ ,havirlos
1'elo Thesoú'r():, se remelle" o rcquC{iJIH;nto :U>
'Collslj}ho da Fa7.eóda ~ara QPOsJlltar tlQm '!\ QOI!' a
tta''Pane das ihslruo.~õeli neloti\J~ aps iroposlQ$ ,
'1'l db!'a' i arte :relatiiYalúJinspeç~o>Oj oons.9llp/I ,pwp
Junta do Commercio. . I I

. 'l\inndando' .0. C0JI5ftlhq lQ vÁ o- ;\jíui,l,àlol,1:}1 do
"Proourad O! : d'<l Ea7.codllJ;j .rQSp.Qndell ~-Le: ....,B,e
innegavel 'que' a Ju.nto -'ultrapass,QI o dimit? de
~ua jm-isdipçã'O cm mDn ar pÔIl.ePl e,4eeução as
intrucções sem ~s er~myerial appl'ovação,
sendo para allnllrar que somente o participasse
por humaC'TilÍljjeil'a tão conei a '; e "ainda mais
admira que nãQ)'o ~f1 este ~teg90io. submettido ao
Con~elho geral da 'Provin ia, sendo certamente
hum c1:ItJuélles 'l:le q'ue traI Oe 'ai" II da Consti·

utÇão: Gomo ·porUm 'ellgs estã j{r: em CJCecuçáQ,
epor ÓÚ 1'0, Jado rQl~ça"tnii~' tet nav'do ,ÍFléoo
vel'l1ente na sliJa ·l}bser'VlaJlolu-"lb. que v de oel'to
develliasel partioipaqo debpixo jdarmais estri la
iésponsabitWade' em materia tão, gn1'3'e e impo~'

tante; incHJio-me" pol' is. .() tIue, ~m quanto p~o
'3PI'~reoe11'0. men'Qr prejuizõ oal Fazend:e.." e em
~~to nM ..~ouver m'edida lcg'slati 0., -sejão sq
gruda provl:so,!'iamcnle., ol·.dcriando-se iI J.,UD a

, que informe com indi viduacão e mui ciroum tan
GintllfuÍen~e ace.l'ça qos, sc';s. inconvenientes o'u
~n agen que -p'ossiio I'Tha~id(), para ser. tudo
pr scnte 1.1 Á-s etnbléll, afim de e podel' org<\ui-

ai' hum (~gul}lmétl pn;iprio para os~as e vut'l\5
arrecaElhções Obm plenb oõnheciroeJitn tl,~Gl\q a.

Pareoê'1ó mesmo (} OonsG ho.·- .' .
;- lfesolução.'L- OhsertY~m~Set3S ins.lirueçõ~(da,q'ls
ii ~à' tla 'InspecÇão detPernamb.uoo, fioando ~
nenl'tU~. cife~o as.que ibdle ida ~nte admiu,ill a
Junta da Fazenda. lla~,~o <la .lp.1H1o de l8~'i':rr-
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RESOJ..UÇ.io DE 31 DE JULHO.
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iI' M" , " ', Booscrlpto' Quthentico'

R.emetfeu-se ao ConselilO da Faa~í1' para
com:ultar,o rcquerifnepto de iUaurlRio José Rlldri
glles Ponsadilha, em que pe.de a s~1"Ventia q~ om
cio de Escnilão da Mesa Gra)lt!,e ti\\. Alfangega qo
lUal'auhão, c fd'i .acompáol.ladoj~ Q-o~ IIp, infor,tn:l-
ções e parcceres dO' cstilo. ,.' , .
1 Harcndo: ,'sta: dc tudo" e :'pl'ocurador da E'I..
.zenda, l'espónclelt:~:A 'I'esólução de consult:! jun
ta, de 31 de Janbito dIJslé anilo {I 8.2?) , ,obsta á
pl'ctenção do su})pliearttel,para sêr deferida ,com
a sencLltia lemporaria', mas não com a vitalicia,
se o supplioántése mestra se 'ja com.os conheci
mentos precisos que a JunLa da Fazenda da,Pro~

vincia diz na sua ínlõrmação, poderá adquirir
para sCI'\'ir tão bem e tornaI:- e t"O \Ijbil como o
actual ServeLltuario, que pela dila resolução foi
mandado consCÍ'var' na 'sel'Ventia por provisões
annuaeS da Junta;' entrando1nos cofres l}ella an
Ilualmente eom 8 mesma q'll'antia que actunlmen
te paga, e dantes p~gava ao p'rQpdeXarip: ubqito
de [lorLugal. "\ssiID, 'pal'cce-me não §~..r J.co!,!,
venienle 'ai) serviço a exclusão, do dilo,Ser,ven
tU'.ll'Ío paI'a serpreteridQ 'por outro que não de-
sempcnhe. - I , _ .

Pareee ao Consetho qne não PÓItll ser atleo<ij
do o supplicanle ii visLa'da iJlfol.'m,!lção da J:lI)ta,
pela qual se mostra estar pI'ovido na serventia do
officill, por provisõcs annuaes, Luiz FrancíSco J?er
rejl'a de l\lacl.:lIo, a quem;3. :\1. I. maoqon CQQ

serbr J,Jela resoluçãd de consulta de ~ i Ile Janei
ro lléste 'anno (18i7), ~ttéodcnâoao seu prestlmp
e scrviço~. ( l'

Re,~oluçáo. - Gomo parece. Paço f nó. de .Ju
lho de I 82?..:....C,om a r.ulírica de S. 1\1. 1. -JHar
quez de Queluz.-ElCtraJlidá no TlIuouro NaciQnal
do original l'e71l~ttido (l(J C0l13ellIo aos 14 de A gosto.

I • ( ,

,lIIaouscrirto aurlieutico.

Boa \'eotura Rodrigues .B~rcellos, Fa~endeiro,da
Provincia de S. Pedl'O, pl'opôz-se 00 anno (\e /1824
a fomccer os Arhlazens da, ~lal]inha de:>ta côrte
com 7,00013F1'cb~de carne-salgada do Rio G,aQ
de, annllalmellte e por espaço de seis annosl , a
pl'eço de I ::t1Jgoo rs. a arroba, obriganrlo-.se a pa
gar o direito de entrada de 48 rs. por .arroba, e
com as mais. éóndições com que em OUtl'OI tem- 
po se fizel'a 'igua~ éontl'ato eom João Rodrigues
Pereil'a de Almeida, que fôra approvado por de
creto.

E!>ta proposta iroi aceita por po.rlaria d;'~ecre
lal'Ía de Estado dos Negocios da Mal'inha, de 31
de Janeiro de ,824, e o dit() BarcellQs oumprio
da sua parle as condições. Como pOI'ém, çJll.COO
sequencia da 'avaliação da dova p.auta d~ AlIan,
dega, o obrigão a pagar 1801'S. de entr'a>dª i}>or

.arroba de carne, pede que ou o dispeoliem do
excesso do pllgámen to' deste. iJireito D que se ·niio
obrigou no feu contrato, 0:.1 se-· lhe pague esse
-exe,esso cum o preço da (:jlrnc.

, .

t

,Out,ubl'o' de 1~Y.'a", .bem como,j,á ,se l~m prat!ca
-<lo com outros devedores dil m~sma,\proviupia.

Parece o mesmo [(O Conselho.
Resolução. -Como parece. - Paço, 50 de J~

lho ce, 1827. -Com a rubrica impel'Íal. -1\1al'
quez de Queluz, -Ea:trahida no Thesow'o Nacio
nal do original '/'emeUido ao Cc!~selho aos 14 de
Agosto.

I

II I •

nEsoLuç~O,pE 30 ,D13 JULHO.

III Manuscripto Butbcntico.
, "

Ao Co~selho da Fazenda, e 're111Itiíe'u, 'pq'~a
.~ons.ul~a~, o I'«:.querimento cm que Marcos A.9to
·n 10 .BncI,o éxpoc- que, tendo requerido a sua apo
-se:1LaJofla po lugar de E~qrivão,Deputado d, Jun-
-ta da Fazenda da Provinci'l do Ceal'á C0111 todos
os setls venoimentos~, fÔl'a S. ~1. O, r. servido'
·aposeuta-Io com 48Q:t!:> rs., met;lde sómente dos
-ditOs veneime',ltos; e como, nessa mesma occas'i'ão
J'ôra tambem reformado ,o Port,eí,ro ,di\qpclla J~ri
ta eom met;llle d,o seu. orJe!1a~,o" Lendo sI} l'iJlL,e
an?os de serviço; Lasaro l\lanoel lHumz d,e, Me,
delros , ',C~ntarlol" graduado ~Ia Ju.nta da Ba)lia,
cm Escflvav DepuLado com L$Elo o qrdellí1c\o des
te emprego; João \:,,ictod:tno Co1lona em 1Cl:ceiro
EscripLurario do ThesoUI'O, tamb~m com ~ res-

-pecliro ordenado; fundado IHl!>tes l\umplos e nas
.melhores cÍl'eulll Lancias cm que o constitue!D
quarenta anlW5. de bom serviço, tesLifica,i,lo pelos
documentos que apresenla. sendo ,iute humau
nos Escrivão Deputado da dita ,J.1!uta, e :!phan'
-do-se na avançada idade. de 66 a,nno~, e car'
regado de numerosa familia; .pe~e a graça 40
ordenado podnteiru. , , , I " \ ,

O Contador Geral respeotivo, Membros, da !\lesa
do Thesouro e PI'ocuralhH' da Fazenda, cujos (fa
receres e respostas se remellêráo com o sobre
dito ,:equerimento. dizem que a prc_te~çã:o he
materla de graça, porélll se faz digno della pelo
que allega.

Ha"endo no\'amenle vista o Procurador da Fa
zenda, e repetindo o mesmo:

Parece ao Conselho, que, sendo de mera e sim
ples graça a prelenção do supplicante, assim como
já era a que se lhe coneedeu, ainda qüe e;tabel,e
cida em p.ralica, cOOltudo, como elle mostra a
desjgualdaJe com que)oi aposen~adô Lazaro lHa

.noell\luniz de ~lc'cfeiro~' sem clausula particul;lr
que designasse oulros sen:içqs, e que por isso
n~o podesse sel'vir de exemplo, quandQ o suppli
cante apresenta seniços maiore~ em extensão 'e

Jnteução, effectividade no lugar q!IC exercia, quasi
dobrado ou mais do tempo do serviço, a sua pre
tenção já se approxima muito para o lado da jU3
Jiça: os exemplos, aiuda mesmo em igualdade
.de circumstancias, baseão o direito, e muito
mais quando o argumento 'he de menol' para
.maiur. '

Resoluçii,o. - Como parece.' P:jço, 50 de J~lho
.de 1827. - Com a rubrica de 'S. M. I. -l\1ar
quez !le Queluz.-Extralt1da no Thesow'o Nacional

.d{) original enviaM aos 24 de lJtaio ti Camar~ dós
,Srs. Deputados, da qual voltou.
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PROVISÃO DE 3 DE 4GOS'1'Ó.

l\IaDlfscriptll autfulIrtico. J

f~ J f ,

- Sobre o requerimento de Franoisco de Paula.
Leite PI'estes, e outros oaDtores da Sé ele S. Pau
lo, em que pedem se lhes estipule ·hum ol'\lena.go
correspon-dente ao seu grande trabalho, pareoe á
~lesa que assiste r~o a c:stes mestres. e oanto
res quando se queixão do. pouco ou nada que
reoebem, visto o aocresoimo rdjl ordem actual
das cousas, e qu.e não oorrespond j aO tempo c
estado das cousas em que 1e legislou DO alvar[1
de 'l de iUaio de 1 ']64; porem 1,:01)10 estú I'e erva
do para quando a a"sse01hlé.a J.egislatha fixar a
despetas necessarias d~ ao.cresçimo, senQo o pa
I'eoer da mesa que he repugnante 0000 o bom ser
"iço que se entregue o pagarnenlo ao mestre sem
a obrigação de ajuste e pagamento ao mais, o
que importa hUlp. arrendamento çla 111U ica das
festiYidades, como inl'orma" e aponta o Cabido,
pOl"que fica sem direito de inspecção c cOl"recção
no caso de falta dos call10l'o.S, quando c deyetn
ajustar os mestres e os oantol'CS e dai: a cada
hum o respeoti\'o p:Jgamento V. lU. I. mandará
o que houver pOI" bem. Rio de Janeiro, 50 de
Maio de 18~y. (,

Resolução. -Como p'al'ece á l\Lésa. Paço, [; de
Agosto de 182!7' - Com a imperial l'ubrioa. 
conde de Valença. -.AJ:ha·ae à fl. 55 do Li'/). 2,"

de Reg. de Consultas da Mesa de Cónscimcia fia
Sec1·EtaJ·ia da J IUtiça. ~r

ros não ou;npre oom os.. s~us d.evel1e5, a culpa be
sem duvida do Presidente dessa ~rovinoia, que,
ha muito devia haver prooedido na oonformida
de da lei e do qeUr QfJicio, .con~tl"é\~gendo-o -ao
oump imento dos seus de 'ores, e p. oc~dendo n~

lvrma da lei contra .,0 "di~o PI1Of.eps9r, (lue em
quanto não appareoer () compQtenta procç.~ Q, 0/1
se não mostrai' quanto em direiJoill1e bas1ante
para que ,o mesmo PwfessoJ' ,seja, l~~!Çqflp Jóra
daquc.\le omeio , ,se con~ider~r', OQJl1p. tal, e. q,ue
o PreSidente deve ser, altllmeQtlt n~spon~'!tyeL a
mim e á, naçii:o pc\.os males que ,podem provir de
não oumprir com Q seu oJJic~o, c pclp Jalta de"
execução daquillo qo~ pel'tenee ao ~e~ oargo e
estú dentro dos limites de suas altribuicões.. O
que assim terei/i ente,nclid-o, ratendo regfstal~ esta
ordem nos livros de5~a Pl'esirlencia para a todo o
lempo constar esta minhíl immedi:jla resolução.
Cumprio a sim.. O ImpcradQr Constilucion'll ~

DeJe l;l.S 01' Perpetuo tUO 1.Inperio do Br~z,il p man
dou por seu especial mandaqo,r,pclps l\liQ' tros,
abaixo alisigllados, do ,~eu Corls,dll!o c SCW. De
sembal'gadores do Paço. HcnriquCj A '1slacio de
Novaes à fez,no J,lio tltl·Janei!'q,_à,qSI51! t,le Julho
de 1827, 6° da Indepenilenoia, Q.Jlo ID.!-perio. ~
José Caetano de Andrade Pinto a fe~ çscrerer.
Dr. Antonio José de lUiraotla.-ClanWo ~p é Pe
reira da Co-sta, ~ Acha-se.1W Liv. ;lO de Rog. dg.$
o.,'dens (/,0 Desem&al"go 'elo Paço,ldep.ois, ci<t JnelGRm
dene!a elo impel"io do Era'Ú/', ,d, fl ..45 v. e 4. r

II

, PRPVI5ÃO' DE l3.!. D,E JUIJHO•.
. . I

- 1\laitus"crlploauthentico.

D. 'Pedro ~ pela graça de Deos, eto. Faço sa
ber a \'ás, Presidente da ..Provincia do Rio GL'and.e
elo Norte, ou quem o vosso oargo servjr, que' seno'
do-me presento, em consulta da l\Iesa do Desem
hailgo do Paço, o omcio de, de Novembro do anno
proximo pa!Sti.lldo cio Vice-Presidente dessa Provin
cia, AntoniO da Rocha Bezerra, em que, r.eferin
do-se úpreteDção de Francisco Pinheiro Teixeira
a ser providO[ nB cadeira de graII}malica latina
dessa ctllaile, le, que' não fôl1a deferível por sé
achar ocoupad-a pele P'adre Manoel José Fernan
des Barros, ,representava contra o abuso deste
mesmo Pa'dre no exeroioio da predita cadeira, pe
dindo em ootisequencia, fosse novamente provi
da em pel; oa capaz, visto a falta que por aquelle
motifo ellipçrimentna a mooidade, e ha rel'·se.
lhe requerido o c.onóurso da menoionada cadei
ra; .e l~tó o dito officio., as duas respostas danas
pela Camara dessa oidade ao dito Vioe·Presidente
sobre o mesmo assumpto, nas datas de J 2 de
Agosto e 2' de Setembro do sup.'aoitado anno
prorimo pretea:ito, ei o mais que me foi pondera..
do- Dá referida cõnsu!La, em que foi ouvido o
Désembargadoll'Pro.curadol' da Corôa, Soberania
~ Fa7Alnda .Naoional; conformando-me com o seu
par~eer pOL' minna immediata resolução.de !7 de
MaIO do correnle anno l h\?uve pOl' bem declarar
que se o dito radre Manoel José FerDaRdes Bar-

JUDtaa'~s ·OO-UOlÇO.eS e' informações do .1Doon
donto a lPtJ.arinhl[~ Jespondeu o Procurador da
Fazenda que de\'ia cumprir o contrato sem alLe
racãol algulIla- até. par~ evitar cneámpação.

"Parece al\ judànJ:e que serve' de EsctÍvão
do ,r,Ilheso ro ~'"qoé'o supplicante deve requereI!,
l'ela'&>.éretahialcdeJEstado da Marinha, . egundo
se e~tipuIou.iJ:nvhuma..das condições. I

O"rhesGUI'eil!o-.,Mí'l~' €I) forma-se 0000 o Prócu-
ra'aoll.da F.atenda. fi,· .. I _, I

Ren;leUido,í(Tlmcgooi(j"ao Conselho para oon
sultar; pareoe"lhc 'quer não hede justiça' a pre
teôção, porque cnão oonstilndo das oondições
a da iseo!U'lo .nos I ilircitos que de\'êra quandO
abou\lesse ser especifioament.e deolarada, e nem.
pu4endo I as- con:diçóes 0000 que se con-rencio:
flOlico111J 0;/ óão 'llodrigues Pereira de Almei(la
ter '.Ilteraçãn al.guma-, visto que o contrato foi ce

.lebr,adO' por pnrtiliia da Secretaria de Estado da
Marirrhá, o não conforme a pratioa e formalida
des cosl'Umádas'IOBs oonvenções oom a Fatenda
Publioa; he,éonséqolm~.c fioar o sU.Ii.plioan,tc 'su
jeito, 00000 todos os importadores, úSf.alt6la..Çlões
que oeoorres bm nos me~lDOS direitos, po~qne a
tal resl'eito se não estendeu a oODvenção tie que
se h'ata. .

Reaolu(.ão. -'--j Obse "e-se o •.contrato oelebyado
com a Intend.enoia da Marinha, dedutindo-so no
pre~o do.g.encro o exo~so·do direito que sobre 011e
acorésoeu. 'Pa\lo ,"5, de.Julho de I S27.-Com a
rubl'ica de S. M. I. - ~1aI'que~ de Quelut,-Ea;
traliidb da o/1igirutL 110 TIlesouro Nacional.



pal'a os cofl'es,naBioD'aes c 11mo "iuBIle l'erteJaDlln
vel, não ,do.vema tel1Jlngar a .p.eroepçiio&l:l dit&
prem io.~ • I 11 • l.1' I • 'u}J r.L '

A Junta da.Fai'lentla, qu.elp se r,n:md'!Ju:in/:oc
mar,; impugnou a pllllteB!,JãIÍJ Gm( os' Ol6WOS
~lIldamimtosque- ajle"iqão-.1.~aboJir~ a ,po[atip,ç
cl(),pr~mio. li: não obstaríleJ Gnntado Ge ai e·
Escrivão do [1lresouro- aGh3i'om.hplri~nalj O 'p:rQr,
eodilllllntn da Jufltal, etJIII1! .ell4..oãbJtim~a.ID.i~ri

dadc para derogar hum aviso. I rogifl,.l ebI\illulito
mais Dão mosl~ancto motilf'O .pondellosas,,pallll o
fa'ter, lan,golt-Se em 12. de Jj)er.embro;de 18.rúi Q

seguinte despacho: ~liJaYendo 6B/J1 . Q(jljj Oro

fres"coma remIa publica, não <,tóm fu~' apre"
mnçã o do supplicaore, panquflotoLJa e~mlIl.i&Siio

de I pov cento hc p~gnpcla.poiicia,-:zO, t.\ppU
éaole Insistio: 'o dito Ganta.d.o GaNol c Q j:)ldBJ
te do Escpi'tão do TheS'oul1O.s:u epl.itrlio a ~JisJ;içl\

da prelien~ãó'; o Thesoureíro ~l:ilr'QPp(IZ s~lpdl

razã{) de antrol' o rendimento ,6@S Dnfrf(s,Iflamoz,.
lil-aes ~ e pedio' cQosuha. para 'lin decidi s:e o> i
posto 'chl.'cla. 'f~er, parte, dn!slIlopdasl do ['h;Q5'~lilIto ,
l!lu:'r,e;y.orle Ir ,para olieip: ' ", -<l[ I' 'li" I' • J

Remette\l-se o negocio 3D' Conselho ,da BWD

ua para cGp~uhar, e m3nf:hUl'l0. .o Cou58lpo't i ,
formal' o Intendente Geral da Policia, I'e t1o.MEl.U
qde a Intendenl:i&..não Jleoobia,a elita· reo!ià"tlM,de
18,21, em.que por.oll' eui do Gp crno, pro:viso~i",
en'trava uo oofres,da Junta.; e. que 9eA~OJOteOO

miO'I l'elati ~o a 65se, tempo, tassim naDa .tí'nha.
com eeta. h pçetenção ',' I ,.

Respondeu.ent.:io o AjuliDIl'e dD. R, ocucjldblr.!l\ll
Fazenda qne era indeferivel a pretenção, visto
que a renda fazia parte as rendas publicas da
Provincia ,. endo queJ:t o.d'emieu'principio por
que assim foi co sid rada se devi.resenal' para

, "" II.. IqnO.,lln I.tempo opporluno.
-.Parece ab,CODSeU}()o~UW!l':,deve ao ~idao

toe! 1 lpor oento que' requer, ap ar de( entllar .a
Fenda 1:\1l e0fue' da' Junta, pOJ'ql1el ~stti fanUi· nem.
alool'a_a natureza daque1111 impo '~ão''P0r e.ll ap ..
plicada il ~l!lhicia,.'guo {lella hé rw.ora,elllJ q~lln

to O'lltrà lei'o não rev-o:gar 'loemtinvefter:a direito
d01' supplioapte., que wncen'ci!&, aqúelle fl ol.u
IncutO' pelá .cobrança, erifioadãll.estll' Fri, te.
111m direito, que ão fioaJéfulido pé] iVallÍedad~

do cofre, cmo'que n. finaL se ,te~oH1e afimpilsiçãDf
-J U'arllce ao C@nsel~eiro J' sé Fp~un,"o)de Ri' ~

to 'Abl'OU Souza, e lUenell'e5· que<ljl 'pl'etençãb ·bo
illIlefori \'leI, POlS quo tCO~1() inteirameó~ deiNadl
àe exi'sti~ otllabalho .da 5sol'ilupa~ã0, ,contabil'
dadc, entrega partioulall', ,e' aju ualIIentaJ~e~CD

tM:COfi' I1cs:ponllabilidad sep1l.ndll'i q e~tit

a ' pl:O'-iJeooia dada. na ponlaria nieuoipoada
huma "ez que aquelle subsidw <tesiJilladGJ,.par. ta
P.nlicia se'reunio aosJl'J)C hirilentes gocaC1uTh tA:}
fan dega , unindo-se ao s,eu rendimeo1íO gena (Q

urrioa eseuiptullação, cadluloUl~bsblu~e inteÍN,l
meniJe aquella. gl'alipca9ão ,JP()l' iSS6 qU'" oaWuc
igua1mente o mqlíllo dllil ~GJ)ã:a Il~lidó·tusto so~

bi'ecaT~eg:a~. as der.p zas doO'es~áliG ,li r:qaioímflDlfél
quan.dQ'oão ha m~ti\'o que 'ja adi ça mi' i.
vál 9 áugmcoto, li: I f .' \

Rtsolup1.o ~a.omopareo~an Oonselheirio'lJ
~j unn10 o.Rrito, P.a:ço.,:6 d Ago1t de 1:

RRsotn'(:,- /) DE 'G'''Dn AG-O's'l'0 \I

(l.'i1ni ",;;,1 C'~" l'. li(
l j 1 I 'J Mf' ~frip 0) a\lt4~r~o .. ( J • ! ,

'O' Juiz i~fepiàQ'aa, A'lfandega' epresentou-Cl'
nece9sidade d~ se, oT'dernrr aos nossos, OOll6ules.
em PlSntugal qUéJIl netfão '3l:tll fa'dlOs tIa naci~na~

lIidadé uas\;mel'e~dOrta6' dali impol'ladasl pOl' FOI'

1u~uezes, alin !:le'58' c·vi~ar' ólgN'ode rabalho 'que,
Ji.'avia d1f''Allfán~Lega c'om e sà,ill'l,é.I'a~a9ã'o, oU anbesl
ohuigal',o's negiooiafltes por~Í1gu'ezesl a mostrarrà
düa' natli()QaI1dade~uaiilIo'as me'r.Gad~~ias ~foss m'
du:vidos'li1õ,' alilá 'páglll'C,r.t1 lúJ pm" cen~o',' pois .(I~e:
isto'nascia de ('aHa' de IHligenciâ delles' em solic-i
tal' o:s' auestados dos C6nsu1es, GOmO el'a-d'G seu
dever. ' ,

OtividÍ>-1o €lhosul., re pondeu que 05 genepos
e-J'!la'nufacturas"de natnriha d:Úvhlosa. ql1e ol'a se
'achão, ou pai a o futm'o viere~; e.dfos: quaes os
Consules nã'o lenhã6 feitQ(ós necessáI:ios escJare
cimentos, óu não pro,em ~ae us(lrâo'{]os mdo,q
que rem a seu.> alcarlc'e, f mas '<Jl!le em Portugal>
nao, fOlião àt~Jdidos~; ag;uem 1 {j pOl'àn~oJoé'od.
forme o tl'â'tndb, ; I , " f : '

éonf6rmiãnr10'-5él os' pareoerllsu do I l1hesouró
com o J.m>n-, ''remettrell-se -li Junta do (!;ommeIlció
paTa consu,ltar'. ' J I' • , I " f , , I

. Otl-viao- 'ê 'Fiscal, "pàrece ao Tribunall que ,').
Juiz ,da A!'fantlena' de-v e 'pôr em rigorosa. obser-,
'VaDcis o tratado de 29' de Agosto de Jlhfí, fazen
do pagar 24 'p0l"ée.oto a t(o)d~s as fazendas que j
sendo importadas 01' negociantes portnglJezes ,
não venhão competenteüieõte legalisadas pelos
Consules b ~il iI, SÍ) tantp cm Li Po0a como no
Porto, a l'espeilo da sua origem e nacionaliclade,
porque só rle$laliQlllneriral' e~ pl'es.rarnõ aqu.elIes
negocianles a dar aos mesmos Consules todos os
esela'l'ecímeotOS'Inéoeasarios para, :eriÔ'car '3 rla
cionalidade das fazeNda que embarGão, e pos iío"
em conseqnencilÍ opmenciónados: Consqlc5 en
'l'iar coói emctidão OS' seus eompetentêb 3'ltesta~
dos ,G pelOS"qtía:es::;ªevoln '~as:;"AtllãfrdetY-as . deste
Jmpepio do 'B'radlJ QqoneM 'ln iden ti(U!~ledç' ta
Mole: àas, e <piando se úsmtem qtlostões,ha1rOOUT
so para o Con elh§). -d. ·Fazenda, '"

Resollt[ão;l-Oaroo pareçe,-.Pa!l0' 6 de 'A'§losto
de'1827-'-'Cátn 'a. ífU~)I'1ca. jmpcrral '-'-'iUail<]ue.z
ae Qàe~u7i.(-!EJàJ.tnraltlddlnQJq'lwllolt/oJN'ci,cio1lal do
o7'i17ittal1qltB' ao(J\11J 3e1 'tt}11IlttJ«. ili.. JCtnta. ", I' I" , '

~ l I ln. I fi',) 'j ~ .' Jj .. ' ~

.. , I' I' ) "I "TG~ .... '1 J' f

•L' nnS6JmçÃo. D;o. 6 DE 'AGOSTO:.'

I '. I' ~ ~
( l\IrIDlJ~crJpt :l.l1lbent,lco.

José rtlanoel· Sorpa B'Fauüio, Il'hes.ollreÍl'o d~

Almn,lega CTÚ,Pcl'tlambuco,xecórl1eu''30 Thcsou~

rÓ 'r~aéió'gal para Llh.();;mantlar"llostituÍl"o pvemio.
de:'l' por. centoJ ql1e lhe fôra ,co'QGedido ,pelo 'atViso
regio de §J de. Fc~ereiró de 18 I'ii oha'C a jmppr
taneia do que arrccadasse do imposto 'de '3.ooil!·
pam a Policia;;d i.fi,io 'do·J,aMill.v: por ,cada .escra
'1'0 i~Oh:ldb 'dar 'rioa, e(clé que .Junta dlt'F.a
zenda ~ pr(l~<li\ia pelu. diltl'lIso .. ~a'lh:à1l1.OJ,,,,b RS •
bulhou desde 19 de Ee.vel'eil'O de l'825, ço o,
fundamento de que, tendo a J~Dta pU6visol'ia uo,
Governo mandado enlr' i o imposto em 182 ~



A E
~n ~niÓl!'Ile S. .......~larl:fuezlde Que
luz.-Ea;tralzida no Thesouro Nacional do origmal
Temettido ao Conse!1iõ:- --

" 1<:0' , ~ r

11

<U1lC4\BJt<l IDE> 7 'Dn <A oS'llO. "
.. ' :II. .• Ir • r.

'I~' " "Ma I1scripto autbeotlCO.
l~ y ~ ~ h1,,..(1 .) , (J ... f' I

t. 't-el'l'dor,tn~h~~esenra~o ,0' Bispo. de AnelllUl'ia,
~Ólfio q)ireator:dós- estudos das' Princezas minhas
m&itó f ~iiIai:l.a filhas.; a Mcessidade de r~gular o
pagilmei!tovd'á despeza qa6 de"6 custar ii COOdllc
ção-dl)'s Mestre~das inesmas Prince~as para o Pa
ládio-ll'àllOfiõba Jr.eilidetloia, DOS dias dàs suas r65
}1ebdváS li~i5ft:. hoi por 'bem que se pague pOl'
oadl1bt1ciio a Fh Se~l'iano de Santo Antonio, Re
J1li~ lPedt-& Bblret Gt1i~ll-e'rme I'filbu~y" i\l,arcos
AlÍtolii~ FUr.t gal l;. Lo'urenç'o Lacombe e Simpli
-Gio 'R-odri~eS" dté) $5" a1qI'Jantia de 4W;J r. pero
Thesouro Publico. O Marque>: (de Queluz, etC'.
Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de Ago to de
1827, 61'< úa"'IMlependencia e do 'I01pel'io.-Com
a rubrica de S. 1\1. I. - V,isconde de S. Leopol
Q,G. -/!;a;tnf!.1JifLorp'Q Ljv. 8' de Reg. de p,eel'etos dos

.«(.JY30s. de ,J 8~~1a 4ilP~M. de..1827 , á {l. ').)2 V.

I , rr" , , " I

-, f

,nEsOfuç~e Dl\ ~ (pE AGf1S:rO. 1 "

Jr 1 .; r J nWbusé'Jtpto autl1~otioo. "
,. ,f. r'" lH' J. on I J 1
,l!eplet.teg- e l!p'~ C,onselho da, F,azenda " para

con ultl!r, 9 re.qljeri~eptq de Pedl'o Betamio, por
~ fteQ.'l !fflQle 4ns,u)l mai e.il'mãas, viuva e IJIha de
.:;;eDíl.s,~iao ]franclsoo netamio, em que reclamão a
prqprilldade dÓ,C\!ficio dê Se,nador da Alfandega da
_~(Jílfl.-e d;~ ~a'hi'~r·qu.ell~e}'Pr,a eonferida pelps re~r
'V,ap~ ,sçn':We~I)l.O.'álto,seu.pai,priqIeiro pos l,liclor,
estando o sobrecl!to omcio exel'ciâo por Joaquim
4,nton' o l\.I.Çlgtiu~o,.Bomeado pel~ Junta da Fazen
da d'~q'u,e lá l?fo. ~.' ~i~, o <,iu,al.requer a mercê do
~e~cio,nJt1q, pmci~herp,a- t,enção, aos seus ~el'viços
'pra,ti?~&os Qil. JVp.sma Pro,;incia, e <luja supp1iq'a
,S. . .,l. fie d!DnQ\l- ae lII,a!lUal" eonsqllar com.a
I do. ,s'HPgliqi\.? LeiP.edro Bctamio. ,

OqViil;o"elr<:si~iu.te e.Provetlor da Alfandega
d,a 2roYll1CW'l.da Bahla., houve Tista o Procura
dor da Fazenda, que respondeu:-Dos n. aDeis não

• • ~h~l t ,
e • $tr-a C~lOtl'a G suppbcantc algum fa'cto de

c \rWnàliq~de~, e'6Ó ~a a, v: ga >1rguição dellé. ser
deS,ª,:fl:c~ p ", cil,!; á' d~,nl'a~il, e )por \ss~'foi derIlIt-'T.., ~J J \" • j II - I~'

.ti40 pe a ~unta~ a. ezepda da 1>ro\'iocia âQ Olll-
çjo â.~(q.q..c 'idl) ,fI).erçç, Gomo seI} pa,i, épll'sl:an-

,J ~. ,'I m
d

l I •
te QS 1'p 9p1alj )untos~ el} o com Ele conj unc-
tameOle agraeHicl'as sua mãi e il'maa,s em ,dqas

,partfio dq r,eQ, ~mel'\to liquid: do o1p.cio que o
sup.p.4c.an~e 'qi:a.. 90l~i~ p-o a' pre'st'lr~ e áevendo

•6u5a,- Ç,5ta:,~I,J,I;IK.ã~-q<J~ nqa ,Por mor~e da mãi em
~ vef, W;~ãos [fl:0 se declarar na m~rc~"cio
OffiClO s<;~ a, lpLcpçaÇlJ da Soberana que -a cbnc<:
deu o haverem todos o ·dit~s irmãos sempl'e <Ie
manter· ~eom as re(eritlas. dUPlO partes do liqui
do renàiô:tento 'ao ofIlci'o, o que cdnstando do
proprio alvará junto q e' e 'passou ii mãi do sup-
Utlàut~, 1!ellclo l'ág-o O5"n.o:\'os direito , foi tam

'1nsm oo-ullutacm 1fi pll.oP.riO abvarú junto da obl:e-

v'ivenein. concedida hunii mã(l'Qll sbppliaapté.
@ra, 'oomo dBfelidér-.se ~6SC lll'ucedimeD:1i~ da

rJuuta, muito p'niaeipalmC11te o qrl'l~ ,niadn ,éstã'O
so.fItiendo a mãi"e irmãás ,d'O~pplilianle, 'llUrOO
<{uando elle rra lV"erda'de ~hesse tillo. a Jiu fulici
dade' de- não ,'adherír -á .sagrada 6!1lU a ,da "lnrll

,pendencía. do Imperio l -esquecendd.se,dos seds
deveres e ainda d'a naturalidad'e de 'Soa mãi, que
he 110tOl'io' ser' oe ,hlllIla das .Próvincias \:lo mes
mo ImpeDio, e de qUelrem algumhs dellas fÔlla
geande paTte das seriviçós rle s-e'u pai ''que armu
rlilicellcia e:gl andeza da 'aMgnsta Thaioha quiz;xe
munerm' com tão ampLa generositlad:e, por.a pena
oão ser trmlsmissivel, da'pessea Ido. delinquente,
segundo o art. 179, o. 20, da ContiLuição? Não
são poucos os tesLémullbo1J da inaefecti,vel justi

'.ça deIS. -1\1. J. na'IÍeintógração. qtl.e'tem Ol'denado
de empregados 'semtllbantemente expeHidos da
serventia dos ernp'regos que cx:ercião, ainda mão
tendo mercô-"de ptio'prledade e uemu,neraLoTia, sem
lhés formar culpa bem sentença condemoatotia,
niio havendo commettido acto "a'l'gum hó til con
tra a s'anta causa daI:ndependen):li'a,' E porqúe 'O~

supplicantes. não serão soccol."ridos igualmen~

'com a mesma indefecli'i V'el justiça .0/ incompaJ~
'\'CI beilignillade 'do mesmo A. 8:, dizendo' 'ape
nas o Presidente da Provincia informante .que
cumpl\ia mostrar'se o suppIicaote (filho) '"Ii VI"C lIas
arguições rleque 'é'queixava, e depois requerer ser
eonserv-a-do na'po se dos seus dil'eitos, m s'não diz
que 'essas al'gu'ÍçÕes fOl'ão objecto de culp que
se formou em juizo, para ser tambem 'Objecto de
livramento cDirne, e sol:rre cllelpl'oferil'-se 'sen
tença como iosJ~ de ju~tiça : he purtanto que 000
correndo tambem a preterição da 'fól'má Icgallle
se etc1uirem os Senentoarios dos bffiaios segun-

,do os decretos de 3'0 de i\larço de 1688, e o di 
po to na 'Oonstiluição, al't. 199, n. 28, entendo
estaI' o supplican.Le e sua mãi noS termos de po
derem ser attendidos, <e,ntrnndo -o S1lpplicante da
serventia do oílieio coIl1 obrigação de se apl!e cntar
encal'tado' no lempo de quatroO rqezes, pena do
perd-iment0 ·da méreô a I eUe pertencente, pois
não e mostra h precis.a carLa em fõrma,le só o al
vallá. de lembrança pal:a,~hehave- de'ser expedida,
rtlcoLlieml0· tl para, os odfres:: da Junta da Fazenda
Public3,da pr ovineialh'l1-m:a parbe do rendimento lí
quido c1o.officio, e prestaud.o-.se·a sll'P'pncanteii:rãi,
na f&rma da l'espccti;ywmet"cê, depois de deduzidas
élll mtispe2ns de ar1mini tração~que'ILehráll' 5 ecaso
ter lugar e tornar,a 8r-se aosop.plfuante;JÓaquim.
Antonió lHroutinho.; q.ue ,della '«stá encarregado
actualmente; enlretantC'J que 'Pela con id-el'ação
que fa:lo o Provedor da A.lfandega· na iç.for01ação
j uu ta, datada em 1 I de o"Vem\:rpo de 18"24, a r 
pelLoldo avultado 'ronclimento que di' e,regulal:
por 1 :oeo:t/> de cs. cada hum 'Inez., 1Jod:er 1'.000
nhecer-se JpOndel1ósa, iO tenl1a.J1clrle'CJ.'eJia:r- e em
pro veito da dila l!'.azenda Buplica1icumbinando-se
o bem er dJ)"supplicante e de 'lluQanãi'eármãas,
em contempla io ii munificeutis ima .fi cnção da
áugusta SoberaUoá',.. cottl a COI J 'v~9ão; do up
p/icaote no exerciC)Çl <\0 1l\ntrio por oel tn o Qeter-

rlllin3'Úa cluantia, 1:<0000 l1.ll inÍ ~.l'açii!l do
mesnw em OUtl',/-", lfilnp,egí\s lmpel'H>, sol:le-
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.j:a para' a deaente.5ub.smericia ·aa.mãi e irmãos uo
l.supplieant1e. ',Hill conformidade .do 6X'pOStO não

-ód,e 11l1!l"dnglll" o deferinie"to .doa Cfillcesfãb da I

ercado oflicioLqué peder no requerimento junto
-oJdito 'Joaqriiin Aatoóio Moutinho. Re como me
-parece ,poder coo!llrlta~se, deolaralHro-sc dop.'e-
',h.endQI:-se~dos!lpa?cisseI' cidlldão brazileiro nos
termOlnda, OOflSti b'uição , art. 6', n, '4, o sll'ppli

-canteJl?ew'o(S'cbami<r, c o Upplic3'f1.te Moutinho
JlOS termos-tio JX!,esmo al'ligo , não coost;mdo be
-rem per.dido, os uireitoS-fle cilladão nem estar sus-
-penso, o exereicÜl dps direitos politicas, segundo

a mesma COI1s1:U'Hição~art.l7.JlS', I, 2~ 5, e al't.IS·,
DS. Ir e 2, 'e. amboo moSlnárã-o ter jurado a Cons-

..tituicão. '. / '
, P~leoel ao Con elho,. oonformnndo-se com a
espo.sta, <.lo Desembargador do Paço JJI'ocul'3do:o

'da FMe'ndp,'na maio'l' 1',lIlte, qu'C' 'o supplicante
ôeve.rÍluser IJestituído :. 'posse de eu o..ffi.coo 'de

rSellador da Alfandega c.1a BaL1ia, "isto que, sem
,oulpa format1)l c )setll'procedimul1lo legal; l'ÔI'U

expoliado, mil~Ua)ldo,(ãosómnntc o indicio tirado
de hoOt::l. voz 'V:I~a de que, não ,cra affecto ú causa
.da Independencia,. o que, não dando causa a
-proQe5so ,algum Gritninat, tambem o não podia
-sujeitar ·a livT ameotD ,de cl'ime!Jle que sc lhe hão
Jfor01ou c.tllJ1l<J'; c que sendo cgra ne· ~j 'cj{() qwe
"'os ~proccdjl:rienl0s qÍlç ,.são do faeto{rdc Jacto se

desfazem, ,ministrando em tal ca 5'0 1,°jnleruioto
.á que' Ghamão"':",t1e re(}upAlr~p a posse-, o re.
medio summaris~).roodll reslituiçüo, ·he manifesta
a razão' poP q'ua' força e deve'J1 he, <.leferir·sll rro
l)eouuso do sUIlplica,ue.'"ParcGe tambem ao Con-

- se1ho que, reoupel'aua a posse do mesmo omcio,
de~erú logo en0artar-se, conforme o uecreto de

. IS de Abl,il de. J 755, oumprindo ao ,Juiz da Al
fandega respectiva O obrigai' o supplicante a
apre8entar a sua .c.a.rta em fórma e cm bre"issimo
tempo, como he dé direito; não parcccnJo com
tudo ,ao Con dho ql e seja proprio da presente
consulta o "otur: .5091'0' o progress.o do rendimen
to do oflicio pat a entra.1' cm discus 'âo se o ex
cesso do mesmo; constante dos documentos jun-

o tos, comparado com o que rendia no temllO da
coocesóâo da graça, poderil merecer alguma
pro,'idencia quc, sendo a provp.ito da Fazenda
'Publica, deixe ao suppLicnnte e ii sua mãi e ir
mãas, i'gualmente ag:raciadas, hum rendimento
sobejo ,ú sua decenle sustentaçlio; não póde o
Cou elho, vi"to achar-se suscitada (',sla lembran
ça, deixar de dizer que, não tendo sido aquelle
oflicjo estimado em rendil1J.eoto ou quantia cel'ta,
a qual por isso he e deve considerar-se precada
e contingente para mai" ali para menos, e que
ha de terminar-se a graça em vidas~ como se coI
ligo dos decretos qne a concedêrão , não poder:'

-sem conhecimento de causa, e em occasião op
portuna, tratar-se de huma tal medida, que não
parece de justiça'; que, finalmente, não tem lu
gar n requedmento do actual Serventuario Joa
quim Antonio Moutinho, por dever cessar a sua
serventia e o direito a ella, ú face dos direitos do
supplicantc, SUa mãi e irmãtls.

Resolução.-Como parece. Paço, 8 de Agosto
lIe 18:l7.-Com a ruhrica de S. lU. I.-Marqllez

de (Queluz. ~,Ext1"liliid{l; do oYigi.nal:rno r:Il11es"àure
Nacirmal.

, ·\í·l,n\l
DECRETO DE º DE AGOSTO.

Call. B,'az. l

Tendo r.e.>ohido a A.s Qmblé.a Ge,J:.al Legislati
va lleste Imperio que os Eleitores nomeados
pára a pl"Ímeira eléiçãof''cfc'''~uhI4de,.. legislatura
"ejão os .competlJotes P-01 ~odll ·a· Qqraç~c,.,d,ella

para prooeder fls eleições. ordenapl:\.S 'f\elos arts.
'29 e {,4 da Constituição. mas que n9li,'Provipcias,
-em que para este fim FI se ·t-iver prO.cçdirlp·ª.;no
l11eaçã'O de I1,OVOS EleitOl'es,;qomp-it,; ~~~ o
fazer as re feridas eleições na presentc;jegi latnra:

'hei por bem sanccionar a 1TIencioll~c.1a.J'esoluçlio

para seu devido cumpriij1entQ., O, j~ond~ ,de
S. Leópoldo, eto. l?lllac~o r]lil,dtiõ d~JJ.ajle)119.
e'm 9 rle Agosto de I 8~?, ti· da Inuepe!lueQqi\l. e
do ~Olperio. - Com a rubrica' d~. S. l\(.,I.,..- Vis,-
conJ.e de S. LeOI)oldo. '" • I _'

'1 I lI:l!;
CA!\IfA. DE LEI DI,.1:1 DE AGp~~'p._ .RI

CoO. Braz. !~JI

D, Pelro I, POl' graça ele' D~os ,etC. ParemOs
saber a todos os no'ssos súbililos qne- -a ~As5ém
bléa Geral decretou ~. n.9~ ueremos a lei se-
guinte: , .

AI't. ).. A dotação de S, !li. d 'r. s'erú, por esta
primeira as igoação até a d~nit.i'J.a, conforme o
art. lOS da Consli'.l1ição, de 1,000:000.:rp de,rs.
annuaes para todas as de pe,zas de-su'a IIP.periat
casa, reparos dos paladios,- e" <:tl1tnt'a~ /',·s'ej.!i·j~6. e
d,:col'o do trono, ú excepçao 'somentt: {Iii Capel
la Imperial c Bibliotheca Publiêa, e dá' accjuisi
ções e couSh'ucções lle palacios que a llação julgar
conVenientes para a decenéia' e recrei.o do 1mpe
radol' c sua augusta familia,' con'fO'I'p:t1é tJ art. ] "5
da Constituição. "'. I '.

Ar!. 2. o A, dotação de S, I. a I. sel'á, ~or esta
'pTnneira assignação até a definíAva, ha confor
midade do mesmo artigo da Constituição; de
100:OOOWJ de rs. annuaes. Ficào 1i'ella 'cómprfl
hendidas todas as despez:C\s (le sUa casa e('sel'\·iço.

Art, 5.' ,Os alimentos do Príncipe 'ImperIal
serão, cm quanto menor, de I 2 :ooo~ de rs.,
e de 2{~:000:tP de rs, logo que tenha' ,18 ,annos
completos. I I ' .- '

Arl. 4:' Os alimento~ do P,rincipe ao Gl"arli·Pal'á
serão, em quanto menor, de 6:000ifj) de frs.
annuaes, e de 12:000:t/J ders. quando nlalor. ,

Art. 5.' Os ele cada hum dos Principes oU,Prin
cezas da imperial familia ser~o d~ 4:80o~ rs. an
nuaes em quanto menores, e quando maiores
fJ:600:t/:J rs. annuacs. f

Mandamos, portanto, etc. D'al1a no {'alacio
do Rio de Janell'o, aOS 11 de Agosto lIe 18-27, 6
da Indepeudencia /) do Imperio.-TM:p.EnADon cotn
rubrica e guarda. - (L. S.) - Visconde' de S.
Leopoldo. - Com os l'egistos competentes:

CARTA DE LEI DE :11 DE A(lOSTO_
r • ,.,

Call. Braz.

D. Pedro I, por graça de Deos, etc. Fazemo.
saber a todos 05 oossos subdilos que jl Assem-
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-iJléa Geral deeret u e nós queremos a lei se
guinle:

Art: I. o Creal'-se-hiio dous cursos de scien
ci~s j111'idicas e soeiaes, hum na cidade de S.
Pa;]10 e onll'q, na de Olinda, e ntllles no espaço
de cinco, annos, e em 'no ve cadeiras, se en~inarúõ

as maIorias seguintes:
I. o Anno. -''1.( Cadcil'a: Direito natural, pu

LJlieo, analyse da Con litl1ição do Imperio, di
1'oito das gentes e Jiplomaci·a.

2. 0 Anno,-I.· Cadeira: Continuacão das ma
terias do an no antecodente; 2' Cade;r.. : direito
publico ecclesia'tioo, ,

3. o Anno. - 1.' Cadeira: Direilo pall'io ci vil;
2' Cadeira: Direito pratico criminal com Lheoria
tio proees o criminal.

q.o Anno, - I.' Cadeira: Conlinllaçiio do di
I'dlO patl'io ci ril; 2' Cadeira: D"ireitn mercantil
e maritimo,

5. 0 Anno, -I,' Cadeira: Economia politiea;
2' Cadeira: Theol'ia e pratica do processo adopta
do pelas Iris do llllpel'io,

Art. 2.· Para a regencia des" as cadeil'as o Go
"crnQ nomcará nove Lentes proprielal'ios e cin
~I) Sub,tilutos.

drl. 5. 0 Os Lentes Pl'oprictarios vencel'!Iõ o
01 denado que tivcrem os De embargadore' das
Relações, e g'ozarúõ uas mesmas honras, 'Pode
ritõ jubilar-se com o ordcnauo por intuiro, lhlllos
"jnte annos de Qniro.

Art. 4. 0 Cada l1Ur~ dos Lentes SlIbsLitl}tos ven
cerú o ordenado anuual de 8no:t/J rs.

Arl. 5. 0 Ha\erá h1lm Ser,retario, cnj.o üfficio
-sel'ú encarr gatlo a hum dos Lentes Substilutos,
com a gl'alilicação mensal de 20:t/J rs.

Art. fI. o Haverá hum POl'teia'o com o ordena
.do ueqoo:t/J rs. annuac , e pal'a o serviço ba,'e
dõ os mais empregados que se julgarem neces
sarias..

AI't. " o Os Lenll:s farão a eseolha dos oom
-pendios da sua profi 'são, ou os al'l'anjarúõ, não
c:x.i-tinJo jil I"eito , comtanlo que as doulrinas
eslcjão de ar.cordo eolU o y-tema j~lrado pela na
ção. E,tcs compcntlios, depois de appro\ados
pela Congt'cgação, senirúõ inl.el'Ínarncnle, sllb
meltenJo-sc porém ii approvação da As~emblé!1

Gel'al, e o Governo os fal'á imprimir c fornecer
{IS e dulas, com pelindo aus seus autores o pri ri
legio exclusi\'O lia" obra por dez annos.

Art. 8. o Os e tlldante que se quizerem ma
tricular no cursos juridicos de\'em apreserltlll'
as cerlidões de idarle, por que mo 'U'cm tcr a de
.quinzc annOs complelos, c, de approvação na lin
gua fl'anceza, grammatica latina, rhclol'Íea, pbi
Josopllia I'aoional e moral, e geomctl'ia;

Ad:. .9. 0 Os que I"I'cqucntül'em os cineo annos
ue qualquer dos CU(lSOS com approyarão c"me
S'uil'ftô o gráo de Baehareis formado~. Hnverú
lambem o -grilo tle Doutor, que serit conferido
úquelLes queose habilitarem com o ,'equi itos que
• e e5pecificarem nos eslatutos que devem formar

e, e só os que o obtiverem poderúõ ser escolhi
dos para Lentes.

Al't. la.· Os eslalutos do Visconde da Ca
choeir'a ficaraõ r.egulando por ora naquilll) em

1'0:110 ,. J.

que forem a p"pl ica voi -, e -,.. não oppozel'em ú pre
sente lei. A Congregação dos Lentes formará,
'quanto anlés, huns c tatuto completos, que
serão sUbmeltidos li deliberação da As:wmbléa
Geral.

Â.rt. 1 \,0 O Govemo Ol'eal'á, nas ciBades de
-S. Paulo e Olinda, (IS cadeiras necessarias 'para
os p,studos preparatol'Ío deelarado no art. 8. o

Mandamos porlanto, etc. Daria no Palacio do
Rio de Janeiro, aos II de Ágosto lle 182-,,60 da

-Indepenllencia e do Imperio. - IMPEnADon com
rubrica e gual·.da.-(L. S.) Visconde de S. Leo
poldo.-Com os "egisios compet81lt1s.

PnOJECTO de l'eglLlamento ou estatutos para o
Curso J uridico.

Tendo-se decretado que houve e ne la côrle
hum' cur o juridico para nelle c ensinarem as
dóutl'inas lle juri pl'udcncia em geral, afim de se
culti ai' c te ramo ela inslrucção publica, e se
1'01 mal'cm homens habeb pilra serem hum dia sa
bios I\lagi ll'ados e peritos ad\'ogaclos, de qne
tanto se eareoe, o onU'os que possão "ir a er
dignos Deputados e S(lnac1ore , e aptos pafa oc
cuparem o. lugare dip!omalicos e mais empre
gos do E tado, por sc deverem Gomprehender no~

e, tUI'OS UO refefiJo O:II'SO juridico o principios
elementares de dil' 'ito natnl'a!, publico, dos gen
les, cJmrhcl'cial, politico e diplomatico; he de
forçosa e evidente nece idade e nlilidarle formar
o plano do m<mcionado estudos, regular a ua
marcha e melhodo, declarar o annos do meSmo
CUI' o, espé ificar a doutrilJa que e devem en
sinar em cada hum delles, dar as competentes
in tmcções por que se de\'ào rrger o Profes 0
Tes, e finalmenle ·fo rffia Ii ar e latuto proprio
'0 adeq~arlos pal'a bOIll re-girnen do me mo cur o
'é solido apr01'eilamento dús que se uestinarem a
'esta Carl' i ril.

Sem e t,llutos em que se exponhão e se acau~

telem toda e~tas ci ,'C,lIOl lànoia , não se poderá
cO'lseguil' o fim 1I1.1I de lal estabelecimenlC. De
que el'\'irião Bachorci formados .lizendo-se ho
mens juri'con ultos na exlen'ão ua palaHa, se o
fossem ó no nomo? 'ão tendo eon.cguido boa
c pura 'copia rle doutrina da sãa jurisprudencia
em gerhl, p.OI' maneira que IHilmcnte para si e
pal'a o E lado pode' 'em "ir a tlesempenhar os em
111'egos para que ão nece' ario os conhe~imen

tos tlésta scieneia, que ob o principio da mo
ral publica e particular, e de jusliça unh'er a!,
l'eg'll!a e prescrere regras pratica para todas as
acções da vida social, haveria em grande abun
dancia homens habilitado com a carta somente,
sem o serem pelo mereeimento, que prelenderião
os empregos para os crvirem mal e com pre
juizo publico e partioular, tornando-se huma cla~-

c impl'o'ducliva com damno de oulros mi lere a
que se podcrião applicar com mais pro\'eilO da so

-ciedade; verilicar- e-hia de 'le modo n que receia
Vil hum sabia d? Frahça (I) tia nimia facilitlade c

(") Peucbct. Annales de !égi~Jation et jUfiBprudeoce ,
tom. 2.

9
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-S'-raluito eSlawlecimento d~ muitos LY'GeO'9 1ll1l'l'
•queHe pait;,

I A falta tle bons esLatutoô, e relaxalla pl'alica dos
qM havia, proàuzio em PO'l'lügal pesS'lrnas ton
seCJlIencias. IiOlH'e demasiados BilCiJareis que
nada sduião j e ião depois nos drvel'sos empregos
at't;eQdel' rotinas cegas e huma jurispmdcncia c~

Sl1iSlicn e arestos, sem jáII1ais p(lsslürem os pri-n
éipiOs e luzes destá s,ei'encia. Foi então neCllSsa
tio reforma!' de todo II antiga Uni vcrsidaclo de
Coimbm, prescrevCI'-lhe estatutos novos e lumi
nosos CI'll qllle regulürão cóm muito saber e el'H
dição os estatutos de jurisprmlencia, e se ústa
bcleceu bum plnno dos esLlldos proprios destn
sciencia, e as Iyrmas n ecessarias para o seu ensi
no, 'J'll'og~ésso e trlelboramento.

Pnrecia portanLo que, ti "isttl de taes estatutos
e uas mais pl'ol'idencias que depois se estabcle
cêl'âg acerca das faculdades juríJicas, e tambem
do pr-ol'eito 'que destas instiluições tem r<.:sultauo,
satlindo dn Universidade gl'andes mestres, dignos
e sabios Magistrados, e -bàbilissimos homens de
Estnd'o, que aos nossos olhos tem illustrado e
bem sOl'vidu a patria, não era neceósorio outro
nOl'0 Plgulameoto, e basta va, ou para melhor di- .
'ler? Fobllal'a, que se ordcnasse que tl nOV0 curso
jUl'ldico n)andad0 estabelecer liIes~a eôrte se di
rigi$se e govel'l1U'sse pelos nol'os e&tatutos da Uni
'Vel'siuade de Goimbra, com as alterações poste-
riores. .

·Assim se p'ersuadirã'o os autores do projecto de
Jei sob..-e as Uni versillades que se apresentou e
disclltio-,na exti;::cta Assemb!éa C.onstituinte eLe
gisI.alivá, accl'cscentando que o 01\1'.50 j'lridico
que IH) referirlo Pl'ojecto se m'lndava orear LO,go.,
e ainda antes de estahele'c;id;,ls 3S Univel'shlaues, se
go,'er'nassc pOl' aqliellas insLituições e novos es
tHd(,}s~ qLé que pelo ondar do Lempo c expeden
cia l:l:lstringis3em ou ampli-asse.m os l'l'ofessores
o que julgassem conveniente. Esta persuasão fl:1n
dava-50 na facilidade e pI'estreza com que come
çava !ogo a pôr-se em. pntka a ,proveitosa i,\lS~

1Jituiçã~ das estudos jl1l'idipas.
Dado porém que se não p'ossa Ilegal' nem a

sabe(\-oria dos autoreS UI'lS re.ferillos estatutos; Ilem
a,lllcmasiada oopia de dGutri,nas CJ~c ellÕ's contém"
por maneh'a qu-e hc de admjr.:tr que houvesse em
:portugal, nacluolle tempo d'u desgraça e decó)den
eia dos e ludos -cm geral'J e particuta~mcnLo da

-,jl!1risprudel;\cia, hOln(ms d-c genio tão h'anscen
.uoote que 'Soubessem com tão a.pu ...ada criLica e
órudiçâ0 proscl'el'(ft- o wno gQsto dos 'estudos~

substHl!lir,-lhes tlou'trioa methodica e luminosa ~

_e (Wear IHlma Uni versida'de qn.e igualou, e a mui·
.tos I'~speitps ex;cede'u,ús mais celebres da Euro
,p:·ab todavia o seu nimi'O saber 'em jurisprude~

.IÚil e uema.siada erudição{) de que sobrooauegi\rão
QS il~esmos e§tatutos; mlilHO' p"GClll;~ de uiroito
fomnno de ~l.Ie finerão a pripcipa,l scieBcia jnl'i
.dica a ,pxemplo, das Uni \'ol'sidades tl'e AUernanba,
.0 muito pouco que 'D0l300<1ú'l'ão e.n6'inat: ~a jOr.ES-
pl'ud~ncia patfia, amontoando só em. hum ann.o
e em hUllla só eadeil'a tuilo que' havia de theori
co e p'raüco dellas, a 'pobre~a d@ epsino de,di
reito natural, publico e nas gentes (sem se ,lhe

e

U;llir; II (}ar'la dj'pl0!Da:tJcah c. '<Jae devia sel' CIHit.

nada cm hum só anuo, a falLa de direito.mai'Bi
.mo'; coollllercial, cd'miilal e eoonomia po.litioa ,
.que não fórão eomprehemlidas no~ estatulOs .que
se del'ião- en;>inaT uenll'o do quinqpennio, ftl~em

(\'er que os fe'feridôs esLilLuLos, taes como se Mhão
escdptos,'não podem quaaFar ao fim proposto rle

-se fol'marem por elles ,'cldadcir"oi! ~ hubeis juris-
consllllOf. .

Os mesmos autores dos reféridos estatutos cú
nhecel'êrão tauLo- que os estudos de direito di
plomntico e de economia politica deviâo enlni' 11:\

faculdade de jurisprudeucinf que declal'ilrão que
'Os Profes ores de'ssem noticia lielles aos seus dis
oipulos quando conviesse; mas nem isto eta esta
belecer esludo regular, neltl preceilÜ's "agos po
-<lião apr-oveitar.

A falia de estudos mais pl'O'fululos de direito
patrio foi supprida depois pelo alvará de 16 ue
JU1il'eiro ue 1805, que deu nova fórma aos men
cionauos estudos, e ao ensino ria prntica do fôro
estabelecida pelos aut:>res dos cstatut()s da Uni
vCI'si,lade fie Coimb,'a para o quinto an no jul'idico,
ficando p.alla o tereeil'o e quarto annos o ens·ino
do direito patrio, com o que mais aproveitados
sa1lem os estudantes nestes tempos modernos,
qLlando anteriormente I'inhão Lotalmenlp. hospe
.{léS nos mos pratieos, é sabendo mui pOlllCO de
direito patrÍl~ e sua ál'plicação, quando estes erão
os estudus em que deverião ser mui ver.ados.,
pois que 'Se destinaváo a ser'jurisconsultos .nneio
naes.
, Se este deve ser 'C·olJsideràd'Q o fim primordinl

d0S e tudOR juridicos, salta aas olhos quão capi
tal defeito em (j poul>o tempo que S'C emprega \'a

~1U eSludo do direito potrio e Sua applicação ao
.[&1'0. I?usto que 'O estudo do direito romano seja
1W'D'la pa'rte importante dâ jUI'jspc-uucncioa cidl.,
não só porque tem sido este o uh'cito Ile qua&i
todas as nações modcroas, mas principalmente
porque nclLe se acha hum granue fUlodo do di..
I'eitt,) ,da razão, pdo muito que os jurisconsu1lo5
.romau'!?s disc9rrêrão ajutlados dã philo!Hi)phia mo~

Fali, tanto assim que deste oopioso manancinl 11
...o,[lI'ão Tbomasio, Grooio e PuiTen'dorfio o que de
'pois chaltlilrão uit'etLo natural, e 0S oe.Jebl'es o:om
pilQd~rcs tio clOdiglllàe Napoleão confessárã(}
-ing'entl!3menLo '(ju'c ali achá\lla 'em 'grilDd'e deposi
to a maiol' parte uas rcgrllos que ililtroduzirã@ nb
-mesmo codigo; toda'Via lIe o direito ,1'omano subo
sidiario ou doull'inal, coroo em mulÍtas pat'tes 11U~

mosmos estatliltes canfessúrão os musLres auto
11es, e não poel,ia júmais, SOl- ~nsinado@ oom tanta
-p'rofusilJ) e extensão á cu!'tn do direito patrio~ pot'
quanto aiódra que em gl'alilue parte as 1!l()3SaS lois

.<sojãe extrahidilS dns dos Romanos, prin0ípalmen.
--t,e- LlDS coatratos, testamentos, ser\' itlões ~ eto ~

ainda que seu.., I€vmpHaderes erãG mui vl!l'sados
no estudo {)o direitp romano hum conpl) fol'Jna~

do de iRstituiçCtes F'l'opri.as deauziuoOs dO-g'énio C
-cos'Lumes l!IaCiOlliloS, c de muitas le.s rema nas jil
transvertid,a& ao noss:.> modo, e baslava portanto
que depois ·do estudo das insLitutas se cxpl'Ícas$e

..{) direito pat~'io, e Iqlre :n0S lug-ates de duvidas
do dtN:i~'O romano ~roúlleSSelll <t5 Pr~fe8SÓre5 ÍI
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lemhrança o quo se lire5se ensinado nas ditas
institutas, expõndo tudo o mais que occorrasso
daquelle direito, e indicando as leis romanas,
onde r.íi tc-a slla principal doutrina.

Além do q..-: fica dito, cumpre observar qlle a
nimia eruuição, dos autores dos estat,utos de Coim
\)I'a, a pl'ofusão com que a uel'l'amllrão na sua
obl'a, o muiti tl 6lemasiado cuidauo com que in
trod\l7.iriio o eSLul!Q, Ile antiguidadn, e aa amiud<l
das cautelas que ensinúl'üo para a intelligenoía dos
textos, e que só de"el'Íão servil, pal''I aclarar e ai,
can9ar,0 sentid<> dos djffict:is, fizerão que os cstu
dantcs sahissem da OOÍl'ersi,lade J)lal ilpro\'eita
dos na scif.ncia dú dil'eit() patrio, e sobl'ccane
gados de subtilezas e antiguidades que mui pouco
\IS0 pre:.tiu'ão na pratica dos empregos' a que se
dcstiflúrão. Os mesmos mestres e doulore~, paru
se acreditarem de saJ.>ios pcrante SOUS oompanhei
1'05 e discipulos, fazião longos e profundos I;;S....

tudo de direito rO)'Ilano c antig\.1idadell, e SP.
guindo nelles a oscola Cuj:;lçianna, phüosoph;l\'i,io
muito tbeoricamente sobre os pril)cipios de di""
Feito, e por fugirem o rUmO c\llS. ue Barlbolo •
Alciato, e mais glosadDre o c'Isuislas, ensinarão
j urisprudencia roais pol~mica do que nppropl'iaua
fi pratica da scicncia 116 ad vogilr e tio julgar. Não
foi só o niQlio eHlldo de di.,dlO rQmalJo II causa
principal dc se O~Q fur[Jlarem verdadeiros juris
consultas; foi tampem, cOmO j~ dissemtls, a ful
ta do outras partes noco Sój.rjns da jurisp.'uuoncia,
c que fundadas na rlizâo, prepal ão os an imos
dos qllo llpl\cndrm pal''I COl1scgl,lirem aQ menos
os prÍl)ÇipLos gel·...es de lUQ(l quo oonÍltitue a Soiel),;
cia. da jllr'ÍsprudCllCil1 >COJ' geral,. c clljO oonheci
mento fórma os homell5. }llll',a os di H:rSOS cmprc
gos da vida civil.
- \Se he este o fim a que nQs cl.estinamos l)a ios
~ittii9ão deste curso juridico; se a experiel)eia jll
110S tem en inado c convencido dos incon rcnien
tes da pratica 5p.~uida; se conhecemo que a ju
l'isprudencia he filba toda da sãa moral; se snbe
mos que Je~cle os primeiros elementos ua elhica
e d~ moral nos "amos elevando como por de
gráos (lO cimo de te Ildilloio; e se finalmente he
da mais simples intuição que as scicllcias toclas
ae eolação, mlliQrmente as l:noraes, que, de mistu
1'11 com in titujções ci\'is, são li base da jurispru
tlcncia, pOl'que não aproveitaremos estas li9óes
110 sabr.l· e díl e,xpel'Ícllcla, para abraçarmos hum
I)OVO mothollo 11) II is regular, simples, c farto dos
conhecin)ent08 ncoessarios e uteis, tllle, despido
de cl'llJiç'óe' sobelas. abranja o que hc mais pul
lQsophico e justo? Deve-se portQnlo, sem perder
de vista o que ha ete grllnde e sabio em tão fami
gcrados.elltatutos, oortélr o que róI' desneccssa
riu, in tituU" novas earleicíls pava as materias de
quo nelles se não fc~ menção, as quaes ~ão'enla
9l\c1l\.s pelol! mais fortes ,incu!Qs com a jul"ispl'uI'"
dcncia em geral, II d.e pimia utilidade para o
peJ!feH.ó cOQbceimento ueHa, e di~igjrJlio-nos ao
1hu ~e orear juri oonsultos bl'a~ileiroll, enrjquc
Qidos de doulrilll\S IUlDinor-as c ao mesmo lempo
utei , e. que pdo menos oblehLüo I esle curso
bnst.nntes.e solidoll priqclpios que lhes sin-áo /ll)
!\\llas no eshHloll Qlaio.res é mais p.roJ.lludos qup

àopGls fizerem, o que he o mais que se pÓlic os.
peral' que obtenhão estudantes de hum CUI' o aC1h

demico. .
Os autol"es <los .mesmos estatutos, no curso ju

ridico qUê regulúrão, comprehenderão o direito
canooioo, e por maneira estabelecêrâo a fúrma
de estudos, de ambas as faoultlades jurídicas, quo
as primeiros dous annos são inteiramente com·
muns aos estudantes dellas, ajuntando-se dopois
nos annos o aulas em que se ensina \'a o direito pa.
trio e pratica do fôro. Considorada a necessida,
de de haver hum curso de t1ireibo canonioo, mui.
to bem se hou\'cl'ão prescl'cvon,lo aos alumnos
que se deslina"ão li faculdade de CJllOneS o 00

nhecimcnto das. institutas de direito. oh ii , e o das
in tituiçócs de direito publico, eeclesia tioo, e
de direito canonico aos alumnos de direito ci vil,
attentn a relJçáo e amnidado quc ha em geral
entre estes estudos. Comtuuo não entrará o en
sino da faculdade de canones no cuvso juriuico
que se "ai institllir. Esta sciencia, toua com
posta das lois ecclesiaslicas, bem como a theo
logia, deve reservar-se para os clnu tros o scmi
narios epi~copaell, eomo já se dllclarou pelo
aI rará de Iode Mnio de 1805, § 6°, o aonde he
mais proprio ensinarem-se duutrinas semelhan
tes que pertoncem aos ecclesiasti<los que se des
t'Ínão aos dire~os empregos da igreja, e nãl) a

.cidadãos s6cnlares destinados para empregos ci
vi. Como porém convenha a todo o jUl'Íscon
sullo' brazilciro saper os prineipios elementares
de dircito publico, ecc!esiastico, universal e pro
prio da sua nação., porque em muitas cousas quo
dizem respeito aos direitos do oheli~ do Governo
soure as oousas sagradas e eoclesiasticlls quç
cumpre saber os principios e ra~ões em que alies
se estl'Íuüo, condrÍl que se ensinem os principios
elementares do dirllilo publico, ecclesiastieo, uei
vilrsal e brazileiro, cm buma cadeiloa, cujo Pro
fessor, com luminosa c apmada critica e discer
nimento, assignale as extremas dos po.deres ci vi~
o ecclesiastico.
, Por estes ponderosos motivos e dest'3l'to 56

organi;ão os cstudos quo hão de N!gef o curso
jmidico que vai Q ens.inar.se onc~ta oôrle, o qu_al
ahranger'Í\ portanLo os conheCimentos que forma.o
o todo da f~culdade de judsprudencia ei vil.

(J lPlTULO T. - DOI estados l'rcparatorlos para o Curso
Juridlco.

., o Sendo necess~rio que os cstUU;lDtos que
bOU\'el'em de matricular-se nas auljlS jllridic:ts
tll!lhão li coO\oeniente idade e os {',gtu(los previas
que proparão o entendimento para prosperar nos
maiores, nenhum poderá matriçular-se sem
apresentar certidão do i<tade pela lIoaJ oonste que
Lem 16 Imnos para cimll, lIor~l,le 5(1 destjl Iipo
CU cnl diíll1to podurúÕ ter ps nee{'~sa,i95 prepa
l'i,ltorios, e o espidtp wedral10 Q llisposlo p.arót
b,em oonc~bcr aS materias (\a sçil'lnéi.~ jl qlle Sf
dcdicfio, (l disBQrrer sobre cllf\~ QQIIl mflj~ wadQ-
r~ r~exãú. •

2, o. JunlarÍlõ tllm\1cm certidão dç fl.xame e ap ..
I'fO>Va~lÍ~ d~ Iinguas latin~ ~ fra{lc~za, de rbeto..

9"
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lica, philosophia racional e moral, arithmelica e
geometria. J

5. o O conhecimento perfeito das línguas latina
e franoez3, sobre dev([' eatl'ar no plano de huma
hoa in truoção littenllia para conhecimento dos
livros olas.ico3 de toda a Iitteratura, hc peculiar
mente nece,sario para os e-luelantes juristas, Na
primeira estú e.scripto o Digesto, o Codigo, No
-relias, as Institutas e o' ibons li 1'05 de direito
rOlnano, o qual, posto que ó ba de ser elemen
tarmente ensinado ne 'Ie Cur o Juridico, uel'c,
dc força, ser sludauo, berrt como as Instituições
de Pascoal Jo,é de iUello, e algumas outras obras
jurídicas de antol'CS (le grande nota que anuão
e criptas na m 'sma lingua. E oa segunua se
acbão tambem escriptos os melhor<'s livros de dj~

reito nalural, publico e elas gl'lltes, marítimo e
commercial, que conl'tÍm CQn llltar, màiormente
entrando estas doutrina' no plano de estudos do
CursD Juridico, 1e sendl' escriptos cm' franoeir
muitos ,dos !inos que devem,por ol'a servil' d~

compendins. ' ,
- Lj.o O esluuo ela I'hetorica he tallilbem indis
pcn avel aos que se dedieão. á jUl'isplmdencia,
porque o a lvogado-deve pelo menos saber a elo
qllencia da foro; e a al'te de,bem fallar e escre
ver muito necessada-he aos que houverem de ser
Deputad05 nas Assembléas ou empregados na
diplomacia; eJlUma ve7. que a rhetorica se en
sino como. com'ém, mais pOLI modelos do que
por (lcidos preceitos, será mui proveitosa aos fins
propostos, não sendo tarJibem illdiJI'eJ'cnte, au
tes necessaria' e util aos .lUag.isrrados, que tem
muit:fs occasiões de f(lUal' e escrever.

5. o A philo 'ophia racional apura o cntendi
mento e ensina as regra de di correr e til'ar con~
clusões c~l'tas de princjpios~ o que he assaz ne
cess(lrio (I todo o homem Ilttcrato, e parlicular
mente 'ao jurisconsulto, não só p~rque tcm ne
cessidade de saber di 'COl'rer com precisão em
que uem todos os' casos podem especia-Imenre
pre,'enir-se e acautelar-se nas leis, do I'.:ll'ça lia
de estender-se para Casos identicos a identica I'a

7Jão de direito. Parle della he além llisto a arte
oritica, que ensina a (I"alinr os quilates das pro
"(IS e conhecer onde se enconlu(I a eviilon,cia mo-,
Fal, ou a certeza dedol/ida dOI lestemunho por
documentos e affirmações Hrbaes; e a moral ou
ethica' ho como a base, 011 aote o primeiro de
grito para o estudo do direito nalural, que he a
jJrimeira e (I mais fundamental sciencia que dere
ocuupm' o animo do juri~Gonsullo, oomo o pl'i
mOI'dial a sento da jUl"Íspl'lldencia.

O_o ão 110 menos nece ario, nem menos otil,
o ensino da arithríIelica e geomelria; c5ta pelo
muito que concon'e pal'a se di correr eom me
lhnt!o, clareza, precisão.e exactidão, e aquell~

porquc convém (llIe a saiba todo (> homem, afim
de conhecer o melhor methodo de contar, e tirar
desse éonhecimlmto os muHipHc(ldes s.ubsidíos
que clle póde pre tal' nos uso d'l1 "ida: além dis
to aproveitão -muito particutarmente ao lUagis
tr(ldo, Ad vogado, Deputado ou Di plGm ata, que
ou exercicio dos seus resp(!Ctivõs empregos acha
ráõ repetidas bocasiÕ'es-dt' appliçar oom pnl\-eitq

os principias que til'el'em desfes dons importan
tissimos ramos das sciencia!; mathomalioas.

CAPITULO 11. - Dps exames pl'eparatorios.

].0 Todos os que pretenuel'em {'matricular-se
requeréráõ ao Director. de te e tnbcl oimento ,
ajuntando ao seu rCf]uerimcl'llo a allc!'tagõe que
tircrem dos P.rofessore3 publico,') tllt5 tudo CJlll:
bon "el'em frequentado, e d@ que pretenderem
examinar- e; e o Director, n0111eanuo dou Pro
fessores pelitos nas respeoii I"as malel i,I", l'ilrú em
30a presunça pr'oceder pÓI' cllo, a hum rigoroso
exame, cuidando muito en'l que ]Iaja a maiOl'
exactidão uando-se por appr')\ alias :fÍmente os
qne o mel'ccel'em , na certoza q!le por motivo de
equiuade ou condescenden'c~a 1'1Ial apl'o,~it(lráõ

nos estudos maiores os que não Íl av,mtajn,raõ
n{]s preliminares que são a clI(I e me lra dos OIJ--
trus. -

2. o Os examinadores ha vlll'-se-lião no, exames
das linguas pel'gul1tand6 pelos pl'eceitos 'gerac5
de grÍImmlltiaa de oada hurlla dall::t eHTI qme fôr
fciro o t\)(nmc, e l'azen~lo traduzir o ml1lhorcs ]i~

nos em f!rósa e verso, por llel', esto O moio tle
50 oonbecçp exactamente 'o apro citanlento dOlO
examinandos na intelllgl!ncia da mesmn Iingua,

5, o No exame de ..helorica pergunLal'áõ pelos
preceitos em geral, e fazendo aflaly ar al.guns ]u
gares dos e cf'iptores mais afamado 'lanlo cm
prosa como em "erso, inquiri~'Ílõ onde cstú o uso
dos preceilos da eloql1encia e poe_ia.

q.o Os Examinauore de philosóphia racional e'

mornl perguntarúõ tamhem pela regra. da wgi"
ca em gOl-a!, e em partiGuhl' pela: mais lmpol'~

tante sobl'e a exactidão do r[lciocillio e arre cri
tica, procllrando indagar se o e:wmÍllandl) as
sahe ómente llo CÓI', 01I e 'lil em eslado de f(l
Zel' o U I) cOQ\'enienle dellas; e na métal)hysioa
pergnntar{rõ pelas que Iões mais impclI,tantes,
eom\! a liberdade e irnroérlalidarle d" [\lma,' 11

exi "tencia de Dcos, e semelhanles, B na cthica
examinariltl nos pontos mai5 es~enciae,;, e qne
mais relação lem 'om o dircito natural, afim de
conhccerem se os exnminanr1.os tem idéa do c{Jn·
tcúdo Acsta {'(lrte rJa pltilG-Sophia, e qne mais rc'
la~óes tem 000'1 a moral e scienci,a dos coslumns.·
., 5, o Os de a.rithmellr"",e geometria examinarú'õ
cm qualq;l\cl' das operaçfles da arilhmctica, exeep
tuando cVUltarlo as Iheorias hum pOlll:Ü' mai 511

àidas rias progres5fle5 e lognrilbmos; e palta se
certificarem ue qne o estudante não de cnvol{c
só materialmente e sem con vicção as· di vcrsos
calculo nllmericos, pel'guntar-lhes-hão nos ILJ
gares propf'ios pelos principios ger'áes da tln,
meraçáo qne lhes farão npplicar ftqUIllo.- de que
se trat(lr, exigilldo sem pre a razão de tndo. De
poi o examinando -til'ará por sorte huma propo~

!tição de geometria plana, e dmdo-sc-Ihe algum
tempo para a ,'er, será obrigado a dllmonSll'a
la e a satisfuzel' a todas as questões que lhe fo
rem propostas, demonstrando tambem as pro
po:ições subsidiarias que vierem a proposi.to, se
as .Exaruinadol'flS julgarem isso neces~ario para a
cOl'teza do sen juÍ7.o,' E porque pOlle acontecer
qU{l hum estu9ante dotado de: grand'C memoria,
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m~~ cal'ecenclo de principios, decórc a demons·
trnç'fio, et a~sim iIluda o Examinadores c obtenha
li appr'ov'a~ão qlJe n:io merecer, sérá con venieo
te 'que se 11111 i1H'crta à posit,lão da figma, e até se
mnrlem as le,,"as r1t'lIa, sanaudo-se deste motlo
aquellc inconvenienle,
, ü.· Os Examinadól'es serão (Iou , e yotarúõ
Com'o Prcsi(KlIlt<i; e sômellle darão por approva
dbs os que o forem por tlou~ "Olo ; aceedendo
ó do Pre idenle quando huuver empate Dos dos
Pro fe sares.

/', o IQnando iú houvel'cm Lentes /las cadeiras
que hão de compu r o Cllrsó Juridico, poderó o
Director nomeai' hum d'eótre elles, quê ,'crsa-'
do lhe parecer nos cunhecimento dus eSludus
menores, para presidir a e~tes exames, o qual se
há n:'r<Í nel1es:pela rn::tneil'a acima estabelecida,

ti

CHITur.o III - Do plano dos estudos do CUI'SO J uridico,
tempo delle, e das materias 'I"e se devem ensinar em
cada annu,

'1.. O· GlÍl'so·eompleto lle direito seró de cinco
annos, cm cada hum dos qnfles se en'inal'áõ as
malcria (Lue podem '!ormar hum jurisconsulto
hrazileiro, egunllo a ordem mai' nalural e me-o
thodica~ afim de que os estulLlnlés vão como le
vatlos pol' llegráos e pela mão até o fim de'sta cal"
reil'a. ' - I

2. o No pl'imeiro anno juritlieo haverá duas ca
deiras, huma em que se ensine b dircito natural
e rroblico univcrsul, e 09tl'a das Inslilutas do di-
FCitO romano. I

, 5.· 'Gomo o t1ireilo n'atl1ral ou da razão he a
f{jnté dc to.L\O'11 direito, porque na razão apura
da .por boa e lurrlino~a Jogica, se vão achaI' os
principios geraes ~ universaes para regularem tO J

dos os dil'eilos', dcvéres c convenções do ho
mem, t' e_ este e tudo primordial d em flue mais
de\'em ,er insl1'uidus os que se dcslinão an eslu
do da jurisprudcneia. Por c te moli\o o Profes
~or llc ta cadeira, dando as no~ões gerae do que
5e cnlCntJe POI' t1Í1'cilo natul'al ou tia rnão, tr~

larú de ICI'ar Oli seu~ Ollvinles ao conhecimento
dus lHincipios géraes das lei , cujo cOlllplexo'
ft'H'ma este codigo da natureza, darú no principio
hnm re.umo' da sua histoda, e da inlcllisencia
que dellc ti \'erão os antigos e mudcl'nos, e a ver
dadeira e gént!lina que devc tCI', afastados os cr
1'05 dos que com conru fiO escl'c\'êl'ão, e fazendo
hum resumo hislorico das compilações dc Gro
cio, l'ufendol'lio, Wolfio e Thomassio, f]u~ apa
n~'{II'ãú do t1iroito romano m,uitas l'egras qllc a
philosophia dos jurisconsultos tinha suggeridó
como leis da razão, observarú quc convém con
siderar.todas as relações dos homens, não em
ab traelo nem como enles separados e disp'ersos,
mas como cidadãos que já ,'i vem em sociedade.

q. o Extrcmarú com seria critica e cuidado o
direito natural do publico e das gentes, para não
ha"er confusão nas regras que ti ver de en ioar,
limitando-se o direito natural ao regubment6
dos tlil:eitos e ohrigalJões dos !lomcns entre si, e
o p'uhlico ás relações sodiaes e aos deveres tia
massa geral da nação para com o Soberano, e
dc-ste para com ella,

5.· Senir-se-ha para en ino, em quanto não
fizer hU,m compendio me'thol1ico , claro c appl'O
priado' aos conhecinlCllt6s' tlu seclilo, do direito
n<ltural· de (orluna, ajudando-sc para a suas
explicações dos principio IUlllinosos (le Heine
cio, Fetice, Burlahlaqui, Wulfio e Cardoso, no
projecto para o Corligo Civil, não sendo lodalia
I: cravo das itléas dl~slc, -autol'e , luas e:c0Ihen
do só dell'e , e dos mais que n'lodernamente tem
é cI'ipto sobre o me mo objecto, o que pude sel'·
"ir pal'a tlar aos scus ouvintes luze I'xacla e re
gras ajustadas, e conformes ao j1l'Íncipio da
razão e ju '[iça únivcrsal, e ao;; direilos e dc\'cres
dos cidadão', pOl' maneil'a que os oudule fiquem
con"ellcitlos de que as regl'a expli0[Hla não tem
qulrQS moli\'os mais do que os clInslllhus c pre
ccito siíos c exactos da I'uzão illuslrada, e não
nutorid ade alg'uma extrin~cba.

__ 6. o S~~rú mui bl'c\,c e claro nas uas exposi
çocs. ão ostenlará erudição pUI' \'aitlade; nIas
aproveiLaotlú o tempo com lições utcis, tl'ará só
de doutrina o qU,e ruI' nl>ces, rlo para perreita
inlelligencia da ma[cria qne en, inar, c traba
lhará qU<lnto lhe fôr po ivcl por lermiual' o com
pe:1tlio a l~lUpO de podeJ'çm o e 'ludante ainda
Ifo mesmo anno ouvir totlas as liçõcs de direito
publico.

7'· Acabarias as liçõos d.e direito natul'al, pas
sarú o Prol'essol' ii de direito publico uui\'crsal o
particular, e cxplicarú a materias que es el~cial
ple(lte se comj1relienderem nesta parte tia juris
pru lencia publicá" fal'Ú VCI' m1 ql,le alie cqnsi te,
separando-o müi clJic1adu amcnle do direito· das
gentes, politioo e ecouomiço' t!arÍl )lUma idéa
clara do que enlendêr~o por esle Jireilo o PJ'O
res'oros antigo, c.os que ha p ucp illu trúrão os
tempos n;lpd,ernos, al)l'esen~antlo em resumi> ~
hi,toria de la parte da sciencia jul'illica. '

8, o Cama porém a, ba e e senoial desle direito
seja o complexo dos direitos e obrigações das oa·
çõ..:· para com os Soheranos, reciprocamente
cumpre que COril muito discernime,nto se mostre
ao (\iscipu los a natureza do' mesmos direitoS c
obl'igações, c se e5Labdeção o seu \ enlarlcil'os
limil~ , do que depende a tranquillidadc publioa
c a consplidação do gOlvel'Oo.

9. o E ~endo hoje 111ui di culidas estas materias,
as explioará com muita madureza e cuidado, ser
vindo- c, c1'cnlre os lil'l'oS moderno, de Brie,
PCl'l'ault, e de olilrO qualquer que parecer mai'
appropl'iado para o uso das 'c colas, unindo-lhe
as doutrinas de muitos outro homens celebres
destes ultimos tempbs. Exporá mais nas suas li·
ções as di\'er as 'fÓl'mas de governo, já simples
jú composto, paia chegar gradualmente a expôr
o em que conSiste O Governo mixto, constitu
cional e l'epre cnlativo, fazendo conhecer em
theol'Ía, e com applieação, as modemas cons
tituições, o nexo e a influencia de cada huma das
d!vel'sas fôrmas simples nQ Govel'nos mixtos, e
sel1do o ponto mais essencial destes Governos a
divisão dos podertls quc constituem a soberania
e o equilibriu entre elle's mesmos, explicará com
muito cuidado esta matoría essencial c impor-
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tantissimn, parôl o que JTluitos soccorros lhe pres
tará Fritot na Seiencia do Publicista.

l.(l.· Destamatal'Ía, mais que de muita~ ou~

~ras, he necessario formar, quanto antes, hum
compeu4io, que contenha com pr~cisãf) e ela..,
reza ps dnutl'inas que formão o direito publi
~1) na sua verdadeira intelligenciu, e C001 "ppli,
cação aos modemos principios. l,': sendo ju~to.

que não só tenhão os c tudantes perfci~o conhe
cimento dos principio luminosos que forão adop
tadoi na Constiluição do 1m pedo , mas qne en
trem 1Iem na intelligencia delles, o Professor se
ólprovoilurIJ Qa mesma Çopstituição para ~ ex
plicilÇão llo direito publico, particlllar, nacional,
pom o discel'Oimento e si~o que exige tãp impor.
tunte objeeto.

11. o Na segunda cadeira deste nnno explicará
o Professor as Institutas do direito j'oml\no. Co
mo este tem servido de base á maior parte !los
codigos civis das nações modernas, e muito del
le se aproveitárfio os compiladores das leis que
nos regem, deve ha"er hum conhecimento, bem,
que elementar, deste direito, com alguma exten
são c profundidade. Exporá portanto o PI'ofesSOl'
llUma historia em resumo do direito romano,
notando as diversas épocas delle; dando llUma
noticia das mesmas Institutas, do Digesto, do
CQdigo e das Noveljas, do uso e aqtoridade quo
tem tido entre nos, e:xplicnndo que foi sempre
s1lbsidiario c doutrinal que nunca te"p. autorida
(le extrinseca, como mui doutamcnte ob~el'vá

j'ão os autores dos estatutos da Universidade de
Coimbra, e authentieamente o declarou a lei <.le
18 de Agosto de 1769' -

12.' Cómo porém não só muitas das nossas
1cis <ão tiradas do mesmo corpo de i1iteilo roma
no, mas até elle conlém muitos casos definidos
que na fahn de lei 'nacional devem senil' no foro
quan,lo fnrem fundadas_ em boa razão, convém
estudar as doutrinns geraes que vem nas dilas
Institutas, e fazer nos lugares pal'allclos mençno
do que sc acha decidido no referido Codigo, Di
gesto e Novcllaa, explicando com clareza os
prineipios geraes das decisões romanas, para
conheoer-se o que merece considera~o e ap
plicação POI' se fU/Hlar em direito natural, e 0

que deve ser repl'ov,:l(~O pOl' não ler esta balle, o
"j,,'sÓ01cnte dos costumes do POVI) rom'lno , pu
ile outras quaesquel' ol'Íge\1~-que o tOrnem iacid ...
missivel, e faril mui diEcrcla solecção para se~

rem amitlidas aquellas doutrinas que, por seJ;llq...
lliaotes motivo, d.el'ão ser rejeitadas.

~B," Contendo ~s mesQ'las Institpt~s mllitos
destes defcitos, he m.:lis appr-owiadp o uso' do
Coropcncüo dn Waldek que qS J'esul1lio rojei,Lan,
1).0-0, que jil nM coO\:inh;l estudar, em quan~-9

o I,'r,ofcssor ~lão fiz,e/, I1QVQ cQmpcndiQ, 40 quaJ,
obsc-rye quanto l!~e s;ej~ passiva} huO} methodo
semelhante; e le mais lhe accr~ cente I) u~o pra
~ico que ca da qpQtrina tem OQ pócle 1'ir a te!'
pelas "a;ões já d;ldas, )londo -no. aTll de cada S
gu capiWlfl que são OU nãD r.oprQvad,a/i pelo di
l'Ç~t(J. hrazilei~o ;IS matrrias qu~ OQlle l~e ,c~nJi~

'crqq\'-' á Illaneir~, do, q.u~ op, ~.rvpu R\lj,necy)o
D.() Cl,>-lilJpco,dio Ilªll .fill1decta~J).nd~ iPiOnta IWm~_, -,

pre cm lugar cQmpetE:nte o qqe 56 observa
Jure Gel'1l1Uno. - Ha "er-se-Iia porém o rererido
Professor com muito cuiç],ado nesta explicação
de oh erv;lIlcia; porqnal)to, não convi~do cstu.
çlar o direilo llenão pelos motivos (txpostos, rele.
va que os estudantes o oUMO .c 4pfeJ;ld~0 sempre
çom o fito na SU" applicação {j pratica- do fOfO.

O professor apO,nlarIt aOS s~u~ OJ,j\i~ltes os \ivrQa
onde ~e achão as dQutrin~ qqe hou \;er expendi~

do, para as irc91 e tndor com .ll}ais vastidão, n
til'anL!o-se deste CUI'SO Jul'idico o estudo pro
fundo que na l.}nÍl'el'"idade Je Coimbra se faz do
corpo elo direito .I'on)ano elp dous aI;l~OS CQnse..
Cl)li vos; alélT\. t\p temp-o ql,lc se tlispontle çom M
!nstitutas, lIe mister flue os e;Hudautes ten~~ão

sempl'e hum cabal conhecimenlo das institl,liçõ s
mais geracs do mesmo direito, como melhol' SlJ
explit:ará quando se tratar do terccil'O e quarto
anno.

CAPITULO IV. - Dos esludos do segunda auuo.

1,0 No segnndo .anno haverá tambem duas ça
deiras. Na primeil'a se ei'íplicarit o- direito da~

gente, uni v()rsal e paclicio, e o diplomatico. O
Professor dclla dadl pl.iQ,eiramcnte huma idéíl
geral desta parte da jUl'Íspruuencia e da hislorio
dos seus progressos. C l:QO lrando ii intelligencia
uiversa e equil'oca que lhe <.lerão os antigo, -' eft:
pora cllm slIfficiellte elar,cia e resJricção o ver
dadeirq ponto de vista cm ~1',Je cl/i! lc)'e ser
el/caroda I l'ep'inclo...Jl}o corno do simples '~hcsc,

que he o 11ireito nalural applieado iÍs n~ções-,.

idé;l geral o lumino a r~nd~d" po principio ue
q~o COlI\ e.tos corpos, moraes se vcrificão as
mcsmo~ regras de r<:l7.ão e justiça ~ni vcrsíll que
tem lugar do huo~ eidadãqs para Cf)m o~tros.

~ l.\1ostr,u'Ú que os al)tores antigos não a tl'ôlt!l
rão como COII\'in"lla, ha,-c-ndo muitlls obras cm
que he explicad~ com bastante confusão, como
se "ê cm Grodo, Pujl'cndodio e outro~; c hem
que em W"tcl se encontrem mais bem organisa
das, e regulada a lei dos nações, c por isso lhe
convenha o titl,llo de direito das gentes que deu
(lO .seus Ih)'os, comtudo ainda ncllos apparecem
l;onfundid<:ls com estas materia~ as do verc\adeiro
l)ireito publico, e alô mo,l~rnamel1tll.O eSCl'iptor
da Scjel1cia do Publicisla chama o direito natu
ral dil'oito das gentes. felo <Iue, ~ntes de entrar
na e;cplicação do ycruauciro direito das gentes,
expenderú com todá a cautçla a exacta noção do
direito das gentes univer~al, distinguindo-o do
pacticio e parliculur, por isso (lue o primeiro
çQntém preceitos e regras de jusljça uniHrsill,
em qU\loto o segundp tem só por objecto a par
\ic\llar, 'l.qual pro,'em dQS tratados celebradas.
eotrc a.J.gJ.lm~s nações, c qu~ 'Vell) a terem força
pelq ajullte reciprooa c!ellas.

Servir;\ de Cf1mpelldio. para estas lições o rc
$I1U10 ue Ra.ynoYaI, ajudaj:\o dA Watel, H~inllcio;

Feliou, e outros} para Q direito das gentes unj
n~r_al e' paclieio, e o p~ores pr dWá hllma itlé;l
geral dp que constitue este seguJ)I:lo direito, Ja~

~epclo ,h\Ulla re..seijha dos principa,es tfal>tdos 'quIS
e te~#rn~d,o jcpmo h~l'Jl,a 5cgu1)4a l J~i dqa ~,,:

ÇÕC8, "pl'o\'eitando-se p~ra e~tç ohj,ectR d.'l olJf~
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do l\Iably no Di. eittl Publíéo da Europa, o da Cal·
lecção Getal ~e Dnmo )(\ e IIlrlrtelH.

2." COlltinuorú o mesmb Professor explicanllo
aquclla parte do direito das g.cnles que til: cha-

, ma Jiplo01ati"a , e contém as verdadeiras regras
hoje em dia asscntátlas pelas nações em porlicu
lares Ira lados, que regulão nüo só as isenções é
privilegios dos'~gelltcsDiplomatas, suas irl1.ulU
nidades, os d1vcrsos grilos da sua representação;
etiquétas de curles e ccremonias publicas, fôrma
das divers'ls carla~ dc crença e uc uulros papeiS
minislel'iacs, mas tambem os maximas gernes e
especiaes do p{)lili'}<l e das oegoclações \Iiploma
ticas. SCl'Virá de compcndio pal'a estas doutrinas
o direito das gClllles de .\1 arteRs, ojuuado do fIla
nual di}llomatico do mesmo autor, c das olJras
de Plassan e Isamhort, e de outràs desta nature
z:'l, de que ha mui grande copia.

5. o O Professor do segul'lJa calleira explicará
o direito publico .maritimo commercial. Quanto
11 primeira parte, móstl'arú cm que consiste este
direito publico maritimo, que he det1uzitlo dos
preceitos do .lireito das gcn{es e das especulações
n~aritim3s c cOIH'enções d<ls nações naveg.adoras
c gucrreir<ls) separando-o e di tinguindo-o do
direito commercial, com qnem totlavia tem mui
estreitas ligações. Fará "er como elle se aoha n<lS

,relaçiJe-s politicas dos poros, entra nas tlis~us

sões djplomalic<ls, e pre"ide ú m<Jnutenrão da
jusliça e eqnid3dc na deci~ão dos ncgocios des
ta natuI'ez3, quanto ne~ta parte se di tillgUlO li

França, e quanto se deve fi:; órdch<lçõoS ue Luiz
XIV c seus sabias commentaLiores, e que C(i)D he~
cco-do-se a SIM importanci:t, se instiluio h<l pou
cos anno!; huma cadeira partrcular para e~tc en
.sino em hum<l Universic1<lc1e dé Fraoçil (*).

4. o Tratarú das questões de grande monta que
,~e tem snscitodo a este respeito, e explica-ri! a
doulrina importante dos rlireitos das hatões neu
tras a respeito das belligeranté5, dos mares ler
J'iloriaes, po.carias, e outros deste getlero. Ser
"it'á do guia e (lo compendia a ob...·a de Azuni"
sobre o direito muritimo) ajudadQ pelas doutri·
-n<lS de ;Boucher ; Penchet, Lampredi , Hubner,
Gal1iaRi, Cod,igo das PI'eSílS, e oUlros.

5." Seguirá o mesmo Pl'ofessor dando lições
de .direito .c~mmercial, nas qU<lCS e,ltporú cum
multa preClsao e clal'e~a o qUC)'o. peita á liistorin
desle t1iceilo, a o:l1u-l'e"a cm gel'al das RtatCI'i.aS
.que lhe pertenccm, c quanto 1inallnCl te foi tlesoo·
-nhecido da-s nações antig<ls , e quasi ign'orádo no
,direito r-Omano, onde poucas decisões se onoon
lrá{).,annlogas a esta materia; é fatá m'uito pbr·
q?e 3 sua. e~plic<lç,íO seja regúlada pelos princi-:
1)IOS de (lirélto, mo tranuo que as dedisões tem
fundamento Belle, e não cm simples factos ii

rarest<ls; e bem que am algumas 'Rações, como n
Inglaterra, t-eohão elles obSC!"'alloia riDS meml0l!
aresto~, so. ,·a.• cnc~ntl'ar @s soJKloll principiol
de razao e jQ5tlça unIVersal, pelol! qua6s &c dirj·
girão os iulg<lld()r~s que os La vl'árão.

_rJ .Pc~bet. Annales de Iégls1ation Ct de jurispruden
ee, dl~cóurs prononcé à }'oU\'erture il'uri Cours de leçoilt
'Wt le-droit dl~i.time. T6IIlo 2o"pag. a3.

• 6." Senirá de compendio o Coiligo Erancez
de Commeroio, pcla sua brevidade e clareza, e
universi.dade de doutrinas, ajuJando-se O Lenle
das muito boas obras que ha sobre este objeclO..1
como o COlIsul<tt dell/Ull'e, TraiU des Asstlntnces
A bot, sen<\o rec... mmehdaveis, entre toda , as
de Pardesslls e BOUc!le,' snore direito commercial,
c principalmente as do s<lbio autor do Dil'cito
l\leroantil, que muito bem ajust-ou as regl'as ge
raes ao direito merc<lnLil nacional.

CAPITULO V. - Dos estudos do terceiro anno.

. 1. 0 Neste anno e 110 seguinte devem os respeo
liras PI'ofe-sores explicar todo o dil'eiLo patrio,
publico, partícular c criminal, porquanto, pre~

paJ'ados os estuuanlcs com as materias elcmen
lal'CS dos primeiros UOU 3nnos em quo aprendê
rão as doulrin<lS das priOlili va fOllte de direilo,
iniciados nas maxim<ls geracs do direito natural,
publico e das genles, e nas iostituições do direi
to rom::J.no ~ estão aptos para estud~rem a fundo
o que he da legislação patri<l em ger<ll. Par<l que
~,s alumnos possio "ir a lei' hum perfeito conhe
cimento de Ioda <l I 'gislarão -pall'i<l, con rém que
o estudo dell<l se dísll ibu3 entre o terceIro e quar
to anno, havendo cm cada hum dellcs dous 1'1'0
ressores.

2. o Haverú portanto neste anno dous Profes
sores. O primeiro começarú por dar em resumo
a historia do direito P311'ÍO, locmont<lnJo-se aos
principios da monarchia portugueza, e referindo
ás di-rersas époc<ls do mesmo direito os diversos
codigos e (;olllpIIJçõ~s que tem h<lvido, SU<l p<lrLi
cul<ll' hi~torja , e tudo o mai5 que rôr neces ario,
para quc os estudante. conheçãü a fundo a marcha
que tem seguido a ~cíencía UO llireito patrio até
o presente. Depoi' desta ex.plic<lção, que deve.ser
resumida e conter -só o es encial, d<lndo tambem
hHIDa abreviada noticia d<ls fontes proximas do
direjto, passará o Professor a explicar o direito
publioo patl'Ío, denoindo-o competentemente e
e~tre~a~ldo o elo parlicul<ll', e regulando-se pelas
dISpO lçoes geraes do dircito publico uni \,0I'8al,
t<lrá <lpplicação dos seus principias ao que ha se
ipclhante na legisbção pall'ia, e dará a conhe
cer aos ?US ouvintcs <l constituição <lnliga da mo
nar~hia e a act~<ll tIo Imperio, fazenuo as cxpli
caçoes eonl'ementes dos seus diversos ponto
m<lis essenciae ~ cxpondo com clareza a fbrma da
leH!sbção antiga c moderna, a administração da
i\lôtiça e fazenda, a org'<lnisaçào dos Tribunaes
aotU<les e dos que se 111cs hão ue sub lituir, a na
(ur.cza dos tl'ilJutos c imposições publicas, modo
de as lançar e arrecad<lr; a jurisdicção suprema
paN o estabelecimento das leis" creação c pro
,·jmento ~e "mcios c in trucção pu'blica.

5.· Na explicação ac lodos .estes ar.ligos c dos
mais que são telalivos ao direita publwo, se regu
lará b pN>fess~r pelo! escrjptoresmaismodernos ~

philosoflhos~c,omo fica expli(l.j\do no cap. :;', § 4·,
faz.endo Dpplicação pal'Licular de suas .doutrinas
ao -qml hc decidido Daa leis palrias. e ensinando
O u&() quo dQ dit'oito puhlic0 uni fersal tem feito
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os supI'emos legisladores da monarchia, e ora do
Imperio do Brliz{l, para 9atisfazel'cm nos seus
Estados aos importanLissimos fins da legislação
uni ... erso.l da natureza, pois he muito convenien
te que os juristas saião das escolas bem aprovei.
tados em cou a de tanta importancia.
. 4.· Algumas das mencionadas doutdnas "em
explicadas no Dir'1ito Publico Patdo de Pasco~1

José de Mello, que se poLlem e de,'em ~pro"el

tal'. Como pOl'érn cste 'livro fosse escripLo em
tempo em que não erão ainda bem conhecidos os
principios do direito publico philo~ophico, hc de
necessari" obrigação formar o LenLe hum com
pendia remmido e approprindo a este objecto.

5,· O mesmo Professor explicará tambem os
principias elementares do direito publico ecele
siastico, uni versaI e 'nacional, pOl'que he ab 'olu
tamente necessario saber-se esta parLe da juris
Í>rullcncia, pois nel1a se ensinão os dircitos do
govemo ci~'il em geral sobre as materias da i'gre
ja; e occorrendo muitlls vezes casos desta natu
reza que os aLI vogarias devem defcnder, e os_lU a
gistraLlos resol ....el', cumpre que os conheçao, e
tenbão scicllcia dos motivos e razões em que el
les se funflão, e em que he tambem estribado o
direito publico ecclesiastico brazi~eiro, Pal'~ en
sinai' csta materia lia o compenulO de Gmemel'o
sobre direito publico ecclesiaslico universal, <Iue
se páde ajudar das doutrinas de muitos outros
sabios dessa mesma ordem, como Fleury, Bohe
mero e outros; e para o direito publico ecele~i<:s

tico nacional senil'á o capitulo in cripta - De
Jure principis cirta sacl'a- que "em no Direitq
Publico de Pascoal José de Mello; accrescentdn
do o Professor o mais que achar e palhado Das
ordenações e leis que tem sido pt'omulgatl'as.

6·, O segumlo Professor explicará o direito
patrio particular; e convindo que QS estudantes
iuri tas tenhão como hum systellla de toda a
legislação patria, de modo que, senhores de

- todo elle, possão governal" e no. e ludo do "ão
côrpo da jurisprudeneia paLl'Ía, :ervir.se-ha o re
ferido Professor das Instituições de Direito Patrio
de Pa:icoal José de Mello, dividindo-se estes com
pendias pelos Pr0fessores do terccit'O e quarto
anpos, por maneira que no primeiro dertes,an
nos ~e expliquem os tratados -lJe Jure pel·sona.:
I'wn e. De J w-e l'erllm - e uo segundu os - De
Oúligafioniúus.et actionibus, e De Jure ~rilhinali.

A.lém da boa ordem das matedas e sJstemas de
principios que se encontrão neste'" livros, tem a
"amagem de ser e te systema conforme ao que

. 'cguirão os compilaclore das ln titulas do \)ireilo
Rumano que se manda ensinar no pl'Ímeiro ,mno:
além disto I o autor da ln tituta do Direito Pa..,.
tdo seguia o methodo de trazer as doutrinas de
direito romano conetativas fls instituições I?~

tl'Ías, o q!le muito conduz.para o perfeito conhe
pimento do'direitô patrio.

". O Pr05 ssor explicarll não só os textos :l.a
Oril. que vierem no Mto systema, explanando-os
cem toda a elareza e individuação, fazendo co
nhecer quaes SUo os de oJ'Í.gem pórtugueza, quacs
os ueduzidos da fonte pura do direito nacional e
publidá uniycrsal, e quae, em fim os de~uzidos

tI leis romanas, combinan]o lião só os rugare
parallelos, e aplanando as difficuldade~ qDe e
encontral'em, Olas tanlbem accrescenlanuo as leis
po. telÍores que as modifielÍrão ou rcvogárão , e
a inlelligencia que se lhe tem ,Iadq. no uso prJti
eo do raro. Quando a_ leis forem deduzidas de
direito romano, dal'á huma idéa geral de sa legis
laçã~, d.;05 moti I'OS em que hl(. (u~ndada, e da
appllcaçao que tem na pratica e foro patrio.

8, o Expol';" o uso nlOl1el'n; que en tre nós e
faz ou del'e fazer lIaquellas doutrin<lS, e dos in
convenielltes que se encontrão na sua applicaç,io,
se os boa vel', fazendo conhecer· as intllrl)J'eta~:õcs

boas ou más que d<ls mesmas Ici tem feilo o
imperitos comlllentadon::s das leis patt'Ías, mos
tl'anuo que fóra da di creta inteqll'etação usual
deve só servir de regra a gonuina e textual in
telligencia fundada nos principios lumino fi d<l
razão illustrada e nas I'egras do solidu ~Iireito pa
trio.

9," Explicorá mais a jUrlsprlldcncj<l 'quc eslá
determinada pal'a os casos omissos na lçgislaçólo
pall'ia .. ~le maneira que, em matct'ÍJS civis', sin'a
o que estn disposto em direito romano, qUJntlo
fól' conforme á boa e sila razão, ou {lO direito n<l
tural, E: quando fôf' a materia economico'polilico
commercial, a legislação que jil aprendêt'ão rel~

tira a e Las partes da jurispruden()ia, e seguida
na pratica das nações illustradilS, ;

CA.PITOLO VI. -.Dos estudos do QU3JtO 3UUO,

1.. O pl'imeit'o Professor explical'ú as materia'i
acima indicadas, pelo tratado escripto-De Ob/i
ga'tionibus et llctiollilms. - Em tol1as as doutrinas
nc1le comprehentlidas s guirf, o mesmo methodo
prescl'ipto <10 Prl'fessOL' do Leroúil'o anllh, Quan
do chegar ao tratado-ÁclionifJus-terll .ocêasião
de e.xplicar mais largamente muitas das duull'i
nas do direito I'omano, porquanto são as acçõc~

nominadas delluzida das ubl'igal'ões, e esta
ol'Íundas de contratos, quasi conlrlltos, delicto.,;
quasi delictos, que lem SllU a sento no corpo da.
Icis rom<lnas, donde "ierão par<l o u o model'Oo
da jnl'Ísprudcncia patda. Conl'ém muito que os
PI'oressoros, além d'ahi explicarem toda a sua na
tUl'ezo e relações, e a miltel'ia que lhes 'lIo cor
rcspondentc em direi to, mostrem o uso modemo
que ellas tem no fôro, sel'\'índo-se rios optimos
li "I'OS de 8'trikio e Bohemero-De Á clitJ1ibbIM-,
onde se achão desCl-iptos os prinoipó;63 attributo
de caJa hUl1la, e os pontos com que se dOl'cm il
liclir ou contestai', merecendo também lugal',
pela sua bre\'idade e exactiLlão, o l'ortliguez Ca
minha-De Libellis........ .

z.· A.càLada a explicação das materias das obl'i
gações e acções. pas~arit o Professor -ao' tl'atado
DeJ,ure C,-i77linali,-,-e, depois de expô!' a historia
do nosso fôro criminal, as difel'sas crises paI' que.
tem passado, E: o &el1 estado aClual, proporá hum
systema de direito- CdOlióa'1 mais philosopl1ico, e
regulado pelos elementos pc huma critica bem
apul-alla, no qual fara ver o que he de justiça e
utilidade nas penas, mostrando que h~ maxima
elementar em bum systema de legislação êrimj
nal o não ficar impunido o rlelicto, nem seI' i:aõ~
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rtigada a innocoocia, e que a ju'sla medida das
penas estú na raZcio composta da gravidade do
Jelicto e do damno por elle causado á ~ociedade.

Darú idéa de hum systema de proces o úriminal,
.J·egulado 8e~undo os principios das nações mais
polidas c dos melhores escl"iptores desta materia,
c em que se ajuntem simplicidade c exactidão na
indagação dqs delictos. com a menor oppmssão
do accusatlb, . em se olfenderem illcgalmente as
garantias da lib'Crdade individual, seguindo ns
!uas lloutrinas, e principalmellte as tIo celebre
Filnngieri, que d'entl'e todos foi ta\Y~7. l) llnico
que ajustou a philnsophia ao que mais pôde ve
rificar-se &a pratica, aproveitando- e tambem a
doutrinas de Becaria. Bentham, Pastoret, Bor-
ual'de, Brissot, e 0\1tr05. .

5.· Dar:. huma explicação do processo cl'imi
Dai POI' Jurados, referindo em re 'umo a historia
da sua origem; a 8ppli~ação que tem tido nas na
~ões antigas e I!ledernas, dos motivo' qve o jus
,tificão e o tornão util aos accusados e proyeitoso

rao bem da sociedade, sendo estes os que o fize
.J'ão adoptar na Constituição do Impel'io, senin··
·do-se das doutrinas explicadas pelo mesmo Fi
.laogiel'i, COllu, Snint-Aignan e Aragão.

{~.• ~lostrar!t quanto o systema das nossas leis
.criminaes, quer na fórm~ do processo, quer na

.-classificação dos delictos e detel'minação das pe-
. oal;, se afasta deste justo regulamento, pelas
.idéas do tempo em que foi escripto , e pela falta
çue então havia dos conhecimentos luminosos
.do. presente seculo; o servindo-se do trata.lo-De
Jure Cl'iminaLi-do mesmo Pascoal Jo é de t\lel
lo, e,yplicará o ystema criminal patrio, e o U'O
.que delle se deve fazer, acla:'ando as reflexões
..que a .este respeito judiciosamente faz o autor do .
.me ma tratado, que muito bem applicou á nossa
jul'isprurleocia as doutrinas philosophicas dos me
Jhore6 autores jú conhecidos no seu tempo.

5.· O segundo Professor deste aono leril eco-
omia ,politica, porque, jil preparado com os

coubeClm{!ntos alJteriOl'es, tem os discipulo o
.espirito mais npto e medrado para comprehcnder
-os l'crdades abstractas e profundas desta scien
.ria. Dará aos seus oavintcs huma idéa clara, e
do que por ella se dere entender, explicando-lhes
.(jue o seu pl'Íncipal objecto he produzir. fomen
:.tal' e augmen.l:ar a riqueza nacional. Extrema
J~-ha .da po.litica e de torlas as outra partes ua ju
.nsprudenCla em geral, mo, trando a ditrel'enÇ'l
.que. existe entre. cada huma d~l!a . e a prim.eil'n,
.Fara ver por "Ia de huma b]stol'la resumida a
.origem, pl'ogres 05, e actual estado desta scien
cia, que, andando e palhada e confundida entre
as outra de tempos moderno· para cil, começou
a formar huma sciencia particular. Darú noticia
da di I'ersas seil.a dos economi tas, do' úellJa
siadamente liberaes, dos que eo"uem o y tema

. I o
commerCla ou restricto, e dos que trilhão huma
~'ereda media, e dos motivos que justificão a
cada huma em particular. Fortificará suas dou
trinas com o uso das nações illustrada , fazendo
ver mais pC'1' preceitos accommodado fi pratica,
do que por theorias mctaphysicas e brilhantes, o
uso que della5 se dere fazer, para augmentar os

TOMO VI,

mananciaes da publica riqueza, Sei viril para
coropendio o celE:bre Cathecismo de J. B. Say ,
qne conlenllo verdades simpli~es, elementares ('
luminosas, e que podem fortificar-se com as dOIl
trina~ mai~ amplamente expendidas no tratado
de Economia Politica do mesmo autor, he hunl
livro proprio para ~ervir dr. guia no estudo de~

ta sc.iencia. O Professor servir-se-ha da obra,:
de Smith, l\] althll~, Ricardo, Sismondi, Silmo\l
di, GOllwcn, Storch e outros, bem como dos Opus
cu los do sabio autor do Direito Mercantil, para
dai' ús "er,la,le. concisamente expendidas no men
ciun ... do cathecismo toda a extensiio de que ~fn

5usi:epti ve i. .

C APIT LO \'11. - Do que he commum aos Profcssor's,
do terceiro e quarlo aooos.

t. o Senrlo regulados os estudos do Curso J ll

ridico em ordem a formar-se hum consummadll
jurisconsulto brazi!eiro, e devendo consistir a pe
rícia deste não só em saber os preceitos da ju
risprudeneia, ma tambem e particularmente na
judiciosa pratica e applicação dos mesmos pre
ceitos, convém que se vão desde logo afa7.enrln
os estudantes ao habito de applicarem 05 conhe
cimentos theoricos iI pratica de advogar e de jul
gar. Por este motivo devem os Professores de
ambos estes annos mostl'ar aos sells discipulos
u·o pratico que tem no fUro as doutrinas que ou
virão, e expender as diversas maoeiras por que ()
empregão tanto no fôro ci vil como no criminal.

CAPITULO nll. - Dos estudos do quioto auoo.

1.. Haverá neste anno tambem duas cadeiras .
O Professor da primeira se occuparú cm explicnl'
por aoalyses alguns textos, e principiando pOl'
duas das leis romanas que mais celebres forem
ou por sua doutrina, ou pela applicarão que 1'0
uerem ler no mro patrio, passará depoí a ana
ly,al' alguma decisão patria do corpo das Ol'de
Dações ou alguma leis.

2," Ne las analyses mostrarú a oriõem jurídica
da materia, a justa r.ombinação ue principios ele
mentares de direito natural que lhe úi,) re1ati-

'va , a jurispruclencia analoga da l1ilÇÕCS poli
das, e a applicaçiio que tem no fUro nacional,
acostumando a sim os ou vinles não se'> a clll:1)a
rem ao perfeito conhecimento das lc:i:i pelo m '.
Lhodo anaJytico.• como a escreverem pelo me 
mo methodo as Ili.sertações, e fazendo-lhe' ad
quirir a pratica pura as allegações de ponrl >ração
que houverem de fazei' no fôrn e cam<1. celebrc- .

3.· En inarú tumbem a bermeneulicu juridi
ca, ou a arte de interpretar as lei, para que co
nhecendo os ou vintes as diversa c. pccics de in
terpretações, po são perfeitamente usar uellas no
texto I]ifficeis ou complicados; (; c~labclecerú O'
limite da que toca ao juriscon ulto, advogar!o
ou iUagi trauo. Farú ver que a authentica he i,
propria do legj-Jador, c que lhe ficou pertencen
do pela celebre di púsição da lei dI: I S de Ago 
to de J 769, e mui bem explicada na Constituição
do Imperio, Senir-se-ba o Profe.sol', na .expli
cação dos principios da bcrmeoeutica cm geral.
e e pecialmente da juridica, do TrDtado de Her-

10
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meneutica ~Io çeltlb(c Eckarcl, e oulros; hla O prin
cipalmente lhe .erv\ril de guia n~o "ó a i:Á cjtacla
lei ue J8 (i-p A.gostQ pe l709. eomo o Trutad,Q de
Interpl·ela,ção de P<lsco'll losé de ~leUj).

4.0 O PJ'.Urcs·Qr lia segu~Qa cadeira tleste ,anl)O
OCCUiJ31'- e-)1<I l;l<l t:J:pQsição do uso pratico de
direito, e úxpli(;.;\l'':' P9r cOlueguintl,l l.,l.\as as
matel'ias .qne lhe ~ão n:lauvas, :Jijm tle que os ~s

tudanles ô/iuem v,erto.s lia m:Jneir'a por que priJti
came~lte Il<io de usar da.; ooutrina' (lue apr(},o-
derúõ no e ·tu.do oas I~is patri:Js. .

5. o C~eçarit \!l0r d.:)#· l.ol\ljJ historia remmida
do process-o judit;jal, ci~'il e crimin:Jl, quo tem
havido entre nó" expondo a sua origem, vilria
ções qUI: tem litlo, males que tem proclm.ido, e
quanlo POI' elles tem pn.lacido a administraçãu
Ga jusliça , pola má irUelligencia que os pr:Jxistas
tem dado a 'algumas dns leis que o estílbclecêrão,
e por alguns defeitos iutrinsecos J.,ellas,

6, o lUo trarú com indi I'iduação e clarç7,jl como
muitas da,s cllulelils e rormulas il)troduúd ... s p:J\'a
garantja do, dil'cito. de propriedade e da Uuerdll
de individual uos cidailãps. pelo ahu:o ~e telp.
tornadQ eJ;ll tropeços e, c\1redos que damn:d:o a
expedição dos proecssos e lra7,eu,\ projuizo~ e ill
COn\!el1ientes aos 'direit{)s dos litiganteõ,

,. o Di~LinO'Dir:i o processO ciyil do criminal. e
o ordioario vo umOlario, expondo os COUlLllOUOS
e inçou \'ellientes que ha entre hum'c oUlro, e as
parles es 'ellciaes que neUe' se d.e ;'em conter,
extrcmando entre ellos o~ que de força üo im
preterirei" e as que se tem introrlmido desne
ces al'iomenle.

8, o Depois de explicado tujo quanto he rela
tiro a oulras parte~ lIa processo, ~lão ~e conten
tarú só com e ta th~oria; a pois que o fim da ins
lituiçãe desta caJeira !le fazer rer. ados na pralica
do fôro n. estuclanlcs, I'Cl!U7,ir;'1 COm ex:aclidão
a ella a maior parte das SllJS lições. Para esle
fim nomear~t .l'entl'c o estudanLes os dous con
tendores, autor, réo, Escrivão e Ad\'ogado, cm
primejra ioslant;ia, e escolhendo !luma que, tão
qUI: lhe pnrecer mais appropriadll' rad que o ad
yogado.do antor proponha a acção e dedu?a o li
bel1o, e o do réo a conll';Jriedade ou excepção
que r.onriel'; c seguidos os termos que a lej p)'es
Greye para a alldieneias, c jJas ando-se a pro\'as
no tempo compelenle, i1rr.azo<:\rúõ a final os Jous
advogados, e o Juiz profel'il'il a final a SUl) 'eo
Lença.

9. o Esta sr.rit em.bargada ou appellada para ins
lancia upel'ior, e deferindo-se aos embargos pell)
Juiz ela primeira scnLcnÇ.:l, antes quc pa . e esta
a er appellada, e a en 'inar o que se pl'atic.a na
inslaneia sllpel'ior, explirarú loda a natureza e
oecasião dos aggravo' de pelição ou ins:rUOlen
to, c auLo do pl'oces'O, o firo paI' qne o. in ti
tuio a lei e o abu.os que delles e tem feito,

10, o terado o proces O ú segunda io-tancia
por meios de appeIlação ou aggra \'0 ordinal'io,
cuja natUl'e?a explicarú, nome:Jril para Juizes ue~

la, d'enll'e o' e tu dantes ,quanto forem neccssa
rios segundo a lei, e depois se farão os actos oe~

cessarios alé final sentença. ,
1 1. o Como na lei ha tambem o processo de

rC\')$t:l aclmÁlli\l:a nos casos wllmesl1là as:rignaJn
00', f:l~á o I?ort:s~or obs,e va1' o mesmo que ups
il)lterionls, nlun~WI1IIQ as l1e~stlas uecessaJ'ias alé

• a final decisão.
12,· No proeesso criminal se hão de IH-atic31',

I'fi' I' , ~ r'com aR I I llrl~1)9as "e allv3s, li meslllas Jormas
aciHla expo.tos, lJ o frofeSS\ll' fnr{1 \'er ao' seus
oulÍnle:; a dill'erençn qm,: ,·.ai dEI hum a outl'o
processo, paJ'a o que muito conôOl'rerúó as uou
trinas que apl'cudêrào no . aonós anleeedente·s.

J::i. o Tanto em hum C('ffiO em ('utro pl'ocesso,
Ú medida que forem apresentundo o' nomead{)s
a,hQgauus os tli\'ersos arligos, razões, p, os lIUe
SCl'I'il'cJU de J uj~es {IS sentcllI;as, o Prore 501' 1al'
lIies-ha vel' os defeitos, erl'os I: falt:ls quc houye
rem, emendando·as para que ,'ão oonfl)rm~s.a
direito, e nesle cJ{C1'cicio <lpro' citem pal'a se tOI'
l1<1rem habeis Advogados e Juizes.

J4. o E como a vl:lrdildeira scienoia pratioa não
consiste só eru ~nber fprmalisar os di veniOS al'li
gas, raiões fiQaes e elltenças, e outros acros ju
dü;iaell, mas tambem e01 muitos escl'iptos ex
~l'ajudiciaes, como escl'ipJtUl'a8 .e t.eslQmentos,
pilOou rações, olc.; ,oeve o mesmo Professol' faze
los eompôr pelos estudantes, afim de o~ sab~l'em

fa'l:el' c conhocerem as cousas que são da esseocia
de semelhantc' pppeis, e os motil'Qs por I'júe de

."em seI' incluidas, e as qUll' sem rígOl'OS:l ne-
cessidade se tem inll'oduzido, sobr60al'f'eg:ando
de palavras e.úllsada· os instl'umentos publicos,
que devem semp.'c s~l' simples, clal'os e precisos.

15.' Paro elltreler nestes exel'cieios praticQs O.
e ·tIHlaulcs da a\lla e para dhel'sifioar ilS materias,
serão 'tant:!' as demandas institui das a esse fim
quantas poderem ,baver segundo o oumel'O que
he neoes ario de autores, réõs, ad\'ogado c J ui
zes, procurando sempre que hajão processos ci
"is e talubem criminaes, e adestrando os me mos
e tudanles tamuem cm eompôr os l'equel'imen
.to qne .iio neoes,arios, t;Jáo só pal'a insliluil' as
demandas ciris e criminaes, mas tambem para
os incidentes que oceorrerem.

16.· l'ara compendio do ia aula, e par:! ensino
das maLoria. que devem sabeI' os estudantes 1'0

lati vas a este objecto" sel'l'irá a obra ou Traclado
de Processo escripla pelo Professor PenÍz, ajun
lanto o tente as observações que os . eus conhe
cimentos c pralica lbe tiverem ministrado, ou
pal'a nolar o deleitos tios praxistas e erros do
rôro, 011 para confirmar a praxe nello seg'uida
por ser eonrol'me eom a lei, I'eeomlllendando
tambem a obsenaneia das regras que assim esti
,',ercm conformes eom a determinações de di
n:ito,

CÁPJTULO IX. - Das matriculas.

I,· As matriculas con eçarúõ no principio do
mez de Março, fil?cndo-se pelo Secretario hum
lino competente, rubricado pelo Director. 'elle
se ese.re"eráõ os nomes dos pretendentes e de
SIlUS pai, lia paLria e idade, Precederá despa
cho do Director, o qual o não concederá sem lhe
s:erem :!presentadas as certidões de idade e de
ilppl'Oyaçãp de todos os exames preparatol'ios.

2.· lSos p":imeil'os cinco annos, conlados do
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1C6rn()ÇÓ lillcrarro 8dó ÇUCSO Jul'idico, permittir
se·ha ao~ estud:mte o podel'eru matricular-se no
primeirO ~nno .Jul'idieo 1m! o ~xame de arithrne
ticn " geometria' crido porém ohrigados a faze
lo- em qualqu~r h!O'lpo qoe lhes fÓI' cOn\'enientc,
ante do aOló da formatnra, sem o qual não sc
rão admittido~· a eHa. E e -la lI'etcrminacáo Ou
excepção da ~eo 'a geral tem 1110ti 1'0 em ('[l1C :tc
tualmente se, lião achar;'lõ preparados os estu
dantts que descjarem entrar neste Curso, e por
tatito, pas~aflos !l rMet'iclos dMo ann.osj nill.gncm
mois se'rá admÍltido ~eOl o Mencionado exalDll, na
fórma elo § anteccc1'~nle.

~,"JSo !im <k, 1IH!7. d'c {)ntubl'o em que finda
rá O anno lectivo, ~e HIl,!t a segunda matricula
pará a verifilJa.ãú ..la pt'Íl'Deira 1 e para eon 'tar
aseiro dn residencia do!' e 'til 1.1:1 I1t05 cm todo Q all
m)leClivo, fazendo-se o competent tel'fno de en·
cerramento.

4.· Em cadá huma das referida~ njatdculns
pagarú o estuda1lte a tjunntia dlt .'25;fj)600 rs.
q'ue sel'ú appli'cada para as de~pe7.a do eslabde
cimento, apre:sentatl~o 'Com'Petlm~e co nhec:men
tb do TbesoUl'eito que se n\!lIDear.

CAPITULO x• ..-.Dbs exercicio"S prnticus das anlas.

I.· As aula' devem começar logo no mez de
~llIrço, a'Ssim que findarem as matriculas, e aca
bartlõ no fim do mez de Outubro.

2.· Em cada huma cleHas dumráõ :IS licões
por espaço de hor:l e meiá. O Profes 01' ga "tarú
u primeira meia hora em ou"i1' '" li(;õ!'ls, e o
mais tempo em explicar 'o compendio.

5.· No ltahbade do cada semana havorú hum
acLo, em que tros estudantes clefenclerúõ e seis
pergllntarúõ sohre ,humll materia que 'u'entl'e aa
~xplicadll$ DaquelLa semana o Professor de ignal'
ntl vespel'o, Os nomes elos que de\'em entrar nes
te acto se til'urúõ por sorte de humu' urna onde
de\'em entr3r l,lS de todos o estudantes d:l aula,
O primeiros tres que sahi'rem erão defendente,
o o outrÍlS eis lll'guentes, competindo dou' des
tes a cada defendente pcl3 ord n1 com que sahi
rem os nornes (ta tuna.

4.· No fim de oaUa meL dal'ão o' Profe 'sore,
aos seus respectivos discipulos hum ponto, es
cdlhido cn'trc 3S d'outriuas que lhes houl'or eKpli
cado, paI'a lmma di, erta!;áo por escripto cm lin
gua portugueza, na qual terú hlgar 'Ie notar o
pl'ogt'i!S o' dos conheoimento' e o bom gosto de
escrever dos cstudantcs, e sen,irão e tos dis tlr
tações da me mo modo que as ahbatina '~liçõe~

rpara o juizo que de cadn hum UCI'O formal' o seu
Professo:-.

5,· Haverá Continuos de confiança, 05 quacs
tendo lista de todos os eStudante matl'iculados,
'apor1tarllõ as suas faltas, e os P.rol'eSs()res farão

il'lÍlbem suas lemhrança 'para os oonfel'iI'em com
'hs do Cohtinúoll, e se conhecor il final se o es
tUdante aproYbitou o anno pela sua frequencia, e
pOde ser atl.miuido a exame.

6.· Quinzu faltas sem'causa, e quarenta ainda
que justificadas sejão; bastão p;tra farem perder
O nnno, ilão de.vendo prevalecer motivo de qua-

lidado alguma, pal'a relevar desta perda o estu
dante quo tíver a mencionadas falta.

CAPIT"'.O Xl. - Das habilitações e dos pontos para 05

exames.

h" Fin.l0 O:lnno lectivo e feita a segunda ma
tl'iCltlll, !lnveril hnma Congregação geral dos Len
tes na qual se tratará ,Ias habilita.ções dos e tu
,Iantes, ,\ li ponanto, ti vista \10 li 1'1'0 das malri- '
culas e das li tas uos Continuos conrcrHla com.
as dos I'rofes ores, 'e tlecidirÍl llllaes Jo~ e~tu
dante,~ teOl perdido o nnno, e quacs O apro\'(:itú
rãd e estão no. ,terlllOS lle el'em ll,lmitlidos :1

examo, e rombem se designal'f,õ o. Lentes que
hão de eX'lminar, marcando-se o. llil'er 05 ter
mos que deverilõ formar, afim de ~e obter n me
Ihol' oi'llel:1 posúyel nesteF traballlO~.

2"· Formar-sn-ha huma li ta de todN: o- estu
dantes Ilahilitados segundo '101' lem Ull ,1I1no' e
antigui,la\les tias matrü;ulas, assignando-se O dia
o hora para o exame de cada hum.

5. o O ponto serú tirado na vespera d'l exame,
I'azr.n,d .. -·c de modo que n estudante tcnha vinte
o quatro hOl'3 para o ostudal'. O. Leutes de cada
anno altel'lwdamcnte erão pre:cnles quando O"

seu' ((i'cipulo tirarem o oompetente ponto, e
o Secretario lia Faculdal1e n i ,tirú tnl1lbp,m para
o e crevet' em livro competentll, donde extr'ahi
rúõ as devidas copias par:a ~erem enviadas ao.
Examinadores,

Os ostudantes do quinto annn deverilô ler qua
rcnta P. oito horas para estudarem o seu ponto
porque são estes exames mais complicados qu
os outroS.

4." O 'estuclante que não comparecer no dia c
horá ((uo lhe tiver 'j,lo a.signnladu pnrn tirar POIl
to, fiead para o fim de todos os do 'eu respec
tivo anno.

6.· O Lentos decada anno combina\los OITan
jarúõ os ponto' em que devem ser t:xaminado'
o seus re,pectho uj cipulo:, incluindo Ilel! .
doutrjn3~ de ambas as caueit'as, o o dt: mais im
pbrtanci<), E tes ponto' devl)l'i1õ ujeitar-se ii
approraçiio da congregação gerill dosLeuLes, sIm
a qnall'l;lo poderllõ elltl'al' na UI lia.

CAPITLI.t) XII, - Da fól'illtl dos l.elos,

I.· FinJa a sngllntla matricula, comcçar;'tõ Q'

actos, e O' Lente dos diversos al1no. lll'c'irlirúõ
olternatiYamente aos exames do seu di 'uipulo '.

o pl'imeiro, segundo, terceiro e qUilrto annos.
bavel ú 'dOU5 Examinadores, cada hum \Ios quae.
argu01tintlll'ú pore pago de meia h.:>ra obre n'
tnatorias dó ponto.

2. 0 TO fim do exame ou exames VÜ'íl o Secre-
tario da Faouldade ú aula onde ellcs e tiverem
feito, trazendo o livro destinado para o termos
de approvação e reprol'ação, e fechnda. as por"
la", votarúõ os J..entes por escrutinio com a lotra
A ou R., signal le alJl'!rQvá!'áo on repl'o vação.
O Secretario abt'irll a UI'na, e'lal'l'arú It>go o com
petente tel'mo da deei iio que achar, o qual crú
assignado pelo Lente Examinadores c Pl'e i
dente.

3,· Eutender-se-hão totalmente reprovados)
10··
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~em cxcepção ,lc anno, M cstuJantes quc tivc
rem dOIl~ nn. csimplesnwnle llppl'OVlldos os que
li"''I'elll hUIII Sil, E~tc~ poueritõ m"triculor-St~nos
"nllOs seguillt.,,;; mos os primeiros, no caso de
qucrerem cOlltillll.lI' o C1lI'SO JuriJico, seráõ abri·
gaJos a rl"~que,/Ilar de n", o u mesmo anno em
que II0u "crã" sido rcpru,'udos de todo: mcced,en
do porém que sejiio assim rcprcn'ados dous annos
conseculil'os. lião pouerÍlõ scr' lldmitlUos a f.'e
IJuentar terceiro "ez o mcsnlO anno.

4, o No quarto arlllO, feito o CXllme, e scndo :lp
provlldo \) csludallle, receberit o gráo de nacha
l'el, qu(i lhe sel'ú COllf~rido pdo Pl'esiúcntc do
acto, precedendo jlll'amcnto de defcnder e guar
dar a Constituição do lmpcrio,

5,0 No quinto nnnc serão Ires os Examinado
rcs flue hão de perguuttlr na materia ,do ponto, c
l) Presidentc al'l,umentar!1 na disser~ação que o
examinanJo de"c falcl' sobre. hOIl1 objecto quc
para es~e fim Ihc suhir!. tambem por sorte, Du
rarú este exame duas horas, e cada argumento
'crá dc meill !lor:l.

6. o A dissertação Sel'Ú fcita cm portuguez e
pelo mcthoclo 'In:llytico recommendaclo no cap,
tio, § 20, para as analyses do quinto anno.

7, o Este acto dCl'e ser o mais rigoroso, porque
he o ultimo que faz o estudante para ser Bacha
J'el formado e merecei', o rcôpecti 1'0 titulo, com
o qual póde excrcer 05 ma i,; importnfltes empre
,~('s elo Estado.

CArITL'l.O XIII. - Do gdo de ~outOl'.

l. o Se algum estudante jurista quizer tomar o
"Táo de Doutor, depois de fcita a competente for-o _ _ .
matura e tendo merccido a approvaçào' nenune
discl"npan.te, cil'cumstaocia esta essencial, defende
rá publicamente varias theses escolhidas entre as
,materias que aprendeu no Curso J uddico, as
'tluaes serão primeü'o apresentadas em Congre
,raçáo, e deverólo ~er approvarlas por todl's os
Professores. O Dircctol' c 05 Lentes cm geral as
sislirilÕ a e,;te acto. c qrgumcntaritõ cm qualquer
das theses que I~scolhcrcrn. Depois disto, a~sen

tando a faclIltlade, pelo juizo que fizer do acto,
que o estudante rnercée a graduação de Doutor,
lhe serit conferida, sem mais outro exame, pelo
Lente que se reputar o primeiro, lavrando-se
disto o competente termo em li vro separado, e
se passarit a re~pecti \'a carta.

2, o A cartas, tanto dos DQutores como dos na
chareis formados, scritõ passadas em nome do
Director e por elle assignadas, e levaritõ hum
seBo proprio, que lhe serit posto por ordem do
l'rofessor que houver dado o grilO,

CAPIT LO XI ,- Das Congregações.

1. o Além dos casoS Ol'~linarios jit Ole?cionad.os,
ajuntar-se-hão todas as vezes que .0 DIrector Jul
"al' conveniente. Tudo o que fuI' tendente ao
hom andamento e prosperidade de~te est~bele
cimento e asscntado tlm Congregaçao, sera pro
posto a S.M. I. pela Sec~e~a~'ia de .Estado com
'pctente, a qllem se de,'e dll'l6u' o Dlrec,to,r.

2.. o A Congregação ser'l sem1'rc presllllda pelo

Dintctor, e, na sua falta, pelo"Lente mais gra-',
duado. ,

5. o Serú Secretario della o Professor substitu
to mais moderno, c cm hum lil'fo rubricado pell>
Directol' escI'cverit as actas de tudo tiue se deci
l1ir', as <juaes serão assignadas pelo mesmo Di
rectol' e pelos Professorcs que se acharem pre
sentes.

CAPITULO xv.- Dos pIY~mios.

I. o Acabadas as actas, JlaverÍl ainda huma con
gregação, a qual fechará os trabalhll~ do anllO
Iccti1'0,

2. P Ne&ta congregação se tratara de conferi~

premias a doos dos estudantes de cada anuo, quc"
pela sua l'requencia, lições, dissertações, actos,
c até por sua conducta, mostr'lrão ter mais me
recimento. Os premias serão de 50:jj) rs. cada..
hum.

5. o Os PI'ofessores propol'úõ para os prcmj,os
aquelles dos seus rcspectivos discipulos que j'ulgll
rem mais dignos; e procedendo-se ~ votação po.,.
escl'Utinio, se conferirúõ os premios por unifor
midade de votos. E como ninguem possa estar,
tanto ao facto (la capaciJade dos estudantes como
os ~eus proprios Professorcs. merecerá particu,
lar consideração -na distribuição dos premias- a
informação e parecer dos mesmos Professores..
- 4. 0 Não sendo de rigorosa necessidade, nem:

convindo que haja premias cm todos os anDOS
do Curso J uridico quand(\ em alguns delles- não
liou verem estudantes de distincto saber e mel~e

cimento, em tal caso os llrofessores daquelle
anno não farão proposta alguma para pr.emios.

5. o Se acontecer que em algum allOO os Pro
fessores enconta'em mais de dous estudantes,igual
mente dignos de premio, del'eráõ propôr a.todo ;
e se depois a Congregação se decidi!' por unani-·
midade a favor dos propostos, tiral'-se-hã>o li SOI'-,
te os do,us que devem ser promovidos.

CAPITULO XVI. - Das ferias.

I, o H ave1',1' ferias geraes que duraráõ.d~sdeque;
se acabarem todos os actos até o fim doO mel. de
Fcvereiro, devendo começai' o novo cw;so no m,ez.
de Março, e no dia immediato ao eoo que finda-
rem as matriculas. , ,

2. o Além desta:; haverúõ as do Na.tal, que· co
mecarúõ na vespera dclle até dia de- Reis ioelosi
ve . e as da semana sanla, flue eemeçaráõ no
DO~l1ill"'O de Ramos até o da rasooc1a, e fo.ra deI
Ies só ~erão feriados os domillgo:5 e dias santos,
e os que estão marcados moderl1amente. para os
tribunaes, além das quintas-feiras de. todas as
semanas, qU,e não fOl'em dias santos.

CAPITULO XVH. - Do Director.

1. o Senuo neccs~al'io, para dirigir e conserl'ar
a boa ordem dos estudos juridicos, que haja
qnem '-igie na execução e observancia de tudo
que se aoha d<!terminado uos estat~tos, ~ bem a 
sim cuide em promovcr as prondenclas que a
pratica mostrar das regras d~terminad~s, ou ac~
cresccntar a eIlas o que fôr Justo e ulIl, haveru
hum Director que tenha toda a autoridade e ia-
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'l'isdicção preeisa

ft
para. se conseguil'em os fins

propostos.
2. ° Será nomeada para este emprego pessoa

conspicua por sua profissão e juris<1icção, e pelo
seu saber, p..obidade e prudencia.

5. ° Vigiará com assiduo cuidado em todas as
causas relativas a este estabelecimento, procuran
do principaluleJlte que., se obsen'em com muita
exactidão estes cjitatutos, maiormente na parte
que diz respeito ao ensino, seriedade e ordem
das aulas e dos actos. .

4. ° A elle se dirigiráõ todos os requerimentos
dos estudantes, quer seja para o que se acha de
terminado acerca das matriculas fl mais andamen
to regular do~ estudos, quer para outros objectos
que sobrevenhão.

5.' A estes I'equerimentos deferiril por si só
em casos ordinal'Íos, ou vindo por informação
qualquer dos Lentes ou Secretârio, segundo fl
materia exigi.I'; e nos que forem de maior monta
decidirá congregação or<!inaria ou extraordinaria,
como fica referido no cap. 14, § I".

6°. Presidirá aos exames preparatorios cm
quanto não houverem lentes a quem possa incum
bir deste encargo.

7, ° Quando, para a decisão de algum negocio,
mI' necessaria qualquer representação ao Gover
no, a fará pela Secretaria dc Estado dos Negocias
do Imperio; bem como fará tambem quando en
tender que cOIl\'ém á boa ordem e prosperidade
deste estabelecimento, expondo o que julgar ap
propriado ao fim do progresso dos :estudos ju
l'idicos.

8. ° Daril, pela mesma Secretaria de Estado, to
dos os annos, no fim do curso juridico e exames,
huma conta circumstanciada do estado em que
se acharem os estudos juridicos, e do aproveita
mento ou desleixo dos Professores e estudantes.

9.' He tambem incumbencia do Director regu
lar as horas para as lições das di versas aulas, dis
pondo-as por maneira que de manhãa tenhão lu
gar todas sem se-encontl'arem humas com outras,
bem como para todos os ou tros actos e exercicios
deste curso.

CArlTVLO xnll. - Da jeral'chia dos Professores.

1.' Os Professores do Curbo Juridico serão
contemplados com todas as honras e prerogati
1'3S de que g07.ãO os da Universidade de Coim
bra, segundo as lei!: existentes.

2. ° As suas antiguidades ~erão contadas das da
tas de suas nomeações; entre os nomeados n'hum
mes~lO dia, pelas graduações que jil tiverem.

5. ° f.egel'Úõ aquellas cadeiras para cujas ma
lerias -e reputarem mais aptos, sem que i to
affenda o direito de antiguidade ou graduação
qUIl tenllão pelos empregus que cxer0ião antes
da sua nomeação.

4. ° Passaráõ de humas para as out\'as cadeiras
Quando is'o convier ao aproveitamento dos que
frequentarem o Curso Juridico.

5." Além dos dez Professores que hão de re
<>el: as dez cadeiras do Curso Juridico, haverúõ
mais tres Lentes substitutos para supprirem as

faltas que aquelles therem por qualquer justo
impedimento.

6. ° Vagando alguma das sobreditas cadeira
ordinarias, será nomeado para ella o substituto
mais antigo, e para o lugar deste a Congregação
propol'á hum Doutor ou Bacharel formado em
que concorrão saber, probidade e bons cos
tumes.

CAPITULO XIX. -Do Secretario e mais empregados.

1.0 Haverá hum Secretario para o expedienle
do Curso Juridico, como já fica mencionado, c
para os despachos do Director, certidões., e mais
arranjos deste estabelecimento; e terá hum offi
eial para o ajudar, o qual servirá ao mesmo tem
po de guarda-livros, e as suas inilumbencias
serão ao principio reguladas pelo Director.

2. ° Haverá dous Continuos, que serviráõ para
apontar as faltas dos estudantp.s , tirar nas sabba
tinas os nomes dos mesmos, e para todo o mais
expediente., A divüâo dos trabalhos destes em
pregados pertencerá ao Director.

5. ° H averÍl mais hum Porteiro, que terá a seu
cargo abrir e fechar as portas das aulas á hora
marcada, e cuidará no aceio e limpeza das aulas
e de todo o edificio onde cIlas forem estabeleci
das: haverá mais algum guarda ou guardas que
no arl'anjlJ deste estabelecimento parecerem ne
cessarios ao Director, o qual fará a con l'enien te
proposta pela Secretaria de Estado competente.
lHo de Janeiro, em 2 de Março de 1825.

DECRETO DE 1.3 DE AGOSTO.

ColI. Brar:.

Tendo eu sanccionado a resolucão da Assem
bléa Geral Legi~laliva que faz ext~nsiva aos offi
ciae~ de patente activos e reformados que vencem
soldo de primeira e segunda linha do Exercito do
Brazil, a disposição do decreto de ) de Agosto
de 1822, que concedeu aos Officiaes da guarni
ção do ruo de Janeiro metade de seus respecti
vos soldos em quanto se esthel'em curando no
Hospital: hei por bem ordenar que a disposição
do IDp.neionado decreto seja extensiva a t"dos os
Officiaes de patente de pl'imeira e segunda linha,
na conformidade da citada resolução. O Coose
lho Supremo l\li1jtar o teuha a im entendido e
o faça executar cum os despachos necessarios.
Paço, cm 15 de Agosto de 182i, 6° da lndepen
dencia e o do lmpt:rio. - Com a rubrica de S.
lU. l. -Conde de Lages.

DECRE1'O DE 14 DE A.GOSTO.

Coll. RI'BZ.

Tendo resolvido a A.ssembléa Geral Legislalil'a
que seja cidadão brazilcil'O nallll'ali!;ado todo o
estrangeiro que, naturalisado porluguez, existia
no Brazil anles da época da Independencia, e
pela continuação se residencia adherio a eUa e
jurou a Constituição Pl)litica do Imperio: hei
por bem, sanccionando a mencionada resolução,
que esta se observe e tenha o seu deyidc. cumpri-
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mento. O Visçondç de·S. Leopoldo, etc. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 14 de Agaste. de 18~?,

6· da 'Inilependeuela e 80 Império. .:-Com :i ruo
bl'Íca de So. !H. 1.--VisC('lnde de S. I:.eopoldo_

I'I\OVISAQ DE 16 DE AGOSTO.

Coll. l\lineiro.

IBm. c E~tn. r. -13. 1\1. o I. , teiHlo em','i ta
a melhor oroem do seniço , ~Ietel'm!na que todas
as vezes que ele ql1l\lquer embareação tle gU<llTa
se pe.direm sohrccellentes sem designar a quan
tjflade e qualidade do generos pedido, haja ele
Ql:ganisar-se na competente P. tação huma rclagão
daquehes que lhn competirem eonrorme os me
zes da viagem para crne . e destinar, a qual d,c\'e
rá er 'remettidà ao Commalldante de tal em1Jar
c~çãb, afim de que el'le possa, nu acto da recep
ção a bordo, procedeI' ao neccssario exame e
111ai diligencia (la lei; e que, Ol,ltro sim" qnando
por motivo ele ele p~cbo ou por outra causa jus
tificap~, deixar de ·se e,nlregal' algum g~lJe"o dos
requisita elos e~ guias, ou mesmo 'e der maior
ou menor porção do que a pedida, e ainua hum
genero para substituir a outro; de tudo se lavre
igl,lalmente mir)uta para tombem ellYiar-se ao
Ç,ommandante, fican~o este ,assim hôbilitado par.:l
l'eco~hecer se a seu bordo se l'ecebêl'ão tonos os
generos sabidos do armazcns, evitando-se 05

abusos que do contrario se seguirião em prejuho
ela Fazenda c seniço nacional e imperial. O que
participo a V. Ex:. para sua intelligencia e execu
ção na parte cfue lhe toca. Deo 'guarde a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em 16 dr. Ago to de
] 82?-i\Iarquez de rtlaeeyó. -SI'. Barão do Rio
dn Prata.

Nesta coo fOI'midaae e dota se omeiou ás com
petentes autoridades provinciaes.

'rnAT.l.DO 'DE 17 n.n AGOSTO,

Cdll. 13raz.

Em nome da Santi sima e Indiyisil"el Trindade.

S. i\I. o L do Bl'azil e S. 1\1. O tl.ei -(10 Reino
Unido ua Gr m-Bl'etanha e Irlanda, mutUllmen
te animauos uo desej o de promo "er e estender as
relações commcl'piaes que tem de longo tempo
ubsi Lido entre O' rC'peúti\'os paizes c subditos,

julgúrão co.nvenicntc, \'istas as no\'as eircnms
taneias que nascí'rão f1a scparllção do mpel'io do
Brazil e 'ua Indepcndencia uo Reino de Portu
gal pela mediat,:ão de S"lU. nl'itannica, regular as
dita' relações eon mel'ciaes por hum novo trata
do espe,!ial. Para oste fim nomeúrão por seus
l)lenipotellcios, a aber:

S. 1\1. o I. do Br37.il, aós IIIms. lé Exms. a.lar
quez de Queluz, do el1 Con olho de Estadcl, Se·
nadar do Imperio, Grarn-Cruz do Ordem 1n'lpl!
rial ào Cruzeiro, Commendador dd tle CnI'Í tó,
1iói'stro e Seeret(lrio no'Estado dos NegtJc'cos Es

trangeil'os; Visconde de S. Leo[lo'ldo, tIo seu
Con elho de Estado, Gmnde e Senador tlo IÓl
pel'io, Official da Ordem Imperial do Cruzeiro,

Caval1eiró' dã de Christo, lUimst....o é ~6creta~io

de Estado dos Negocias do Imperio,; c. lU rqltH1t,
de M,alJeyó., dE> 'sen. Consetpo tGentil-funnelh.:da
Illliperial Camara, Omoiai da Ordem Imp'etiilll do
Cl'lueiro, Commendador d·a de Ohrr, to., Cavai"
leil'o ua TO'rI'e ê Espada, e ue S. João (10 J.e
rusalém, Tellente Ci)llonel (lo Estad<)\-~Jnior do)
Exercito, i\1ini~tro e SecretaJ;o detEstl\do'clos Na·,
gocio 'da àJ U1'Ínho. E S. lU. o 'B.ei do Reina .Di
úo 'tIo G l:nm:..Rretanll<l tl Irlafldil, no muito hOll-.
rodo Uobort Górdon, do sou Consulho EriV'ado.,'
e Oli En vill'l10. Extt'aOl'Gilll'aJ:io o l\linis\'ro Preui
potenciaria junto ú Côrte do ImpL'l"ie> do firazil.
Os quoy., depois de terem trocado os cus l'espec
ti I'OS plenos poderes, achado. cm boa e de\'idn
fórma, concordúr;10 e concluirão bs -arligo~ seM
guintes:

ãrt: '1. o H u"crú cons.talltc puz () pel1petua IJmi
znde. entre S. l\l:'b 1. do Bl'nil (: S. [\l. () Rei do
Iteino-Ulliôo da Gram-Bretanha e Irlanda, seus
herdeiros e tlGcessores, e entre 05 seu subrlito··
a estados e territofios, em CXC~P9ão de :pessoa
elnga~ .

.A rt. 2.· S. 1\1. I. e S. lU, Bdtannica ooO\'ém
que cada buma da altas partes r.ontrotonles 1ertl
o Jireito de designar e nohlear COIl. tlles &eraes ,
Consulos e Vice-Coosnles em todlls os portos
dos domííJios da outra. onde elles são ou forem
precisos pal'a o adiantamento do oommercio e
interesses oommerciaes dos seu~ rc pectiyo' sub
ditos.

Os Consules, de qualquer classe que olIes se
jão, não entrarúõ uo exercicio c!;lS suas.funcçõe
sem serem devidamente nomeados por seu res
pectivo Soberanos, e approvados pelo Soberano
em cujos domioios forem empregado.

aa1'0r{1 reciprocamente, para oom 05 Con ule
de todas ns classes dentro do~ dominios de qual
quer das altos parte col'ltrutantes, huma perpe
tua iguoldnde. O Con ules gozarúõ dos pl1ivi
legios tlue pertencem ao seu lugal', C@n10 são
usuo Imente r6\.lonheoidos e admittidos.

Em to,los as oausas, assim cÍl'ei~ como cri mi
naes, elles serão sujeitos ús mesma leis do paiz
em que residem, como os seus compatl'Íotas, e
gozal'i!õ tamlJem da plena e inteila proteoção da
I is emquanto a ellas obedecerem.

'Art. 5.· Os Consules e Vice-Consules ue am"
bas as nnrõ " excrl:itarúõ, cada hum no eu respec
tivo lugar, a hut'lril!ndc de arbitl'o nas duvida
que nascem entre os subdito , me tre p- tripula
ç5es dos na"ios da~ suas respectivas n<lções, sem
a in'tenenção da' :llItoridlldes territbriaé ~ senão
quando a tranquilJidarle publica exigir esta intel'
'cnçfio 'Ou a. partes a requererem, intent:lndo as
snas causas perante os Tribunaes dó raiz em que
e·tas I1m'idas nascerem.

1')a mesma sorte cxercHarúü o direito dI:! a~

mini. trarem a propriedade dos subditos da ua
naç5:o que faIleeerem ab-intestato, a beneficio dos
legitimb herdliiro da dita propriedade e dos cre
dores ú herança, t:ln to quanto d bC1mitt.ire'm as
leI dos paizes respccli \"os.

Al't, 4.· O subditos dll cada humo -das altas
partes eonlratantes gozarúõ em todos os tcrrito-
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rios da outl'a eta Mail! perfeita liberdade de COOS'
ciencia' em lllateriás de religião, conforme o sys
tema de t-olerancia estabelecido e praticado nos
~u respectrvos Estados.

• AI'l. 5.' .qs subditos .~e q~al~ue~ das altas pal'
tes conll'atuntes PQde";lo dI por hvreUlente das
·:uas pFoprieJad'és POI' venda, t1'oca, doação, tes
tomenro, ou &pOI' oulra quaLquqr maneira, sem
'Iue- se Lhe;; ~opp0nha ohstaçuLo o.u impedimento
algulll: SIHS cusas, propriedades e efr'eitos, serão
protegidos e respeitados, c não lhes serão toma
dos cántl'a a sua ,'ontade por autoridade aLguma.

'Serã'o is~ntos de todo serviço mitital' for~ado, de
qualquç),' genero que seja, terre,stre ou mar itimo,
e de tOllos 0S omprcstiUloS forçados, ou de impos
tos e requisições militares; nem serão obl'Ígados
fi f(\gar contribuições algumas ordinal'Ías, de qual
<Iuer deuoo;Jinaç;;io que s~jão,maioresdo que aqucl
la que pagãv 011 Lou verem de paga,l' os subdilos
do Soberan.o cn1 cujos tenitorios residirem.

Igualmel)le não serão sujeitos a visitas Oll bu 
cas arbitrarias, nem ge poderá I'a,zer exame ou
in,'estigação nos seus lil'rus' e papeis qebaixo d,e
qualquçr·p.·elt:xto que seja.

Fica coi'nlndo entendido 9.ue, no~ c'lsos de tl'ai
ção, cont,i'abando 04 ontros crimes de que as leis
do 1'0 pectivo paiz fazeJ;n menção, as buscas, "i
silas, eÃames ou investigações só s.e poderitõ
fazer e tllrão lugai' sendo presente o Magi trado
cOlÇpetente.

E geralmeutc fica assentado que os subditos
las altas partes contratantes gozal'ilõ respecti va
mente em tudos os territoriol> da outra, qnanto ús
:l,as pessoíls, dçs mesmos direitos, privilegios,

layores c isenções que são ou forem em qual
quer tempo futuro concedidas' aos subditos da na
cão. mais favorecida .
• Art. 6.' Tendo a Constituição do Imperio abo
lido todas ;JS jurisdicções particulares, couvém
'e em que ô lugar de Juiz Conservador da nação
ingle~a subsislirit só até que se e-tabeleça algum
Subsliluto salisfactorio cm lugoa!' daquella juris
dicção, que possa nssegural' igualmente protec
ção ús pc soai e !t propried'lde dos sub-lito de
S. M. llritnnoica.

Fica eomtudo entendido que o. subilito de S,
1\1. Britaullica gozaráõ no llrazil dos mesmos Ji
l'citos e vantagens de que gozão 05 subditos bra
zileit'os nas suas causas, tauto civci como crimi
na2s; que elles n~o ppdcráó ser presos sem culpa
formada, e sem ordem assigoada por alltol'it1ac1e
legitima, excepto em caso de flagranle dclicto;
, que as uas pe- oas serão li l'I'es de prisiio cm
lodos os caso em que a lei admilte lhlDças.

Art. 7,0 Se houver alguma tlesintclligcncia,
quebra de amizade, ou I'ompimenlo enlre as duas
corôas (o que Deos não permitla), este rompi
mento nnuea se reputarú eÃistil' Senão depoiõ do
chamamento .ou parti~a dos seu respectivos
Agentes DiplolrIalicos. Serli pcrmillido aos s!1b
dito de cad.,a huma das altas parte contratan
te , res.íÀentes denlro dos terr"itorios da pull'a,
ficar para arranjo de seus negocios, ou para com
moreiar no interior, sem interrupção alguma, em
quanto continuarem a cemporlar-se pacificamen-

-te e não commeiterem offeosa contra as leis. No
caso porém que o beu comporiamenro dê c.ausa de
suspeita, serão ~andados sabir do paiz, éonce
dendo-se·lhes comtudo a faculdado de se l'etira
rem com a ua propriedade e seus eITeito , c tem
po sufficientc para esse fim, que não exceda ei'
mezes.

Art. 8.· Fica mais ajustado e concorc1ado que
nenhuma ::Ias altas partes contl'atantes scicnte e
'voiUnlál'iamente recaberá e consenará no seu
serviço pessoas subditas da outra potencia que
desertarem do cu seI'\' ico militar marítimo ou
terrestre; mas antes pelo' contrario ella demit
tiráq respeL:tivamente d eu erviçp as dita pe
soas assim que fuI' requeri,IQ,

Fica mais .. jnstado e deelal'ado que nenhuma
das aLtas partes contratantes põderá conceder a
qualquer outro Estado fa v9r algum a respeito da
ressoag que desertarem do serviço daquellc esta
do, que não seja considerado como conoedido it
outra alta parte cootr~tanle, da m~S)lla maneira
co~o e d,itn farol' fosse ex.pressamente estipu
lado pell) presel)te lralado.

E fica !11ai;, resoLvido que quando os pratican
tes ou marinheiros desertarem dos na"ios pcrlt~n

centes aos subditos de huma das altas partes con
tratantes durante a slla estada nos portos da ou
tra, os l\lagistrados erão obrigados a dar tod
o auxilio possheI para a apprehensão do me
mos de.crlores, assiro qúe a nevida reclamação
para este eíreito fuI' feita pelo ConsuL Gel'aI ou
Consul, ou pelo seu Delegado ou Representan
te; e outro sim, nenhuma corporação publica,
ch'íl ou religiosa" protegerá ou recolherá os me 
mos deserlores.

Art. 9. 0 Os comprimentos de salvas aos porto'
e bandeiras de amuas as naÇões serão conformes
aos regulamentos que até aqui se tem ob ervado
entre os E "ta dos marilimos.

Art. 10. o Ha>erú reciproca liberdade de COO1

mercio c navegação entre os ubditos respectivo
das alta parres contratanles cm na"ios de am
bas as nações, e em todos e quaesquer portos,
cidaues c territorios pertencentes á me ma al
ta parles eontratanles, excepto naquelles que
sáo po itÍl'amentc vedados a toda a nação estran
geü'a (*), Fica eomtudo enlendido que, huma vez

(0) Aviso de 4. de De:cll1ú/,o de IS 19.

h,' Real Junta do Comm rcio, Agricultura, Fabricas e
Navegação do Reioo do Brnúl e Domínios Ilramarino:"
baixou o a,-iso do lneor .eguiute : - EI-Rei osso Senhor
mandou rl!metter à J Onta do COUlmeréio, Agricultara Fa.
bricas e Navegação do Reino do Brnil, a copia, por tra
docçãp, da ordem em Cuoselbo de S. III. Britannica, de
2S de Maio pro:<imo passado, e do despacho de Lord

. CastJereagh ao Con.nl Geral de S. dita lU. uesta côrte,
de I:; de Agosto, que a acompauba , relativamente ao
commercio estrangeiro, q'le par" o futnro' se póde esta
bet~cer com a Culunia ilritannica da Ilha do lIIauricio,
para ~ue a we.ma Junta u'joe na oa intelligeocia, e o
raça constar no' Corpo do CQmmerd.u. O que participo á
V. S. l!ara o fazer preseote !la refe~ ida Jnnta. Ocos guar
de. V. S. Paço, em 4. de Dezembro ele 1Slg.-Tbomaz.
Antonio de Villa'~ova Porlugal.-Sr. Luiz José de Carva.
lbo e Mel1o_

Copia.-Na cOrte, em CBrltoo Hoase, aos 28 de lUaio
de 1819, estando preseote S. A, R. o Príncipe Regeate
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que quaesqller destes portos vedados forem aber
tos ao commercio de qualquer outra nação, ficará
desde logo o dito porto franqueado aos snbditos
das altas partes contratantes debaixo das mesmas
candicões.

Os subditos das altas partes contratantes pode
rúõ entrar com os sens, rc~pecti,'os na"ios em
todos os portos, bahia~, enseadas e surgidouros
dos territorios pertencentes a cada buma das
altas partes contratantes, neHes descarregar toda

em Conselho. Porquauto, pelo acto passado no anno 56
do reinado de S. M., que tem por titulo:-Acto para cou·
tinuar e estender as determinações de hum acto de S. M.
Reinante, afim de r.gol.r o trsfico e commercio dirigi
do ao Cabo da 'Boa Esperança, e dali para outras partes
até ao dia 5 de Julho de 1820, e tambem para regnlar o
trafico d, Ilha de Manricio -, S. 1\1. he autorisado por 
e com O parecer do seu Conselho Prindo, por meio de
huma ou mois ordeua que haja de expedir de tempos em
tampoS', a dar aquellas direcções e fazer aquellas regu·
lações qlle a S. M. em Conselho parecerem mai~ conve·
nientes e saudaveis a respeito do trafico e commercio,
para e das Ilhas, Culonias ou lugares e territorios, e suas
dependencias, pertencentes a S. M., ou de que elle está
de posse, em Africa ou Asia a leste do Cabo da ;noa Es·
perança (á exeepção unicamente das possessõ..s da Com.
panhia da India Orillntal) , não obstante qualquer cousa
qn" se contenha no acto passado aos 12 :Juoos dlJ reinado
de S. M. El-TIei Carlos II, inlitulado :-Acto para animar
e 3ugmentar a construcção naval e a navegação-, ou
no acto passado 80S 7 e 8 annos do reinado de S. 1\1. EI·Rei
Gnilherme III, intitulado: - Acto par. prevenir fraud~s

e reformar "busos no tralico das plantações-, ou em
qualquer 8ctO ou actos do Parlamento que estejao em
vigor, relativos 's Colonias e planlações, ou em qualquer
oulro acto ou actOa parlamentarios, lei, uso ou costume
de algum modo contrarios: S. A. R. o Príncipe Regente,
em nome e da parte de S. 1\1. , e pelo parecer e com opa.
-ccer do seu Conselho privado, he servido o~deDar, como
por esta ordena, que desde e depois da data desta aclu8l
{)rdem, 05 navios britannicos que chegarem a qualquer
porto da Ilha de l\lauricio ou suas dependencios , proce
dentes de qualquer paiz em amizade com S. M., e caro
regados com qoaesquer artigos nascidos, produzidos ou
manufacturados nesse tal paiz Cá excepção de todos cs ar
ti os que SP. compouhao de algodão, ferro, aço ou laa de
manufactnra estungeira), terão permissão de eotrar e
desembarcar suas cargas, e dispõr dellas DOS ditos portos,
~cjeitando-se áquelles direitos que por ellas devão pagar.
E além disto se determioa que qualquer desses navios
britannicos que chegarem, como j â está dito, terao per·
C)'ssão para exportar para esse qualquer paiz estrangeiro
q e esteja em amizade com S. ~1., carga que couste de
quaesquer artigos oascidos, produzidos ou manllfdctura
dos na Ilha .de Mauricio ou suas dependencias l ou quaes
quer outros artigos que par. ali tenhão sido legalmente
importados, pagando aquelles direitos que por elles se
devãl) de pag... E por esta se ordeoa alélO distu qu" os
navios pertencentes aos vassallos de qualquer poteocia es
trangeira que esteja em amizaàe cnm S. 1\1., a qual po
tencia estraugeira permittir que o navios britaonicos fa
ção Ocnmmercio. como dito está, eotre os seus portos
della e da lIha de Mauricio, pelo~ mesmos termos, como
se forão navios dessa tal potencia estraogeira, poderâõ
de hum modo igua I importar para os PQrtos da Ilha de
Mauricio ou snas d~pendencias, partinrlo de qnalquer
porto do paiz a que o t.l na\'io perteoça, quacsquer arli
go de vegetação, producção ou manufaclura desse paiz
(menos os artigos compo tos de algodão, rerro, _<;0 ou
lãa de mauufactura estrangeira), e di~pur dos mesmos
nos porto~ da dito Ilba e suas dependeucias, pagando
os mesmo. direitos que se deverião pagar por semelhan
tes artigo.~ se flJssem transportados drsse porto estrllngeiro
em navios britanoicos: e que qualquer desses navios es
trangeiros terá permissão de exportar carga que se com
ponha de quaesquer artigos de vegetação. producto ou
manufactura da Ilha de Mauricio ou .uas dependcocias ,

ou parte de sua carga, carregar ou reexportaI'
mercadorias. Poderáõ residir e alugar casas e
armazcns, viajar, commerciar. abrir lojas.,
transportar gencros, metaes e moeda, e manejar
os ~eus interesses, sem empregar corretores para
esse fim, podendo faz~.lo por si nou por seu
a;entes e caixeiros, como melhor enteO'lercm.

Conveio-sa porém exceptuar ,o commercio
costeiro de porto a porto de gelÍerog do paiz, ou
estrangeiros jll despachad03 pára consumo, cujo

ou de quaesquer outros artigos que para ali tenhão sido
legalmente importados, pagando os wpsmu8 direitos que
se pagarião por semelhantes artig08 se fos.em exporhdos
para taes portos estraugeiros em navios britannicos. To
davia, por eota se ordena, .Iém disto, qne nenhum nnio
estrangeiro, a quem pel08 termos desta orde:D he permit
tido exportar hnwa carga tal da Ilha de Mauricio ou suas
dependencias, poderá exportar esaa carga para qualquer
das possessões de S. M., ou para qualquer outro lugar que
não seja hum porto, ou lugar pertencente ao estado ou po·
tencia a quem o mesmo navio pertence. E os mnito hon
rados I,ords Commissarios do Theaooro de !;. 1\1., e o~

Lords Commissarios do Almirantado, expediráõ as ordens
nccessarias seguudo respectivamente lhes toque. -James
Buller. -CaLDillo M.rtins L.ge. .

Cópia.- Circular para os Consoles de S. M.-Secretaria
dos Negocias Estrangeiros, 15 de Agosto de 1819'-S.
nhor. - S. A. R. o Príncipe Regente foi senido , pela sua
ordem em Conselho de 28 de Maio passado aqui inclosa ,
sancciooar certas modificações das leis que regulão o
commercio colonial da Gram·Bretanha nos pontos em
que dizem respeito á Ilha de Manricio.

Ali se determina que, desde a data daqoella ordem,
os oa .ios britannicos que chegarem á llha de Maoricio ,
Tindos da hom paiz que esteja em amizade com S. M. ,
e carregados com o produclo desse paiz , deyer2õ ser ado
mitlidos nos portos daquella Colonia. podendo dispõr das
eU2S cargas e exportar para esse tal paiz O producto da
Ilha de Mauricio, ou mercadorias qoe tenhão sido legal
meute importadas para a dita Colouia de Mauricio, de
terminando-se outro sim que as embarcações pertencente
aos vassallos de qualquer potencia qne permitta hum
igual commercio as embarcações britannicas, terão per
missão de commerciar do mesmo modo entre a Ilha de
Mauricio e os portos dessa potencia. Os regulamentos
re.stricções com que estc commercio recIproco he sanc
cionado são mais particularmente declaradas na ordem do
Principe Regente.

Eu já communiquei esta ordem aos Ministros das po
tencias estrangeiros que residem n~sta côrte, mas como'
possa decorrer tempo considera.el aem que o Governo de
S. 1\1. R. receba noticia das medidas que os Governos
estrangeiros julguem necessario adoptar referindo·se a
esta urdem, tornou-se necessario formalisar algubs arran
jaLDt:ntos pelos quaes o Governo da Ilha de Mauricio
pos.a dar execução ás ordens de S. A. n. Portanto este
Oficial recebeu instrucções para não admittir noa portos
du Ilbo de 1\1ooricio navio algum estraugeiro, se não le
nndo huma certidão do Consul de S. M. residente no
porlo onde foi despachado, asseverando que o Goyerno
daquelle paiz em que O tal Conscl reside promulgou re·
gulações correspoudentes á ordem do Príocipe Regente,
de 2S de Maio. Em· consequencia, vos communico as or
dens do Principe lIegeute, alim de que vos governeis ae'
guodo os instrucções que S. A. n. mandou que remetli
das ao Governador da Ilha de Manricio, e para que fa·
çais com que esta determioação seja coohecida pelas :lU'

toridades do lugar em que estais residiodo. Sou, Senhor,
vvsso muito ohediente e bumilde criado. Caatlereagb. A.

• H. Chamberlain, Escudeiro, Consul Geral de S. M. no
Rio de Jaueiro.- Camillo Martins Lage.

E para qoe cbegue á noticia de todos, mandou a ditA
TIeal Junta do C ommercio annunciar na Gazeta, e alliur
o presente oesta e oas demai. praças deste Reino do Bra·
zi! e Dominio. Ultram arinos. Rio de J aueiro, 18 de De
zembro de 18Ig.....Manoel Moreira de Figueiredo.-Aclul:
se na Gazeta n. 103 de ~5 ele Dezenrbro de 18l!).
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commeroie não se poderá fa~er senão em navios
do pai&, ficando· comtudo livre ao:! subditos de
amus as altas partes conlr3t3ntes c3rreg3r seus
e1l'eito!, mercadOT.in, metaes e moeda n3S dilas
,embarea~es, pagando carl3 hum os mesmos di-
..eitos. •

An.•'1.· Os navios e emb3rcacões dos subdi
tos de ceda .huma das alias p3rtes conlratantes
oão pagarílÔ n<1s portos e ancoradonros da outra,
a titule ,de phal'bl, tonelad3, ou por qualquer
modo deslgnado, outros ou maiores direitos do
-que aqueUes que são ou viere[Q. a ser pagos pelos
'!lavios nacwn3es.

Art. I ~. Em ordem a ()bviar qualquer du ,'ida
:relativamente ú'nacionalidade de navios brazilei
ros e britannicos, as altas partes contratantes

-convém em que sejão considerados n3vios bri
tanoicos equelles que forem possuidos, registados

..' e navegados segundo as leis da Gram-Bretanha,
~-e em .serem c.onsideradas br3zileiras 35 embarca-
ç.ões eonSti:uiQa nos' territorios do .Brazil e 'pos

-suidas ,p()r subditos brazileiros, e cujo l\:lestre e
I~tres quartas partes da tripulação forem subditos
,do nr~zil; ,e, tambem serão consitl.erad3s brazileiJ"
~as todas,as embarcações que tiverem sido toma
r-das ao inimigo pelos navios de guerra de S. lU.
." I. do Bral.iI, ou por seus subdilos munidos de

...cartas de marca; jlS quaes embarcações tenhão
!lSi40 em reg;ra condemlladas no Tribunal de Prc
12.aa do BraziJ como boas prezas, assim como as
tqlle tiverem sido condemnadas cm qualquer Tri
'hunal cOIQpetente por infracção das leis fcitas
'pata impedir o trafico de escral'OS, e que ftlrem
p~suidas por subditos brazileiros, e cuja tripu
lac'iio fôr como acima se estabeleceu.

·Ar.t. J3.· ,OS subditos de cada hom dos Sobe
ranos dentro dos domínios do outro ter,io liber
dade -de oomm.erciar com outras nacoes em toda
oe qualquer qualidade de generos e ·mercadori3s.

Al't. 14.· Sã() isentos do arli:go precedente to
dos os .generos e lPercador~as de que a corôa do
B.razil se reserv.()u o monopolio exclúsivo.

Porém se algum desses artigos "icr a ser arli
g.o.de cOG'lmel'Cio, tine, serú permittido 'ao~ sub
dilos de $. ~1. B.ritannica fazer Ira fico delles tão
livremente como os snbditos de S. ~I. o I, do
Brazil., E os dirf}itos sobre a importáção ou ex
portação des ~s generos e mercadorias serão em
todos os casQs,os. mesmos, quer elles sejão con
signados a subditos braziJeiros e britaI) njcos, 00

por elles exportados, quer sejão pl'opriedàde de
algum delles.· •

Al't. 15.· Afim de determinar o que para o fu
turo se' reputarú contrabando de guerra, con
veio~se em que, àebaixo da dita denomin3ção ,
se oompr~henderáõ todas as armas e instrumen
tos que servem para os fio da g erra por terra.
ou por mar, como peças, espingardas, pistolas,
morteiros, pelardos, bombas, granadas, carcas
sas, salsichas, oarretas de peças, coronhas de
espingardas, bandoleira , polvora , mechas, a
litre, balas, piques, espada, c3paoetes, coura
ças, talabartes, lanças, dardos, arreios de cav31
los, coldres, cinto , e geralmente todos os in 
trumentos de gtlerra; assim como madeiras para

TOMO VI.

constrúir navios, alcatrão ou resina, cobre cm
folha, Telas, lonas e cordoalha, e geralmente
tOllo quanto sene para o .armamento dos nal'ios
de guerra, excepto ferro bruto e taboas de pinho.
E todos os acima mencionados artigos são p,01'

este deolarados sujeitos a confisco todas;is Teze'
que se tentar leva-los ao inimigo.

Art. 16.· Continuar-se-ha a empregar paqlIe
tes para o fim de facilitar o serviço publiev de
ambas as côrtes, e as re13ções commerciaes dos
sens respectivos subditos.

ElIes serão considerados como navios do Rei.
ficando entendido que serão commandatlos pOl'
officiaes da Marinba Real.

Este artigo continuará a ter vigor até se con
cluir huma convenção particular entre as poten
cias para o regulamento especial do .estabeleci:
mento dos paquetes.

Art. 1 , •• Afim de mais effeclivamente prqte
gerem o commercio e navegação de seus subditos
respectivos, ,as dl;las alias parles contratantes
convém em não receber piratas nem roubadores
do mar em algum dos p'ortos, bahias ou surgi
douros dos seus dominios, e cm impôr o pleno
rigor das leis sobre as pessoas que se provar se
rem piratas, e sobre todos os individuos resi
dentes dentro dos s~us territorios que forem
convencidos de terem correspondencia ou serem
complices com elle. E todos os navios e C3rgas
perteocentes aos subditos de cada huma das alia
partes conlr3tantes que os pir3tas tomarem ou
trouxerem para os portos da outra, serão entre
gues aos seus dooos ou aos seus procuradore
devidamente autorisados, prOYaOllo-se a identi
dade da propriedade, c a restituição serÍl feita
ainda 'quaudo o artigo reclam3do tiver sido ven
dido, comtaoto que o comprador soubesse ou
podes e ter sabido que o dito artigo linba sid~

obtido por pirataria.
Art. .S.· Quando succeder que alguns navios

de guel'l'a ou mercaotes, pertencentes a qualquer
dos daus Estados, naufragarem nos portos ou
sobre as 00,ta5 dos seus respectivas territorios,
as autoridades e os officiaes das Alf3ndegas do
lugar prestarúõ tndo o SOCCQI'r'() possivel para sal
"arem lIS pessoas e effeitos· que naufr3gnrem;
assim como para proverem a segmança e cuida.!
do dos artigos sal "ados Otl do seu producto, álim
de que sejão reslitu idos aos seus gove\'Dos respec
tivos, se o na"io naufragado for embarcação d·
guerra, ou, se for mercaotp" ao dooo, ou ao seu
proourador devidamente autorisado quando se
l'ecl3mar a entreg3, ou logo que forem paga a
despezas feilas com a salvação e com a guarda
dos generos reclam3uos. E oenllUm m3ior pa
gamento de salvação Será permiuido em hum do
dous paize sohre os n3vio do outro do que
aquelle que fazem os navios nacionaes.

Os generos ah'3dos do oaufragio não serão
sujcitos a pagar direitos, excepto seJldo despa
chados para con umo.

Art. 19,· Todo os generos, mercadorias, e
artigos quaesquer que sejão, de producção ou
maoufactura do territorios de S. lU. Britanníoa,
assim dos seus portos da EUl'opa, como da

11
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'uas,adlaoias,:que S'C achtio hbe,rtos no eommcr
o' >eSl1FaBgciro podérn er 1~~reme,ll~e irnpcrFta...
dos par llQlfmmQ -em torIos; 8 cada hum dos
porlo· ,dó Implwio do Brazil, sendo con:ligl1afl6s
a quemq~qlW me, pagando geral e unieamen
te direitos qGe nã exccdãQ 15 por cento, con
forme o valor ((l!1e .lhes ho àado oa pauba dns'
ayalÍ'O\lôosdIlfi lfanueg'lls, semlo esta' pauta ptlo
rritJigad~ em ados ,o !)ortos do Impétio on<!e ha
00 hOlL"Ver lrf~oilegQs.

Convcio-se tambeOl em que na f"rmaç:ã0 Ja.,
fulntas'pU'otas e tome per haseprillcipal o pre
ço 'cor1- ~kll" dos ge~lellos no me.l'C&d~l, c qu'e\
seja permittido ao Cou:ul de S. M. BrltanDlca,
teda "8t qoe _e nlOS!l'ar fIlre se acha cx:ct:ESi a
m~e'aMlli3'do quab:rl!l6I' arriglo c0mprehandido
nâ paula eocisten~p1 o l'a:IJel' rcp esenta9Õ'Cs pat&a
se tornarem em consideração o mai bueve qmel
fô'r pm; 'te},. nãb )~cl)do com i td u pea o
de~bdhe ' d08 l1IeSm08 geoello '.
-.íE igualmen;Le ~e ajustou <pie quanJo rogum

do ge.D> 10 btitarmk() ,im~()I'badQs nas Alfanue·
gas do-lI;J1,pedd db ,llra'Lilnãó.tiver na pauta Vá"

lor Wte1'l1 i.''n~,e, e st: quite.' tlespachar pal'ala&1'l'...
S\l'lJlO, , o imp0f'tadDr de taes artigos a sign~l1"ií

hum3 dcclllraç.a@ do seu va<lor para por ella ~erem

de pachado, ; mas 00; cnso que-os oüioiae5 da AIJ.l
frrndc::gan~l1callrcgad08 da fiscaHsação d,o din'eito
entel dão (jl~~ a tal aváliação não he iguah ao V<r
101' (J08 ten<JTo~, ferão alles Íl liberdade ele IiMtrm',
O g(lT\CTO i.m aV1Iliados, pagando 3'(') impO\'
tad'6l1 1& poP cnto .solbrc a dita- avaLi~ão denlJr.o,
UIO 'praz@lde J.? ~1ias oontados do priroeil'Q da rle
teoçã-0, fl rcs.tli~nindo os dil1ciCos pago ,seguin'
do-se pára esGe ell'eito a pralica oh er'Vad~ nas
AJfQl1degi;ls da Gram-Breta,nha.

AI t, 2Ó,· S, ~t. o' I. do Bl'atzil S6' obrilga' a I'lá(l)\

pel1miWr que qUa!qlUEll' artigo de ol·jgem~ 11I'odd'<l'"
ção ou manufactura de qualquel' paill e~trangeiro"
'ejá agmittici'o em parte alguma dos, eus domi
nios p~g:al1dtl direito. mCDOI'es do q 18 os e tabe
lecidos no aptig0 flr c.edcvrte, 56.111 qiJe hlliTllla ~al
Jiori!llJ.iuJiiQ (red,j.jl'(~ito ' eja concel:Iida ao "'enorosl
da mesn1a l'Jaful'(;7fa de origp.m, producçã:o ou
man-ufao~ul'a dos tel'l'itori()s brj,tlIUlriéO .,' e~cep

tU~Dr\O~:;lISÚ' o' senero , a'l'ligo c mercac!ol'Ías
quaesqu81' tIl! ~)I',(j)~u.ci/ã(1 ou manufaclur;l lIe P(}r
tugal. <\I1l'C' '(ierem em dileitura de Portugal 'Ia
R.raúl em na,'i~~,portencente' a lIoma Oll outra
de ~3. nações; eOfl entindo S. lU. B.'itaoniea es
pecialmCI'lLc flCStil excepyão em fa"or de 1?0Ttu
gaJ, #)11\.Çonsitleraçiio da parle q'U{l Uomoll como
medi.adOI' Aa .'begoai· çã'O qlle fclirment(t tcrm'ÍAOJll
co~ o tratíl<lo' de recvn'cilia~;ão e indcpendcll'Cia
de':A9 de A,gosto de. )815, e d-as intima, relações
Je ami~ade que S. M·. BI'itauDica tanto deseja
vai: sub istÍl' el~trc o BraziJ,. e, Portugal.

Art. 2 I, o 'Eodtls os gCD<lrOS, artigoS' e murca-
'doria da proi:luo'ção, illdllsfria ou rnanlllfacluI'a

do :ira:til, impor'lados directamente para' COOSllmo
nos territorios e dominio de S.' M. BritaDDica,
tanto na EIU;~pa como. em qualquel' de suas co
}(}nias tia A,~iQ', merian, e A.friea, q8e estejão'
abel'los a9 cpQlmel'CiÓ es.t11angeiro, não' ~agaráõ
outIlos ou ~<lil:)I~6, direitos- dE) que aqnelles que

I

são ]lagos na entrada de..atflig ómnlhimf in
por~lla~ de igual 1I1Oflej ~ qtIálo~ftell Utt r; ái
estvangciro.

Avt. ~2. ~ a endO' C'el'toa' lJJ'bigo
~ão do ltt:n,il,~. quaO$ siln ÔjeJitl :f na~ ~

t1irr.ilOS quando são <I,lmittitlo pura COnsllR'lÕ 6ót
ne~ o dido - (!III (lllU _ 'IYag'- pllt sen1elh e
3l'leg'ds da PI\o'lh!l'O~ã6<J CO~OO}" b"'JtaIlM~:l'~;
S. . RtilanDi03 con. ém e '~Ilt1 C:Sll aI' igti.,
po: iío er guardar(o ~ em IlJIImati: S • cm pag'4{' ,Oll

direitos ue COI IllnO, pllrn .96.61111' !l:1 O-I"a..l
do " seglltl do a lei ;. ~ 1151:) urã~ snje-itOS:l1 t~d

quar.squer Oll maiures direitus sdhr~ dlt(Tal'f~-'

I.'ádação ,t: c.·portaçii, ÜO '1l1e áquol!cs que '-o
oLL 1vicr®1 a ser in II lo. l»Obl'l}.semclhal1tcállli
g'O& da pl1odu~o de- CÓloMas. uritnnnica a sim'
a,rrecadàdo e re.e"Xpol'tado~•• : "

~ela mesmal régra, 0d ,Ii~ da pró~h~~ãó d
cl!Jl(mills"britanJlliClls ;' que e i' ~s'f>'Orld~r~ aos
at,titgo da, pro UiCção do 1311Irt:iI~ H~el~os áós ma ~~'

I'es direr~os acinm men'óíon:*los; scrnô ~t»iftÍ'd

n09 P'OI'~09 ao B:ra-~i~ lrar'llJ tliexpo ,tàçã 9ól1l rife,
«rOOI as mC'Jl'Hís van ~g:tt1 €G t:~dÍllla' ao ~e1tl(J111ã'tl1

tesartigbs nas Alfàl1úllg,a d'aGrn' -:Btc~h{i:1

A.llt. ~5.· fl'odes: O'S ~<nt\M1b , ál'Ngo c:. étlcQ-'
dóttias il!J'l,pol'~ad~s doS' t/crfilillios brífannicoj pá'l'a'
qú(}~quol' àll'S plóll~ s- d'e'S" ~l., J, , seráo C'élll}h
oljád(l'Sl ft'O'S C.ok&tst'ot4~:h\jtes·, "as i!l'Á'ád' picrti,
oorn'petcl te.. Clffi\:;iaas db, A~r, l-a M fI~ to
cmharqulC 'senuo -Ó:l 00 'llf dle Gália não ,f rtu,/ne-,
rad'o, pJ'! b&C'ssit'fá~ll~ blf 6 nrnllo~ eonl o sel!o dó
omuw da A~fandeg lll'it;lIf~ a"áõ iI'HI" ft" to 'qUe
de\' s()r, jlUl'udo' ptI1;HI(i! o C<lnul dia Brtl'lil, palIa
tudo, cu' aprl:lse:ntà'(~ . na A.:Ilfáodega d polltO. da
enlrada. •

A. origem elos gR.nã.l1Vs- i" pÓl'taftos nó }l:razil
do dlímini s bolttttllioico ffl. qUe" Ihiio h\@llUyer AI
f:II'1el>clHa sel'~', II lhdlfllllM:af~' ~6in a rótMoa\lRlád s
obs.ervadas quando sã~irtlpOI' 8'dds_d'e1 tãéll d?lÍ1i-
n-ios na GI'al'l1-BI'ctlanha., r

Allt, 24.· s. M..Britarltlma obriga , cm seu
n0mp. e no d ',eu, S'1!]'~'écssQll'e'S, ri I el\:niuirj a155
sulrditos (\te 8'. M.'{,' o COtD011!['oi!á.. nos seu, (.i(}r
to!> e mares da A;ia ~ na extelHü q'1\~ Ila óU pow
der sei coJ'\ce'didã il l1áçiio rrJai' t'a'v<wéci a.

Art. 25. o Em tod (lO os casos cm· que se GOD~I:l

del"em gl1<lJj)ifidáÇi:iP.'~ (bGunLi'e~) ().t) -restituição d'e
direiti..s (dli;nvbdck:) aoS g'enorô5 e:xp~rtadó de'
quulqucl' dos pbrto5 (Ias du _ alta pnrlê COrrfra
tante._; as gratifioa\,õcs é I'éstituiça'o dél díJllll'ifQ. t

_s(!I':io en'1' tlldo iguae", 611 :J ree~p6rtaçã'(\l s'c})á fei
lil em cmbarcações hrazileil'a- ou cm irlglE!zas.

Alrt. ~61.i· S, lU. I,' se obrigd,' õ'O{seu nom e
no d.~)S seus succdssores, a qlte o óommél'cio dus
subditoS' bl·ifanniM dentr ~ dós cu domiuitl9
não· sen\'.I'é llliúgid'o. ncml~ qUálqut!r mod'o àf
fecta'do pela. op~ação de'lllgm1\l m~opÍ')li() úti"
lJ~i'vllel:l'io exc!o ivoo de 'l'éltda ou comprã qrujl" ,
quer" nem por fayores eo-nclÍdtid~!i al~uma éom
par'JIhi-a oommeroial', mas ~)(Jtes que os subditos
de' S.. ~1. 131'i anoica tel.ão'pct'missMl !h''[flJ, e;seJli
restricção, delGQrotlpval1 c' 'llodü1<71 d~; e; 31 qu~m.

qu r' quel fêr, 6 em qüQl(qpWf' fórBla' én 'lnlíllelllai
que quizerem, som SollelU obtti~ilos á' daf' poo...
felleoeill alg.uma. ás' diCla8' eolU'p'á'Dhia. colb~
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l\IaulIscriplo aulheUlico.

IIi TlluCÇÔJlS p4la.1 qUat!3 se hão de dirigir 03' Com
missal' íos B7'azileÍl'os nos f:rabalhu$ quI!- devem tel'
de Companhia com os Com71lis!llrios Pot'fi~llrne.~,

em execução do ü'atad.o celebrado ellfre () Bra'til e
pOI·tugal, pal'a liqtcidaç«o de nrejJ.tizoscaluados
mutuamente slurante a guelTa aos i'esputif)o~ 3ub-
ditos.' J

Art" ~ .• O trabalh.o da Commis ao deve ser,
~g Qdo a letra do tr"tado, examinar a, m'á~ria

11**

à itldt"i,d~ qúe po ~l}ern 00 podem lo de 182·,.-Com a rubriea'du S. M. 1.-Mar-
"l't1'·8 Yir prl j4~g'i(} ust Y' • • '1uez de Quelll't.-)E:ulrahida dl1 orilrintú ?lO XÚ,...

'E 8. M. 8ril'3ll11iclt e'Qbriga, da na partll-, (I' SOUTO Nacionat.
crb-Ser 8T reclprooll e ~Im~_te o [Uéamo prio ipw • . I '11
para oom 08 ubtliW5'~8. lU. 1. PROVISÃ.O DF. ~O DE AGP,s-.rO. , '.lIr""tt'IOJ

1 1I& 600mprehcn eG\ nesta rl!g.'3 05 arti~5- , naDU cruplo autht'ntico,
no Brn7À', &U1a .e~~i c:ompra e ,'enda estão D. Pedro, 1)~la graça de 1>e05, etc•.Faço a-
p~edfmn nJ.q re ôr '3jIas ú coroa, em ..qubnl{) ber avó.• Jui'L ele órn PrelilcNte, Vét~a,]

C~à SI! "O CQfl(~ lIar a ter ~·ig.or..· d mai' Offi;:íaes (la Catuar'a (Ja JA)~I{ e nlb a
- Afof. 27.-' 8. -M. I tia p"r 'bem conoede!' aos. CidôHle clã' JI':Jhia, qu'e send·o-roe 1lI'ê6Cllte, em

subclitos de S. M. 8ritannicn o jlrivile8'io dlC ser' consulla <1a Me-a dó Ue. el))bargo do Paço, o 01-
TelÍl li', igflqnt ·mlS I\.I,fandega 'do Br:lzil com a lieio lIo Vi-c'e·Presilléol· 'dessa Prol'illc.iã, ianoel
me ma ~'('InJ~õe 'oe' I-g tan~. dos. bd: o: f.1-. 19nacio da Cnnha i\]en~ws aoilmpall auo da
ziteiros. E pUI' outra parte fica concordauo e e'- rt."PTesent;u;ôl0 ·de ,a ClImara !de".de filrpo do
t~p a\lo qne ' gociótlblS -broz' cir.) gozatilõ ano o proximo'pre~rilo , c II l~presel:l ~ão_d8!8a
na âAfá~tegas bri nnn-iea 119 mU$ID~ .l'a"OI' tan- me.ma CamlH'a de 5 ~e ~hrç(} ao COI'rau!" D1;10,
to qti31'tt.(),9~ IclsJo'!W1'Blitlirerp c se conctltle aos pédlf!lló o descmpos amonto d~J~aql.Rm tania
gubdlto de S. i\1. MritaI)Jlic8.· J de AH,ajl!e Seixas do (.moio 'rle Bset'i"3j) da Ca-

~rt. S'S.·,As a1t~· p rte.'; conll :lMntes oOlVém. mara, Cüm o 'flindàin nto d<: 1l1'f'.t'l e Illhcun
em -qUI! a:;. e tipiJlll?Õe ,o.onwQd3~ 00 prc'SOoLe çõ:c~ por eile comn'Jelth4os no exrerOlciD 'do seu
tI'atado contiouem em \'igor pelo.espllç{il i(Lc'quilO~ oficio, e re~ett ll,t-o os d4 ~utllento por ,(lodo
te flhnos, '.f]'l'é 'Ptihcipial'tJõ a d(Jvifrrel' de de a se mo 'trava I) procedimento que se h ;viII lido
tr6Ga' /lS /jfitloa:çiio5' d~t6 tratad , c pcu; roais éont,'a 1) -d,ito Escrh'ão, s.~a es~e julgli4'O,e' 00

tempo tê l)ucJ huma b~ ...ílt";tra' dll' alta paries "en'cido oontra o dito E 'cri,'ão e o Pj' grarliJucn
oootrat'ánte díl porte dOl:pua tet'lDil)llÇão. Jilo fo oeSte negoci'Ü. E ,.isto o que soirro es maFe
q\1tí1 rl3 sle lrotpcm e acabllrÍl no fim.de. dons ria respoolloo o Desllmbargador PrOCWJ; .da
annos IJepo'is .;) !Jala,dn dita pa1l'tCI Coroa, Soberania e Fazenrla Nacional,. e {J.

Art. 99' O :prllsentc tratado crú ratifioada lle, qae me foi clrpendi(lo nas mcnoionall'áS. càllrnl
los altns partes covtralanwª, e as ratificações e- t'aS, com os pareceras da ,'<fllaes me CO'llformei
rã. trocliltàs dentollo do ospaço de quatro me.zos, por hlinhas immediala' rCflolnções de 9 de. Maio
ón mtli~ GélloO, ~~ mI" pos!;,ivcl. tio corrente orioo: hci p r bem, iouelorind.o t:-

Em 1estemunllO do'que flÓS, os abaixo :lS5igna- ios'olim supplica, dizer"vos eis do inDio. CQID

das, Plenlpotenciarios tJe -5. M. o 1. do BraliL e petentes e legaesqnc O!l co:n'je.'ero; 1l' acausaod
de S..• Brl,aoniea, em vir.t:n{le no D(>SSOS ple- f6/'D111\meDte o d;to Esori\'~ , e;.a .este julgado
uos poderes, tcolOS assignado o presente tratndo e ronvenoiao, que em uantG .o oáo· firerdes de~

tom 0'9 tj punho;elhe.lhemos pôr o sello vera ser conJlenal1o no seu offioÍl', porque se
das o'OSsas -a"Rln~. ' não "êll'l culpas, nem proce' o, nem cntença

Feiro na tlitlado do Rio de Janei[;(}, aoa 1,9 de que condemne. e ao oontraJ"jo se ell~ootrão

'Agosto lle ,8s,.-(L, S.) t\larqu~z de Queluz.- acoo.'1Jão que o sustcolão, e infol'013çÕe da!>,.es
'(L, .) Vi conde de S. Leopo\do.~(L• .5.) 1\lal'- -pecti I'as autoridades '1lle 'O apoião. O Impornrl~r
"ql1euJe 1\'la 'eyÓ. ~(L, S.) Robollt Gordon. eonslituciUnal e ~fensor Perpc:.tuo d-o,lmpet'lo

I do Brlltil o mandou por seu espepjalluanup4.o
RE OI.1JçÁo 4) 2G DE· AGOSTO. pelo l\linistl"o ahaixo as ignados, do lieu Gon 0-

M3uuscrieto 3nthenlico, lho, e seu' Dc.~enlb3rgadol'llsdQ Paço. Hell iqu'
!\landou-se COll:u1tllt·la JUl' ta" lo Commcllcio Anas.lacló ele L ovncs a ~ 'A no Rio de. Janeiro, ao

sobre o reqnerimento déiJoão AQ~l!mio Oos Sandes 50 de Ago. o de 8~7, 6" da IDtlep0l)denbi~.edo
de l\Ionlevacle: Franeez, estabelecido em Minas l,npei'io. -IJose CIJ(llanO ele Âodradc:Pinto ",.fcz
IGel'aes dom Fabrica du fe-rr..o,' e 011 qlle pede livrus escl'ove" -Dr, Antonio José de. i. anda. -Ber
de direitos as maoÃ'tn'aS '111~ ri anrll)u vil' de Fran- ! dardo' José da Cunlla Gusm50 Vose ·nod\os.
ça pô)!'a a dita fabrica, e que_ prelende transpor- J J.1chlt-te nb Liv. 2. de Reg. das O,·den3-.dp Vesem-
tar.para o'Rio Doce. .. /I bargo do Páço, depois iiel l11dependenr:iu. do imperio

, Exfgio a' Júotn Qt1e. o !:11\Pvlioanle mos ra se por /lIJ Brazil, à {l. 47 e v.
, dOCUmf!nloS " qaalillac\-Ó. das maçbinas. Satisfeito _
i to, e ouvillo o Fiscal e o Dcputau0 Inspec.tor
da5 Fabricas, <j

Pl1reoe li Junta, confo.rmando- e com .o dito
Deputndo, que o -suppií'eante e til nn oil·cnro. taD-

. ei<is de merecer a gra~"a'quP. pede, huma 'V;cz que
faça certo 0'3 ~Ifandegll {~esta côrte que..ellas são
para uSo &1 sua fabr.ica c6~ábe\ecida· oth ~1inas

Gerae5, eJnão 'para outpo Q: ú, os igoan.do termo
igoaltnent-e de f-azer çerto qu<: ellas etltrárão CDm

as o(jomp entes gOla .e Jjnes de direitos na mes-
ma fahJliêU.· • J .

Rtiolu~iío. -Como p;llec6•.Paç~) !lO de gDIl-



tios arts. 60 e ,o dd me~o, isto he, decidir as
l'ecltimaçõ'es' que lhe fol'em apre,sentadas dentro>
de hum anno depois de sua installa~ão, pelos pJ;O-'
prietarios ou seus bastantes Procural1ores au-
torisados na rórn13 de direito. '

Para isso se farão avisos circulares para todas
'::'-5 Provibcias do Impel'io. A Commissão organ:
~ar,á o plaão e methodo de seus trabalhos.

Art. 2,· As reclamações dC\"em ser feitas com
'toda a clareza e precisão, e sustentadas em titu
las probatorios prescriptos pelas ltl~5 e com as le
galisações das autoridades competentes., sob pena
de não ~erem deferimento.

Art. 5.· 'o dcfêrimento ás rcçlamações defe
coméçarpol' fixar hem a natlllleza dellas, isto he:
1 ~, deoidir se e~tão Iitteral ou virtualmente cam
prehel~didas. nos dóus arts. 6· e 7 0 do tratado;
-!l~', sê sãõ'justas, isto he, se dos factos expendi
dos resulta. obl'igoção aos respecti\'os Governo~

de restituição ou indemnisação no sentido e espi
rita do' tratado, e quál dos dous expedientes será
prefcl'ido: ,~ "
., Artt. 4. 0 As decisões passaráõ pela pluraliJade
de votos, Cl no caso de empate, será uon vidado o
J'epresentante da nação mediadora a ir assistir e
desempatar, c só neste caso terá lugar o chama-
menta' delle. ' I I

fArto 5.· Gomo a dlsposição do art. 60 come
,?ou a cxecutas'-se lego depois da publicação do
tratado, e a restitui~lo das propriédadçs seques
tradas de"e estar na' maior parte feila, nenhum
embaraço ha que élla se continue a fazer da mes;.
ma sorte, visto o incoOlmodo e despeza que deve
-eaUSjll' aós 'inleres.sados o manda~em suas recla-
-mações das Provincias ·para esta capital, sah'a
comludo a liberdade de o fazer se quizerem.
.. , Art. 6L· Quando se falta em propriedades se-o
~JUesll'adas ou confiscadas, deve-se entllnder que
,\ pala ra confiscadas he synon!mo da primeira,
~s quaes ambas exprimem sequestro feito a titu
lo de represulias, como se costuma por occasiãêJ
de guerra, qu~ ht~ a hypothese rIo tralado. O

'confisco de~igna humà pena, a qual não tem res
tituição, sal vo por sentença em juizo criminal.

, •• ás reclamações dr. que falIa o art. ,. são
ue embal'cações apresadas pelas forças marilimas
respedtivas '. 'e POI' isso he precis? analys1\r be~
essas reclamações pal'a descobl'lr se ellas estao
na verdadeira especie, não podcndo cntrar nelIa
embarcações que os proprietarios abandonassem
'nos diITllrentes portos por an'eceal'em u,csordens
l)opulares, ou por oulro q~alqllel' motivo; ': bem
assim aquellas que, tendo Sido apl'esadas, forao de
pois relaxadas, e os proprietarios as abandoná
I'ão muito de pr,oposito. .

Art. 8.· Quando nos ditos artigos ~e falia cm
.restituição ou indemnisação em boa fé, se uC\'e
entenqer que a restitlo;Ção he a regra, a indem
oisação supplemenlo quando houver embaraço
,paríJ, a rcstituição. Assim se procederá sempre.
, Art. 9. 0 Da letra e espirito do tratado 11e a to
,las as luzes claro 'que os dous Go vemos ti verão
particularmente em "ista reparar os estragos que
so1fr~rão seus respectiTos subditos com a guerra.
Hc poHaMo erlt:nd~do que entrão (é com muito

mais razão) em ·linha de contá, 'Para, serem devi
da e reciprocamcllt~ pagos, aquellej estr.agos que;
soITrêráo os subditos das duas'naçoos, causados
pe1a força armada. muito aGintemente e sem uti
lidade para as operações militarlls, ti só ·por vin
gança contra cidadãos pacificos, pela dilIer~Dça

de suas opiniões politieas, o que he io~ontest3\'el

mente COl1l1 ario ús leis da ~erra ~ Qº direito .d~

gentes uni\'l~rsal., Todas as reclllmaçées deste ge
nero sel'ão recebidas e .1eferidl1s eg,llnclo seu rpc
recimento. 1 I ,_

Art. 10. o Não ha juros a reelamar p.oIl,Jl,eph\h
ma pl'opriedade testituil1a ou i1.demnisaçaes equi
valentes.

Não forão expressamente estjplIIQdos em hanlat
convenção ami'gavcl, como ~eria Dece!!s~rio, em:.
muito boas razões para' Inão WIf tido lugar t!il,es,""
tipu!ação. N,io está em paridade- de razão Oq,uel
se mandou praticar a re.~peito das, propriedades
sequestradas a titulo de represalias, segundo Odi....
l'eito das gentes.'

Art. I I. o Não são comprehcndidos nps dlítos.
dous artigos para merecerem i~dl!ainisaçõ~,.o
menos ainda restituição, O!l omeios. que possuis
sem os respectivos subditos, huma vez que Cota
a separação das duas corôas prefel'issem p.ositi
"amente o partido contrario· ao páiz onde tinbão
esses offieios, retir3ndo-se delle para o QGbro ~

porque em tal caso podem apeDas ter: dir.eito a
pedirem jndemnisações ao Governo do pai.z: que
pl'eferil'ão; além de que a letra do tratado hc
dará fallando sóme:lte de propriedades de· rah,
moveis e acções (isto he, creditos, 'letra~ heran
ças, ele.), e de perdas causadas por fóltQtos dos
belligerantes.

Art. 12. o o~ dous Secretarios dividir!lõ entre
si o trabalJlO, não trabalhando promiscua e al
ternadamente sobre as mesmas materias, mas
occupando-se cada hum de seu ramo diITerente.

Art. 15. o A Commissão dará couta ao Gover
no, por esta Secretari:l de Estado dos Negocios
Estrangeiros, dos seus trabalhos mensaes em re
sumo, e teril cuidado em que a escripturação seja
clara e exacta.

Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Setembl'o
de 182,.-~larquez de Queluz.,

INSTRUCÇÕES para 0$, CommÍ$$al'io$ P01·tUgtuZI& 110
Rio de Jalleiro.

1.· A. Commissão l\lixta, creada pelo art. S·
do tratado de 29 de Ago!\to de 1825,. entre Por
tugal e o Brazil, se h:l de installar na Cidade do
Rio de JaDeiro.

2.· Como no artigo acima referido, e nos al'ts.
60 e 70 do lDesmo tratado, se funda a Commissão,
desbes arligos se de,'em.de.l1inr todas as fUDcções,
e tudo quanto possa servir de instrucçõC'll e re
gimento aos Commissarios Portuguezes.

5.· Ha"endo o Governo de POl'tugal nomeado
dous subditos POl'tuguezes para v.ogaes da Com
missão mxta, segue-se que deverá haver dous
Vogaes Brazileiros para a mesma· Commissão.

4. o Os negocias se decidirilõ á pluralidade de
votos, e no caso de empate, serit a questão deci-
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üfdil pclo rcpresoolante do s~beranof medi;idor,
cpnformc o .art. 8· do tratad<;l, de'fcndo os Com
missarios Portuguezes ~rp tod;iS -as questões ap
plicar tode,> o ~elj) e prudencia. .

5.· De cx..e.resso no tratado que 'toda a pro
priedade de 6ens de raiz ou moveis c acções se
questradas ou, con~scadas, pertencentes aos sub
dítOli portugu'lzes ou brazileiros, selão logo res
Lituidos. ass1m ~omo os se,us rendimentos, dedu
,zida~ as despezas 'da administl'ação; porém estó!
·entrega ou restituição he alheia das attribuições
da Commiss~o Mixta; compete todnia á mesma
·Commissão examinar se a c,lita entrega foi feita,
bem como o modo por que forão deduzidas as
despezas da administra-ção.

6. o Pertence tambem aO conhecimento da Com
missão lUixta o que diz respeito á indemnisação
(estipulada no art, 6· do tratado) dos sobredilos
hens e aeções quando não possa ter lugar. a res
tituição.

'J•• Compete outro sim ao conhecimento da
Commi~ão l\Jixta tudo q,unnto he expresso no
3rt. ?o fIa tratado, isto he, o que diz respeito úS
presas feitas de embarcações e cargas, ou seja
,para obter a restituição, ou indcmnisação a seus
lu·oprietarios.

8.· Jamais podê sei' admittida reclamação al
.gnma que não seja fundada em presa ou captura
pro\'orlientes da uissenç.ão politica que hOIl\'e en
tre os dons Góvernos, e que felizmente se tel'mi~

nou com o tratadu de 29 de Agosto de 1825.
9.· l)nra melhor se fixarem as idéas, con\'ém

definir que por indemni!'ação se de\'c entender a
compensação ,em dinheiro, porque l!mbos os Go
Temos (como 'he expresso) indicaráõ os fundos
por onde se hão de pagar as prillleiJ'as reclama
gões liquidadas. ,Bens de-rniz-são os predios rusti
i:OS c urbanos. Bens mc'\'c'is são todos aquelles
~ue se podem tl'ansportar, \'. 'S'. , dinheit'o, 'no
tas, barl as, leta'as de cambio, joias, trastes de
casa e de uso pessoal. E acção he aqucllo direi
to que os subditos portuguezes e brazileir'os ad,.
-quirirão pelo art. 6 0 do tratado, para poderem re
clamar a posse de qualquer callsa que por titulo
legitimo lhes pertencia, on a sua inrlcmnisação.

10.· Portanto os ben semoventes, os ordena,.
dos, os soldos, as pensões annuaes, os omeios
.encartados, 011 de meras sel'(enliás vitalícias, dão
direito a quem os possuia para reclamar a sua
antiga posse ou a sua indemnh.ação; sah'ando
se comtudo a posse de omcios que haja de reca
hiJ' Ilobre pessoa quenão seja natural, ou oatu
l'alisada f)m o paiz onde pretenda o emprego,

II. o A pro\'a dils reclamações são os documen
t~s legaes, e he legal o document'J, ou seja ori
ganal,- ou copia lJ'aslada1a sem \'it;iC), aULhenti
-cada pelas competentes anto1'Íclildes na fúrma das
leis e usos das nações dvili adas.

.12.· Assim para a indemnisação dos bens de
raIz ou moveis c de acções, se dO\le provar a
translação que deBes houve do dominio uo reola
m~nte para o do captor. Para este fim, segundo
a !ndole da reclamação, se um'em produzir os
crlplurás ele compra ou de cessão, doação, be
~'ança, dote, ele.; justific(lção julgada por sen-

tença que mostre posse e o valpr da cousa aa
tempo da captora. Tambem tem lugar a justifica- .
ção legal que mostre o detrimento proveniente
da extorsão.

13.· Con\'ém examinar 9S diplomas pelos quac5
se conferirão mercês de omeios ou ·cmpregos,
para se conhecerem as condições de taes mer
cês. Os que forão dados em remunel'llção de s<;r
viços tem dil'eito ÍI indemnisação, porque a remu
neração he huma cirrumstancia legal. a qual
deve ser constante durante a vida ou vidélS con
cedidas, porque ainda que o Soberano, na fórma
das leis.do Reino, póde tirar os omeios sem ser
obrigado a satisfação, não se trata deste genero
de demissões, mas das que pl'ovém de expulsão
ou esbulho.

14.· S. 1\1. I. e R. o Senhor D. João VI, que está
em gloria, determinou que as pessoas que o acom
panhárão da cÔl'te do Rio de Jalleir.o, c que go
za\'ão ue omcios e pensões, serião indemnisadas
por rÓI'ma diversa da que se estipulou no tratado
de 29 de Agosto de 1825; cumpre portanto que
05 Commissarios Portuguczlls exijão dos agracia
dos. com mercês de omcios ou de pensões, do
cumenlos que mostrem não terem acompanhadQ
aS. M. I. eR.

15-" Assim como se não pórIe du\'idar do i1i
rei to Ú eobrança de qualquer pensão, cujo paga
mentõ se sobr'estola' por ruoti\'o da dissenção
politica entre o dons GO\'ln'nos, as, im tambem
Jae róra de du vioJa que o, ord.mauos não cobra
dos prl1: falta de residencia dos emprcgados não
são Ui"illas, pelo motiro da mesma falta de re
sidencill.

16.· Os objectos maritimos, posto que estejão
na generalidade dos bens indicados no art 60 do
tl'atado, comtudo, por sua natureza e leis que
lhes são peculiares, são tratados separadamente
no arl. ,o do mesmo tratójdu. Portanto,. para a
rcclamação de huma embarcação de\'e o reela
mantelprovar o direito que a ella tem, o \'alor
da cousa reclamada, copia do 111'1'0 da carga,
prolesto do capitão pelo acto da presa feit o cm
juizo competente; e deve sempre examinar-se se
o rcolamante em proprietal'Ío ou simplesmente
fretador, para o que se produziráõ os documen
tos precisos, tenelo- e cm ,ista o cap. lodo regi
mento do Paço da Mildcira.

17,0 E reclamando-se cargas fa;r,·se preciso a
factura juradll pelo cal'l'egador, o con hllcimento
relati vo a cssa faclura, e o despacho de sahida da
Alfandegas, altendendo-se sempre aos preço
correntes do valor das fazendas na occasião do
embarque, e aO juraO\ento em como não houyc
seguro.

IS,' Os Seguradores que pagúrão a seus Segu
'I'ados os objectos seguros tem direito a reclllIDar
tudo o que pagúrão; e fundão a sua reclamaçã
com a apresentação da apolice e com o recibo do
Segul'ado.

19.o Os particulares, cujos fundo proveniente
de hel'anças ou de quaesquer outras origens pa 
súrão por embargo ou sequestro para cofres pu
blicos durante a dissenção politica, tem direito
e acção para poderem reclamar.



20. Q IJreserevem todas ns i eolamoçües que 10.
. rem apresentadas à Comm~6ãol Jilllta depois de

hum onno !le sun inslaliacão. '.
21.· Os arls. 6· c 7" cio lr:.ltado mandàa rOi~

titulr as CQUSOl! com 08 'OlH rendimor.~os p.assa
dos, abalidns ns despezas da ll.dminis 1'II~ao, pel...
1'8ZaO ele que, r'estíLuidns somon I' o cousa sem
os seus rcndin'lentos, ,não so inde/unisarião 05
propl'ietarios do~ luoro~ Cí:i:isantes, e damnus
emergcntl' que nllteceduntclÍICI'1ll} cxperímclll:\
rão, ~endo esta a interpretaçãa. "0 al't. 6", tom
bem deH: ser igual n do '1l't. ,., porqUtl o ad,'cr
bio semelhanlemcntc llXp.'CS$O noste ol'tig0 tC'm
'signlOcação reciproca c analllgo 110 art. 6.,· B
opo tnnto IJócle pe(Jir'-~e a bc.l)elltio d{)s I'colal'llan
tcs algum~ quota mais do que a illlp,@rtancia tlil
cousa I'eolamadn em' @iJjcctos maritimos, c ele
dffihciro' o jm,g de tj 1'1-\1' cen\o, !l imitayiio do
que jil se pl'aliuolI em Vnnça lias reclama :õc·
de "al'ias -noções; tal \'l!Z lõcjil aclmi.;:S1 el conce~

der-se aos I'oclaniantll , ClonltlllUO- e-Ihe.s c1e:id •
o tempo d~ 'pre\!íl I1I1'c<1prnra até o uq l'atj1fiQa'yiio
do tl'a·to:lo. ,~

2'l,· Os COIH'mi~s:,!l'ibSllGlll>uguezC3incllmlJi
dos destas liquidaçõe c árbltl'umentqs nfio llO
clem sei' procllraclores Oll ngentes dos I<calámoll
tes, POI' S6r O exorcjcio de proclII'adot·· iI1C,lmj:>a
tivel com ns funccõos de Jtliz al'bi 1'0. .

25.· Devem aÓlbos os Commissal'ios POI'lu.
gll~zes trabalh:lf dI" aecordo ~OIJI c os negooio
que lHes cumpre- !iscali,-ar, ~ara el1l~Llirom .dcpo-i
'a sua opiniãtJ fundada perante a Commissãó 'i\lix
ta; e qunndo haja disCol'daneia, cad:l hum dellcs
por escripto, quc :Jssignnrúõ, c npresentarilõ aS
SIlO~ opiniões fUl1àame-ntadas ú mesma 0001
'missão Mixta.

24. ~ Os COn1l'l1issari'OsPorluguczes darúõ c@utn,
tanto do. seus tl'abalhos ém particula!', comO"uos
da Cammis5Í'lo ~l ixta, ao Gove,mo Pollugllez, r.61a
Seerel1'aría de E ·tàdo dGS Negtlcios 'EsLI nngcit os :
envíal'ltõ seus olJieio POI' todas as emb~renções

que naveguem lIa Gôné do Rio ue Jnncil'o eiU
dlreilura paro a de LHJoa, c por outra v'Ía quunr .
dQ "e entenda seI' assim cGilYcoieonto.

25,· JT.cráo por sllbaltm'llo hum Sevretario que
i'aça o seniço qrie e lhe <k ignal'; ·e· se,fu.I' lel::Í
-clido pelos qiilJtl'o Gommissal'Íos que haja 11llfl1
Seeretal'Ío da Commi ~~o, flS COl1lltli "al'i@$ 1'01'

tugueze farão toua ti diligencia pnril ql1e esta
nome:lçâo l'ccJia ,obr!) o Scorctill'iô ·(lQrtugacz.

26.' O' Commis"ar;os POf'tuguezo poderúõ
pTDrcl'ir llcspachos i[]tel'~ocuto,io a l:ll~nc{joio dos
1'Cclamantes, para O on'o de pre t,lrem c logali
snrem os lltloumcntos um devida fÓl'lna, I

27,· Os Comn,li"sarios Portuguezes rllntlnl'~lõ

l1un~a esoriphll'ação sep<:l1'ada da'qllo fizer a Com
missiio nlixta ,P·(\j'Cftle h'lmn eS()I'iplúl'nçâo suno
de conf'cril' n 'outra; e a sen tJlmpo a da Gbm
missão "Portl; "'oeza S(}ri1 cJ<:posi tada na rCl'artição
que o Covcmo Porlllguez rletcl'minal', pal'n qu.c
este se dô pOI' ioteinado das incümjJcncias dos
Commissarios Portul;uezes , c lhos mande pa sal'
o diplonía de. appro\lllçiio e desoarga tlq Co.'ID-
mls :10 oom que:os h~n"'ou, .

28,· Onlenn-se aos me. mos e()'plmis~arios que

86 A 7.
por' trÍe'l1> da eseript..?rllç'iill sc"não 'I1'luttÍpliquerti
Jamais os rec}amaçoes, f.)O se pa~e 3 JYlcs~la

CÔDsn DO Sigol"ador c ao Segllrlldo ,ou c eOll
l'und:l o proprietari6 ui! ná\')o éom o ~en rretador.
c qUe' aplHlquctú t 8 '3, cautefa~ ,ue eijl to. os
os 'co os julg!lr\im ·f1000Ssál'ÍllS. I -

129' Sobl & a'hlLima pt1I'te rUi nl't. 8· do tratatlrJ
acerca dn~ fundos pal'a 'pagamcn! tlas IJl'imçirl\
reclamo(:õcs liquidada , ual',s,c.hãd ii' ol"!en c
in~ll'IIc~õcS nece:5sl1~la:l qua.!1du se trdnr lle re
ponto. .

Pahlcio dn·!jud:.l, nm 51 de Maq:o de t 27,
IJ. FI' nciseó Ue I1ln'teida.

," - ,L (
, ,. l

l\lpÍlílscriplo aulllcnlico,

.sob,'e o l'P.querHnUlltO. lo IP~tl e& Jo.ã.o nto
/lio de Aórcu Pel'cir:l, Vigario Collallo na IsreJa
de o !ia S.enhor;l ..da l\jud'l -de GUupllowrim, ~ c
.Iuão J.JJi" ne~llrrn "ig,:lRio.ColllluP nli' J.gr. ja de
S. João Bap~istü l'i,il-;Vjl!l\ ~le ~h nhé, pediNdo a
STllça ue j><)(lcl em pO..Oluln.... elo QÚll: fl'cgu.oúas;.
E> fie.v. Dispo Cl\pclliiQ-~ló.. , a quem sOlmolldou
que inrormas c, di. se que não podl:ntl conciliar
e" snpplic;'lIHos 000"1 o 'IlUS irumi!{os, apc:;al' das
dilih'll\.\.Cll1 quo para i o ,fi;et:na. uOllf;ontira que
pcrml}la5$Oil1:c1e ,U'l fl'.eguOÚil , CO[Ql llólIlUSWQ.
lle noqu.ororllln c~AlirlJl;a9ilo d~ 1). 1\1. I. ;' c ~OI16·

tan(lo ..l]le acbarem" c os s~>pplicantcs -h~ hum
anno exCT~~n.uo I>..'l seu's bennfieio, com plena
satisfnÇlão dos Pi:l.VO , é ill1l\l'Ín muito quI\. S,
M. L confirmas, e a sQul'edila pt:rmul;J.

O Rcocurador C:le~al das Ol'llans eon em: eO.Dl.
Q que disse o Re\', Bispo Capellão-Mór, e até
·pOI qn:c <15 oau -as legitimas. paI' qu.e o, 'uppliaan
.te pl'oeUl'a:\ãp cMlfi,mall ;1 pel1nu.ta de' ~IlU8 be~

n.eOcj~ e~ii.o cxprJ) somolJ'eiQllioat.l~6 pClID canOr
ues c Jcp~lstituiç0es pOf)tificias.

Parece ii Mcsà eonl'ol'mac-ljo COl)l ~ infQl'mallnO
c re 'po ·ta lb::al pal'a ,a' 'ii consultar a V. Jn;. I.,
julgando ql,le QS Pal'QOQoJ; sJlpplicanle são J.Illlte
cedol'csHlc e lhe: c-onGl'méU. a . permuto que im
plorão. V. M, I. manqarú () qua hou\ter pDr
bem. Rio ,lo J~I)eÜ'o, 1'1 de ~go~_to de 182.1"

Be,solwl(lI.Q."...,.. C\l\lN pOl'ljce iJ MÇ-5lJ.. l)nço.
dêlS,ctnnlhljo L1\l J 8t27. - Com a .rllhrica im(lefill~.

Contia de Vl\IQnça, - 4{jha.~$~ ti. {l, ;>3 dp Liv, 9'\ de
Beg, de (;OllS(j(t/1S da Mr.H\ ria: C(){lsl;iencla, 1J(C$CVJfe,-

lIlll'i(l da J(l~ liça, ~

RJlsoI.uçio J).E 1~ D~ l'J,~l1lno,

l\Ianuscrip~o 311thent}co.

Sobre. o reqnel'jmento dó P.adre Seba, tiii ' ;1,

Tarro t1<! Anàl'nue, em que pCllo o graç.a de elO

apresentado na CoalljlitoJ'ia e lutl1l n sueo.l!ssila da
Freguczia tIo No ·s.a Senhora do nosario da:.VilIa
da Caehoaira, Areebi pado da Bahia; o Deputado
PJ'oouróldor Geral das Ol'dens, a quem se deu a·
ta, disse que reproduzia o ~ell YOlo dadQ o:I an
terior. C0DSQlLa sulire.. o mesmo. objecto sénu<x de
pnl'ceel' qu.e fosse. conoe(lida 1Ói'O suppliollJnte a
l)l'lIya !lué iwpc~rãvQ, cm. eonformilládo da pnil-
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te ltaçii~ dI Vig-l)/-ro~ pMprietl'irio, com o qlle. 'se
comfbrtn1lráb os' -D pQtll (JS D6I'l\a\>do Jó~~ da
Gnnlia GII~mãl).o Vnf(fonne hJf, e. \1:noonio j{)gb
de l\Jir"nda, c se con,f,()'I'",ãO nin\ta.

PaI ece Íl ~ldfta qrfe ~"tl õCI'! 8l"CliTiÍa lo O; reque
J'ilil'Tont(l th) , upp!lô:t1nto, rl'\o'Slr:lIldo , V~r -rJltfitn
ratõ s'dottu7Jid:l d~. IIi 'plinn pUI'a cm lI. é se
firma, n prinnJ\l'Í<), du qlJ~ 'P0I'a Qsta~' nbmeaçbe3
nüó hé duHo 'o I od r cm lei gUI'{lI, poi~ qut), 5ão
pl~Mlbn:1"i, fIue só i)c')I'ltllXcepç!iOmOli~adupeJos
P(·.tl~il)jos xp 'IHli(]~J'~ .e .c~ltb~lcoidos no 6ioh ci ..
lio, I'ealisadas as pel'missas, p,)d'C cxceptlnr
aqtt ,II~, qHe 'tem (ldirdito 4e tlo It1l:'-Ó r • () q'Unl,
I~OrtípJIJ:lfúdo 'a V. l\f. I. pela'l();@n [i~uiç:ã(,) iÚI ad'â,'l
llC :f1)1 \.cnn~'qilantl() 1'0' \,(;,i!1tlar,. no ~Cl\ intiflll'o
a éxist Mill dh,.. pér'll'tÍ "sas 'do G~hcili( , e'jôlln is
no C1Mt' iJc arlIl il;ã:fl <'c dc1nter~e;' !150 'cncón-I

trando finalmente o triIJun3l neste pedidu tlo 5'Up"'
pl~ o;;[e 3 urgente flêClJ.5si<Jálle' c 3 evidente 'ilti
lid'aJ!o 'utfGblloilio 'qllC 5e 'S-il;ll';' ignijll c a 11'11)10
com a succa~riiio IlQ'l'l'UMIUO -5l'l'ppliéllillU e ,em
a tÍl'ill{!: t1~ ,d,) pl'dtt!IHlontc., cm' srg-u1'ar !l igre
ja ,á~Hl~' du "a'):I(Ul a l~ 30ores~endó' SUl; o peitido
di) 'Igal'ill en[~I'illO o m li o de liiio Sei' o sup
pl'iuahte attlmtli o,' p " e C!lrftl'lI ia 3 rhuito!> ua
nones. Rio de Jaueiro, 5 de- ligo -to de I 27.

Resolução. -Com..> parece ao Procura,lor Ge·
ral das Orden e aos dous eputados qllC com
clle se conl'bl·m[,'I'ã'ó. 'Pago, 12 de ~ 'tembro
(]e 182;. -Com a l'uJ ri~ iro criaI. -Conde de
Valença.-Acha·se ·iif1.. 55·v. elo Liv, 2° de Reg.
de' (]ollsl11ttrs' da Jllesa ela CorlscielU!ia na iSOCI'IJtlCl ia
daoJ'tatiPto, ' . ~

r;,:anusc\,jptol au~hcntieo.
, , J 1

:ID. JQ'scfa EulaHa de,A:zevedo,.e suas filhas n.
IbpliaclalPinto Bandeira o D, Mal'iü iloscra Pintu'
B3hdtlira pedem.a co'mpctenle l'eml1IJtlração pelos
8erV1ç'O" lH'estudos pOl' sou l'allecido n!larhlo' c pai
o Brig'i,dcit;o Raphael l?inbo .B:lódeira, a 'silh Co
mo' a tios sel'\'iços ~l'oprios;reitos ao estndo pda'
prit!neiru e segundu supplilca'ntes.'

@ Oesllmbal'g-udu\' PrOClllrll(lol' d3 Fazenda 'a
cionall'u'5ponrleu : - As snpplicantes "chão·se nas
ciréumstancias da competente rcmbncl'açilol, pe~
los'relel'ante, 'c,lI'l'iço,; 'ue stJu del'lJIn~o maridu c.
pai e extr30r l ]inarinrilen.te 'Pelos seus p'l'fl'[Jri'US,
'constantes do dooumunto il1cluso n, 2, éOffiG>, pa~
recel' de ius~ir.ta,

O Conselheiro 'FbC3l'd39 i\lercês Jisso: - O
fallecido ltlàrido du supplrcante cntca sem du\'itln
n" classe uos benemeritos, pelos rele\'unti simos
e quulil'icnd@sj sel"l'i~o que. rresblÍIJa, é que já
fOTaó Iqll3Iificaelos h iusbrncadt>s GompetelTlemen
te; 30crescendo a este'!!' os que fiz1Jrão eXll'aordi
na,riamcnte a supplicllnto "iu,va'D, 'J(j)sefa Eu ta lia
de A~evt:do e sua filha mais velha D. fi3ph3.elu
Pinto Bandeil'Q', con tantcs do Iddellmenlo junto.
Pelo li souto do GomeUJo 1Jltrnmnl'ino ho mal'C<i
d~ aos Bri~âde'iros'a rt:moneraçü(j) de 500;f/J rs. ,
nao l'aU03noo nos eXU31llldinllrl06 constantes do

'S'e'gundo do~umen'to. .
l!areeo; 1m Const'lho' o me m, que a~ Ganse.,

Ibeiro Fiscal, Diio podcnllb deixar de 1l0nclerar
que, além dos 500:t1J 1'8. cnrl'esponllentes li pa
lente de Brig'adeiro, concorrem serviços cxlraor
dinurio~ ii (lo falllloÍde lloire rw.. l'ido das imppli
cantl!s, jil ' la~ pl,i:fuejr3s du as 'u pp licnnles " que
parecJ;lrn Il1el'.ectldm as da alta coõ"!ideração de 'V.
JU, 1. para lenern hum, aGC('(l 'cimo CJj)J) m:rioria
111llJuella t"l'l. a u· pell~õ0 qne da lltme6cencia de
V. ~l. T. 1"1>1' servÍ(!\) (wl'l(Jcu~r-Ihe, sonuo a tptali
dndo ~(lp'artidu met,aile pana u hu'iu U o resto HUI'a
35 duas' jilhad' iS'u Ulil:Hfm te. Rio d'e J3nciro, 51
do t\g-o to ilo'( '2? ' '

Resolu,pfi,Q.-CoIÍlo par,)(,"tl ao-Con c1h@, tluan
ln ú tcnça cOl·tcspondcnte ti tellça 6a 'Bl'igadeiro ,
repartida a tutalid;Hle, metarle pal'li o"'ill\'a, e ou~

tl'a melado para a1; dl1as li'lh;ls fgunllTIf!ntc, I'acn,
12 de Sel<Hl1br'u de I .211 - Co'm 3 rubI iea de
S. ~L I. - Visconde de S. LeuFoldo. - Acha
$e 1'0 /,iv. I" ele Reg: de Consultas elo Conselho da
Earend(t" á fl. 2:')6 e t.

DECI\ÉTO~~E13 DE SETEMDIIO.

ColI. Braz.

. 'tendo cu sancci~nado n I'esólucão':ia Assem
bY:u Gcr;,l Le·rislali"a sobre U inte'lÍi!0hciu Ua lei
q~e aetua!rnemle 'reguln a Ji[jenlade da imprellsa"
hei por beJil declarar: I", l]"lC a Jispp, ição (lo art.
8" do projecto ele lei, nlanclado o]J:el'l'ar p' lo de
crelo de ~2 dç N'ol'ell1bl'o de 1823, (;on'plchende
o abuso da liberdade !:Ia imprellsa que l'ôr di'rigida
o i~l'}lQ)ar ou 3 illjuri"l' a cada buma das· uuas
Camaras de ql1G se compõe a Asscrhbléa Geral
Lf:)gislati\'a, ú totalidude ou ú maioria absoluta
d seus l'e$pcctíl'OS membl'Os; 2°, que 3 infnmia
ou injlll'ia l'éíl3 3 lodos ou 3 c::.d3 hUIll dos agen
lés/Ir) ,poder e,xecutivô niIo se entende el'irecla óu
inuire~taú'lCnte reit3 30 chere desle poder; 5°, que
os. que \mpl'Ímirem , ou de qU3IquCl' modo fize
rem cil'cular as opil1iões enunciadas pelos SClla
dÓl'es ou Depnlado· no exel'cieio de suas l'unc
!tões, nãb s~o por i o l'e~P9nsav~i. O Conde
de Valenç:a, etc. Palaci() dI) Rio de Janeiro, el11
1.5 de Selembro ~]e 1827, 6' da Inuepenclcncia
c do JI\Jpcl'io. - C,om a rubrica de S. ~1. I. 
Conde de Yalença,

DEcnliTo DE 13 DE SE Tllwmo.

CqJl. Bra?.

TenuQ cu sancoionado a resolução da Asselll-
, bléa Geral Legislativa sobre a distl'ibuição do~ fei

tos, hei por hum OrUl!I1:1I' que nos lugare' onue lia
!tUll1 só. :rabelliãQ, e no,s Juizos .Ollue Ilq hum 'o
ES(JI·j \'iio, Ilem a· Ol'd. nell1 '3S leis subsequente'
ol'denão a dL.;t,'ibuipãO; a: penas, podanto, que
as ditas Ord. c leis il1lpOel~·1 não dizem re,peilo
ads referido. lug'arcs u Juizos, nem sã.o null08
o~ feitos 3!ti pl'llceSsauo:;. i\ Mesa do Des(:mbarg~

do Paço o tenha assim entendido e faç3 exccutjH'
com' o' despachos I)eoe, sario~. l'alocio cio llio
de, 'JahPiro, ,em .5 do Selc;mbl'o de 1.827, 6' ela
Indepenc:\enciQ e do Impcdo. - Com a rubrica
ele S. M. I. - Conde de Valçnça.
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DEcnETO DE 14 DE SBTBJIIBnO.

eoll. Brn.

Resolvendo a Assembléa Geral Legi latin que
:I lei que aotualmente regula o ~Iontc-Pio da Ma
rinha não oonoede ús il'máas dos OOlltribuintes"
sobrevivencia de humas para as outras, e tendo
cu sancoionado a mencionada resolução, hei POl'
bem que esta se observe c tenha o seu devido
cumprimento. O Conselho Supremo Militar o
tenha assim entendido e expeça os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 14 de I

Setembro de 1827, ü' da Independencia e do
Imperio. - Com a rubrica de S. 1\1. I. -l\l:ir
fjUeZ de Maceyó.

CA.nTA DE LEI 'DI> 15 DE SETEUBno.

ColI.·Braz.

D. Pedro, por graça de Deos, etc. Fazemos
saber a todos os nossos subditos que a Assem
hléa Gel'al decretou e nós queremos a lei se
guinte:

Art. I. o A força de mar para o anno futuro
de 1828 constar:. da Brigada da Marinha, segun·
do sua ol'gallisação, e de tantos mariohéiros
qúantos sejão sulicientes para a tripulação das
embarcações actuaes: o governo porém fica au
torisado a venderas velhas e ronceiras, compran
do outras ~ se bem entender, comtanto que não
exceda á despeza que fUI' orçada para a esquadra
actual.

Art. 2.' 'As embai'cações que actualmente sc
achão em construcção serão postas em effectivo
.erYiço apenas acabadas, sendo immeiliatamente
desarmadas outras tantas das actuaes de igualou
uperior lotação que se acharem damnifieadas,

e Tendidas ou aproyeit3das, segundo permittir o
c tado em que se acharem.

Art. 5. o Esta forca he considerada como ex
traoreJinaria: ella s~rÍl reduzida lle metade logo
que seja coneluida a paz, licenciando-se a~sim o
correspondente da Brigada da l\larinba, e despe
(lindo-se o dos madnheiros.

l\lanebmos, yortanto, etc. Palaci<? do mo de
Janeiro, cm J:> de Setembro tle 1827,60 da In
depetldencia e do Imperio. - IMPElIADOll com
guarua. - (L. S.) lUal'quez de l\laceyó. - Com
os I'egis~os Gompetcntes.

CA,RTA DE-IlEl DE 15 DE sETmnrno.

Call. Brn.

D. Pedro,. por gráça de Deos, etc. Fazemos
saber a todos os nossos subditos que a Assembléa
Geral decretou e nós quelemos a lei seguinte:

Art. I. o Ficiio e~tinctog os lu~are5 de Inten
dente Geral do Ouro desta Côrte e' da Cidade da
Bahia, assim como 05 olicios de E crhão e Mei
rinho do eu cargo.

Art. 2. 0 A jurisdicção de hum e oulro Inten
dente será d'ora em diante exercida pelo Juiz dos
Conh'abandos e extra vios dos direitos oacionaé5
tia I'especti Ta cidade.

Art. 5. 0 Não se pralicará(J'mai~as Yisitlis :dos
nnios que estnáo encarr.egqdas aos ditos Inlen
dentes, exeepto unicamente o caso ·tle haver de-
nuncia de extravio de ouro. ,

Art.4.· A jurilldicção annex.a 9.0 Intendente·
Geral do Ouro desta côrte sobre a administra
ção do 'Hospital dos Lazaros passar;í' pata o Juiz.
Provedor das C3pellas da mesma<1}ôrte.

Arl. 5. 0
• .A presidencia da !\Iésa 'da Inspecçã'~

da Bahia, annexa ao Intendente do Ouro daquel
la cidade, passal'á par~ o JuÍz de Fóra ao Civeb
da mesma cidade.

Arl. 6. o Aos act.:Jaes Escrivães e lUeirinho'
que servirem os oillcios com mercê de proprie
dade ou serventia vitalicia ficào conservados os·
ordenados que ree,ebem, e se lhes darão alvarás
de lembrança para serem providos em outros
omcio!' ele igual lotação. '

Art. 7. 0 Ficão revogadas todas as leis, regi
mentos, alvarás, decretos e mais ·resoluções qU"E
se oppozerem ils determinações desta.

l\landamos, portanto, etc. Da'da no Palaeio
do Rio de Janeiro, ;l,OS 15 ,de Slltembro de 1827,
60 da IndependeFlcia e do Imperio. - hlPEBADOR
com g~larda.-(L. S.) Conde de Valcnça.-Co",
os "eglstos competeTttes. .

POnTAnIA DI> 1.7 DE SETE~~Bno. '

Call. ~Iineira.

IUm. e Exm. Sr.-S. 1\1. o I., querendo fazer
manter em toda a ma plenitude a indepenllencia
do poder judicial marcada na Constituição, e pre
venir ao mesmo tempo que os Magistrad,os. por
abuso da autoridade que lhes hc confiada, "exem
os pO"os, e deixem de lhes fazer prompta justi
ça; e persuadido que para se conseguirem estes
dous fins muito con"iri. não só que o art. 54 da
carta de lei de 20 de 'Outubro de 1825 'Seja liel e
l'estrictamente observado pelos Presidentes c
Conselheit·os das Província, para não aconl,ecer,
pela falta de verdadeira intelligeneia delle, ou
talvez por effeitos de itHrigas e partidos, serem
os Juizes suspensos do exercicio de S1l3S func
cões sem se vcrificarem as circumslnnci3s men
éionadas no sobredilo:artigo, como tem jil suc
cedido. em algumas Provincias, mas lamhem quo
o Govel'nÇl tenha hum perfeito e partif.;ulal· co·
nhecimento da conducta dos mesmos l\'lagistra
dos, para os fazer processar e punil' legalmenlo
logo que .·eHes, por mah'ersações, ou quaesquer
out~os actos, se constituão dignos tUsso: mando
reeommondar a V. Ex., deb3ixo da sna maior
responsabilidade, assiro a liUeral obsorva ncia elo
citado art. 54, que tem marcado o uni.:os case
cm que, oU"ido o Conselho, porler;] V. Ex. sus
pender os l\lagi trados do exercicio de seus luga'
res, dando parte immediatamente por esta Se
cl'ctaria de Estado, c 'remeuendo os autO.
comprobatorios tIa m:gencià e necessidade da sus
pensão ao tribunal competcnte, cónl'O a maior
vigilancia na conducta de cada hum dos mesmOS
l\lagistra':!os, para datO conta immediatamente do'
abusos ou quaesquer outros procedimentos uelles



~a•. ~e igu3;lmente dt'. Sl,Ia subera1a ~oDta~ que
005 mezes 8ubsequ~tes, ~urante \1 g~e~, .fique
no Thesouro Puplic~, a titulo de emprcstimo.e
sem premio "lgum, a met,dc de sua dotação,
para es,sa unica e prÍ\"ilti,~ app,licação; o que
participo a V. Ex", de ~r~em tk. mesmo A. S."
para ~a intelligencia, e para expedir 05 despa
cbos Deecssarios, ali~ de que tenha g deTido e
pontual cUlEpriDJelIto tão ~istincto lance da im
perial,genqrl)sid.ade., Determina outro,sim S. lU.
o I. que V. Ex. faça arrecadar em cofre s,eparado.
05 referidlJs recehimentos, bem como os de to-o
das aquella!! pessoas que imitarem hum tal exem
plo de pa triotismo, mandando V. Ex. vulgarisar
seus nomes por meio da imprensa. Deos guarde· .
a V. Ex. Paço d,a Imperial Fazenda de Santa.
Cruz, 21 de Setembro de 1827' - Visconde de·
S. Leopoldo. - Sr, ~arl{uez de Queluz.

1 f J ,

, /

. D~CBETO, DE 20 D~.~ETE~BO.

1 L _ J., ". 'Cdll. Braz. ' • '. ../

:t~ndd eu~sa~ccj~D~do'a r~sóluçãõ da Assem
hIea Geral LegISlatIva para se 1:'cunirem, a outros
omcios os dos feitos da Fazenda Publica da Pro
vineia ~o lHo Grande do Norte" hei por bem que
3? 0!llCIO de Escr.ivão da Correição da dlta Pro
vmcla, e aQs de ,Meirinho e Escrivão do mesmo
pquem respeétivamen.te reunidos os omcios d;
Escrivão dos Feitos ua'Fazeoda, dc IHeirinho e
'Escr.ivão de. nJeirinho, .e ao Continuo da Junta
o ofl.icio de So1icita.d~r d~, Fazcnda, podendo o
OuvHlor em ,c,or~el!tao fora da cidade nomear
h'~m.AdvogÍ':~oql.le substitua este lugar. O Mar
quez de QIlPIuz, etc. PaIacio do Rio de Janeiro
e~ 20 de Scte~bro de 1827, 6· da Independen~
Cla e do ImperlO.-Corp a ,rubrica de S. lU. 1.
l\hrquez de Queluz.

PORTiR1A. DE 21 DE SETEMBno.
CoU. Mineira.

Illm. e Exm. Sr.-· S. lU. o I., tco do em vista
as nultadas sommas iqdispensa ,'eis para'sustentar
a g~erra actual .na fronteira ao sul 1:\0 Imperio ,
c Ilelt.e~ando hur,na .daquellas iucontestaveis pro
".as do seu cordIal mte,tesse pela gloria c prospe
ndade do. Bra,zil, tem cedido plena e gratuita
mente -a gu;u)tia correspondente a hum mez IIª,
.s1Ja.do~a~ojpara ser applicada ao pagamento/das
~r9asde terr~ e mlU:, ~I!Wetl~ada.s na referida luc:.

TOMO n.

IlOBTllIU DE 22 DR llBTEMBRO.

CaU. Mineira•. ' ,
S. 1\1. O I., a' quem foi pres~nte o omeio dto

Vm• .de 'tO dO'corrente, dando conta de haTer
mandado prender a Vasco Sudré da Nobrega,
porque, longe.- de prestar-se. ft conciliação -({lIe
pelO! a...isos eJe< !a4.tl~Junho c 50 de Agosto lfo
corrente allJlo 50 mandou .promover, â requeri
mentol de Mària I'fhllrez3 " qU'e BP. queixou da op
posição que o mesmo fazia li entrega dos bens
que por herança pertencião aos menores seu fi
lhos; prOCUl'Ol'ã' por todos os meios de chicana
8ndir·se com .manfCesta d'esobediencia- aOs dc!
plichoS' JXl~ Vm.. proferidos: manda estranhar-lhe
mui sereramente O"abusn que aeaba de commet
ter, em 'ot1'ensa da Constituição e das garantias e
direitos dos cidadãos, pois limitando-se aquelles
avisos.a reçommel'ldar simplesmento' o meio da
conciliação entre estas partes, aUentas as oir
cumstancias da supplicante, que, pela sua po
breza, não podia 5usLentar pleitos judiciaes, não
deveria Vm. simplesmente, por não querer o so
bredito obrega fazer no inventario do seu falle
cido irmão as deelllrações exigidas, pa! ar ao
excesso de o mandar prender e remeUer para esta
côrte, incommodando eom este procedimento
até ao omeial que o conduzia, 5em ser por objec
to de serviçC? publico, pois que cm taes circums
tancias, deixando Vm. livre a esta~ partes os re
cursos aos meio ordi nari O , dando dis o conta,
tinha cumprido com a ordeos do mesmo A. S.,
que jámais poderá alltorisar Laes arhHrariedades ;
e'porque tle tão éstrllnho proceder nasceu o re
querimento inclusô , ~ as quehas que ~elle faz o
supplicante, ordena S. lU. o I. que Vm. sobre
tudo responda immediatamente. Deos guarde a
Voo. Palacio do Rio de J~ncir.o, ~m 22 de Setem
bro !le 1827. -Conde de-Val~nça. - Sr. Juiz de
F6ra da Ilha Grande e Paraty. I •
"'. '. I ." I t: • ..

. ~ "
PORTARIA 'DE 25 DE SETE~mnO. 1"

~ Coll. ·Mineira~ .

Exm. e Revm. Sr. - Participo' a V. Ex. , para
sua iotelligencia" que..~o Arcebispo da.. Bahiasc

u
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• CAR'i'.\ DE L :1' DE2lf DE SllT~l\IB·~O. e
1., ,j. T • 1 > "-

f'r ColL. &ar..

. D. Pe~It'Q, por gra,Y:a de pilos ~ etc. Fazem~
saber a todqs os nOS50S su itb.s que a Asselnhl'éa
Geral decrr.lólt g nós 4UCl·érriÕS a lei' seguinte:

Art. 1, o Ficâo ismno lireitos de ellh'ada
por espa90 du lmm aork1; .5 1I0G8sqller cà~
mesli veis e medicamentos .Oll,e cm navios n3úio-

. .~ I•. t t. 'r~) Inaes ou estt'angelrb~ I' reh11rt'íportados nas Pro-
'~QjGS do· C,,~r' ~ l~ Gna~ .do ]NJQl't, ra
.ameaçada ele fomJl ) ~1Dl;qu ~l1brcouttjls qu~
SII aoh'ar,erq a. ·J1J.Il~a!(ri c rIl6t1Ino·&l'l.' . r

I rto. a' ..ptl.l'a.!lte..a pl'1l5epte, g:q.~r.1, oe ~cl(J
),llesm~ toEWl.pp ~ llu~"nb", 1~~á,per-miUido Jii~

fWrólflg-cú,O~':6. qommel.JCÜ4 rt:a8.otagecn"q.tIel··
ver ~ r .~bje~ .l1l\:'4J'flilIl8 lIlqJt 11 .,p . cri
..ê4erid~s ge~~~,.. . '. :'!)" .é . f

_. A..·", 5. o io~ ~,!~ri~ flIGp . D ~afa,prelf'
l~r ás· cijtas ..Pj' ,VJl!ci;"g .tpelo '6UlÇOl'roS"
.:ee~1ediew lq,lPe iOOt9 os :IJlMes da r..,me,' não- 11&
dandQ: ffl·...luil-amll!l~ .~l, CQ.ébtop .' 'e\ro;Bcs ifr<li
~D;t!lS c,.Ji\lI)[niili~tp,artelQ os.lio.l"et'rtOS)pl'Qv·
clile~.scwentes deilJll'elles, pnr,a.1fepem·a:istriliuidai
-pela Gamar.as-.'),o5 ulll adoreJ nQJpced.mo1fo ~
.ro 11l(l~ d~ Jiln:e.i.v~. bl~ iambom adophllde :ó"
ti'as medIdas q\le JW;g81' oonvi!niell~., . ,I ,"

Al't.. 4.'0 Fi~ão SI.iS~~50~ -todas ás 10is e deter..
~inações cm ·oon.1'~ri6.. 1 •

l\landamo , . pOljlial1tO f me. Dol1a no P,alacib
40 Rio de Jancir~l aoS 115 de SeteltlOt'O o I '1' ~
60 da Indepcnde~QiQ e ào Imperit). - WmRA.DOn
ppm l'lrliJdo,!.e ~ua.rdQ·. ---, (&. S.) .-l\la.rqnell: ue
Queluz... C(nn .fJ.S.l re-gisws aompet'6.ntes.

( ') - t') , ~

lI11SÓL1JÇ.Hi t26 DI> À~rE f'n·f.\P. '1 J
- ".. j l' ~ ';1' I lU

lIlapl1scniplo authcllticl).

Senl~ól'. -l?~l p~l'~r!a d~ Sécretal'ia <le,1{sta
uo dos N'egoéWs da Fazenda, de 8 de Jami\ro dt>
C6i'(cntt! )ánno, Itiand u V. I M. I..remelter a éSle
t?nselhd 1 p.81'a consultar 3 o l'equfel'imén10 l(j\)
"lsconlM de. Â.lcan}ial'à , I}f[ed~r das JusHça aa
'Casa ~a Supp'hcaçad, com a conta ~ que se pro
cedeà" Ites~ontah(~l>-se. no ,o(od,enado . daqú~I1c
-emprego tudo' qUê havJa recebico no mez de
Maio do anno ~r.oxfó!i()"p\ssado,portel' tIdo nes
se mez o exerClClO Ue "Sella 91' do Imperio.

Acerca h/I" sob eaifa siíppbca e 'rllspectiva con
ta, respondêrão os- D~~ihblrllg'adores P rocurado
reli. da. Ffizooda -Soado' OQ"idos.~,cujils eapD 8S
destll ~ páreo~ dadD8'poJB;Repaoti~o:dt1i'àe

r



. u
~-

: ~l '. JlIISQ"u~ÃP.. \):1 f6 DE' S~T"IIUll}fl· lJ

.. 1\~anUl'ctlpto aqtbentico. I

J~ Paulo'da SÚya Cprr~a, Afud,!flte de;:\'lQ~
&.aiQ) Àa Caso daJ\lQ.eda desta côr~e~ ,cnilo m9~

trad() qtlC suas molesljas o. impo_sibilita ã(J d,e
cl)nlhlllor neste mjHcr. qnç; II prci;,l liep4!e "95,
e pAr inf(}riDar o rrorvedor que alie não cqmpa
:t~cil1 ge de QS fins Je .8°9. f\li aposeQtaJfo com
DIOip Qr~cl)ndo, po.' doa\,et!) do 5() tle Outuorp
dI) 1s,4. ~On;lO ,a esso teJUpo estivlil5se po~' pag,\l'
d~ ao3~ rs-. do egupdo qUArtel de ,S18 al~ o
·fim dac A811Q, }"qllercu-os ~Io 'l'he&Q.uro,. aILe
gilorWQ qu~ n ,",lUl de: ...eside~ia pr~viet:a da eon
tilJ\H~çãO de SU;1S enlermidades, e que já Qm 1815
por ayjsp regio, se lhe mandár:a co.pUnu'!!i Q pa~

gllolqD'O ~m\H~al)tQ fizes.s.e Clll'ta a !\Ufl IDQ1(;Sti'J'
- OuvidJJ o ~.rÇl edo.r ,inforJl)Qu que p s IPPU
can.l~ ~o, mOMrúra o~u~a, jus1.lJ que o impedis e
«l6 ~QmpareçeÂ dUI'an(e aqueUe tempo "e mesmq.
q seu longo ~ilepcio em ~querl)r convencia. do
nenhum tlil'eito com que se julgav':l' Por despa
chQ de u do l\lqrCQ de ,8~5 ,foi indefe"ido' em
IlOp;l!$1l •da,lo Qom"(Js parqçeres d~ eJllHo. Insis-

iI;) \lllegando qJI.e. sempre linha man.dado ao
.Pt' ve.t1,QX;all !\lte. tllções de 1Jlolestia, e. que fllle as
d~cz" II; ~e ohegando iS~Q á oQticia do Se
(lJwr J)..l João Yl, e$!e Augn tQ Sooll'pr lhe ~an

dpu pagau, e tecebeu de l821 em dij)n~e, ijcando
çm 'vidjl o atrazado cm IIueslão, pOllqnc <\s ci.I'·
llQ)~Wlolas do ThesOlll'o não permit~iâ'o pa(gax

se-lhe. Informou de novo o Provedor que er'll'also
gU,!lnto. O supplwante dizia, e confurmc aos pa
recelle t!Q estilo, foi oulr)} ve~ in~lefeddo.

Jnslaur()\lUllirnam,cote a suppliçQ, 6nnad9 nq
exemplo d,o Aj\ld,aI)!C cl'l. abriçjo d~ dila Casa da
l\ioada, Jo~é Alves Pinlo Campello, a quem, por
imperial resolução de 29 de Julho de 1826, se
mandou pagar todo o atra~a.do qu.e se lhe llevia.
Havia inlorUlaçã.o do Escl'i vão da Casa da Moeda
que serve lIe Provedol', Jisse que o supplicante
esta.: L na.i IIlnSmAS circumslan'cias de Carn,pello,
Q du Qlesmo mo(te qlle e'J,te só. pOI' grólÇq po,le ...
lliG slu'·a-Llendid.o.. • « I I J

l\emettido o IWgocio no COllselho iJa Fa.zcodQ
PIUJ1 J3on8ultar., ~ i com vista ao Pl'ooul:óldol' (la
lIalendu, juntaplente com a l'esoluçãi' e consulta
~itadil o q\tal.rc~ponlld\1: - A' 'Vistll das reitera
das in(ormoçõt5 do PrIH'o<10r da Moed.., e outr~,
() despeCh.o6 pcgaliyos ~ o qué lut1!) ia~ diveJlsifl
08Nl éil'OUmlilapma5 do; 511ppliolW\e•.dQ C,lOnl

P ~Q.l} se funda, só p~r gro20 mq~ par\ic.llJar
;podeI'" or deferido.-· .. ' .

nEsOLljçÃll pe 27 DlI SETE, mno.

Manu~cripto.authenticQ.

Sobre o requerimento dA> Padre João da Sil a
Pinto, que pedia a graÇa de ser confirmado Oll
Vjgara'ria de. Nos:>:! Senhora de Jtambé, da Pro~

v3ncia de Pe.rnamboco, em quo hnvia sldo apre
sentado pela Saola Casa da l\fuerieordia da cida
dt:l~8Lisboa;.o. tribl1md. oada fU mais pe sua
didQ aO. lU!oessaria .indllg~, -e- d quão rolVOSo
he esolarecer D negocio para sabe 8fJ II es bens
eocapelladas devem se., cooorpora(los nos pll.o ..
priós da naçã()o pé1d8 ·me:iose. acção oompetcl\te .
e lnã.o ha'vendo Hdo e.ffeito a8 pesqnif<i5 anferio
le , hc agora de' parecer~quêse l-emtllta nulo ao
Presidente da Provincia pata qué informe. qom
seu parecer, lançando ntão de ·toJos os reçu 05

da eol1hecimento- e iRst Wlfão para pôr este ne
gocio em luz, o oomo esta nova direcção era al~

loração das anteriores cOQsultas, o ql,l~ excedia
a aUr-i.buição do tribunal, julgou aI! do seu deTer
levar nóvamentfi em.co.nsulla, Jlara..quc, (lepoi
iliJ devido Idli.d1sp~DsaV&lcxame, !lé llossacon
sultar com acer-to e mollurer.a, tanto sobre a
Capella, como 5Obl'e õlI Ígreja c na c1ev,ação a
Paroc.hia, de que se exige PP.I1 copia o titulo 1 O
estado actual do pro imeo to, pod!lndo o mesmo
Presidente lUigir do lJispo às insh'ucções nCI,:BSSa
rias, e que forem: de lUla eompetcncia. Este he
o parece.r:~ V, ~l. I. mDf1:Jllj.'I" que fõl' servido,
Rio de Janeiro, 1., dQ Agosto .\Ie 181l? •

Rtsolu{:ão.-Co Q pareoe ii Mesa. Pa90, 27 de
Selembro de 18~7.-Com a I'ubrica imperial.
Conde de Valença. -.dc/Ia-se 4. fl, 58 v. da Liv. 2·

de Reg. de consultas da iJfesa d" Conscimcia na
Secretaria c!a J WJtira.

pnQTl~ - o u]4.1 pn QU1'iJJ,1RO.

l\fannscnpto' authentico.
) .

O l\Iarquez de QUlllu%, etc. Faço saber;\ .lun
t,a da Fazenda da -Provjnçi~ do: Pará, <LUC S. r
() I., tomando em consil1eração o que lh~ expô?' O
Commandante das Arma.s dessa PrO\1jnCla, sobre
o grande atrazo dll pagOll;lenlo, cm que se acha a
tl'opa reSPllcti.ya, nascido da qepos' ç,ão da mos·
1)1;1 Junta, qlJaodo se l~ata dclles, ainda que liroi-

. I~·:



A O
tados, para amortisar li concernente' divida, por
cuja' faUa nio póde M" contida nê devida subor
dinação ~ disciplina ,~omo mo foi l:ommtlnicado
por. lI\'i90 de I:; do 'Setl!mbro antecedenlc, expe
dido péla Seeretada de Estado dos Negocios da
Guerra: houte por bem ordenar que a Junt'a pa
sue ·com a possivel bretidade o que se dever á
tropa. O que àssim plenamenre cumprirá. Albi
no Nunes de Aguiar a fez nO Rio de Janeiro, em
o Je de Outubro de 1827. - Mal'Collino í\.ntonio
de Souza a Cez escre"el'.~Marquez de Queluz.
E3Jlra"ida. do Ljv. de Reg. de O,'dens tmpedidtU á
Junta da FazendlZ do Pard., li. {l. 64.

U80LUÇÃO DE 2 DE OUTUnno.

J.lanuscripto authcniico.

Senhor. - Por portaria da Secretal'ia de Esta
do dos Negocios,do Imperio, de 51 de Janeiro
do corrente anno, mandou V. M. I. l'l:metter a
este Conselho, pal'a consultár, o omcio do vice
Presidente da Provincia da BaMa sobre a repre
sentação a elle feita pelos 01Iiciaesda resp'ecti,va
Secretaria do Go\'crno " acerca da concessao pro
'risoria qIJe pedem, até ultecior deliberação, I se
não todos os .emolumentos quo lhes competem
pela carta de 'Iei do so de Outubro de 1825.,--ao
menos as duas terças 'partes deUes que se aebão
recolhidas por deposito D.OS cofres da Junta da
Fazenda, cm Tirtude da pro\" são circular de 5
de Fevereiro de J 8:A5.

Mandou o Conselho dar "iS18 do dito a1Iicio ,
representação e mais papeis que com esta sobem
na letra - B-, ao Desembargadol' Procurador
da Fazenda; o qual, depois de satisfazer a sua
requisição irU1erta debaixo da mesma letra -;- B
com o omeio e copia da provi5ão enviada pelo
Escrivão da l\fesa do Thesouro, letra....- C-, I'es
pondeu pela manejra seguinte: -Como pela in
formação do 'Thesouro inclusa consta que existe
outro requerimento dos mesmos supplicante's
identico a csta repI'csentação, e que se não acha
desembal'açado e' decidido pelo motivo declara
do na mesma informação, parece-me que, ou
aquelle sc de\'e juntar 11 estcs papeis para se rc
sol ver juntamente, ou suspendel'-se neste nego'
cio até que aquel\e se ultime, para evitar decisões
.contradictorias sobre o mesmo objecto, com as
mesmas partes, Rio de Janeiro, 19 l1é Junho de
1827' - Queiroz.

O qUlllude visto, parece ao Consalho' qUe, em
virtude do estado em que este negocio se acha,
da expI'essão da provisão expedida pelo Thesou
ro Publico, dp. 5 de Fp.\'ereiro de 1825, e a con
fissão feita pelos supplicantes em sua represen
tação, de se achar ,,!fecto o conhecimento delle c
a sua decisão lt A'sembléa Legislativa, além do
'l'.1e mais (:on ta da informação do Thesouro, não
tem lugár o proseguimerito c .onlinuação de t~

requel'iment/) duplicadamente agora feito pelos
~uPI)licantes, por se cvitarem até os inconve
nientes lembrades pelo Desembargadol' Procu
rador aa Fazenda na sua respostn, com que nes-

ta parle ti Conselho e conforma. ,. H. l"p~
r-ém determin,rá o justo. .

Ao COnselheiro Dt'o Luiz T.boabaz NaTah'o de
C:1ampos parece que se deveria indet'érif a r:equi
sição 80·DeS'embargador Procul'ad-or da -Fazen
da, por não ter lugar; nem o sobrestar..c na
consulta pelo motivo de constar haver outra di
rigida a diffel'ente Repartição, 11fm mesmo o
ajuntar-se o reqúerimento ql1e se diz ic1enlico a
e!tes papeis, pois que o Conselho deveria dar o
seu ,'oto lt vista do requerimento dos supplicaD"
tes, no qual pedem,' POI' e1re~t(J~ de mera gra
ça de V. M, I" a percepção dãS duas terças par
tes dos emolumentos da Secretaria, á vista das
urgentes razões que dão, apoiadas pelo Presi
dente da Pt'ovincia aa 8abia, e isto provisoria
mente, até que n Assembléa Legislativa houves&t:
de deliberar ultel'iormente sobre ootro requeri
mento, cm que pedem, pOl' principios dI: justiça,
e cobfl>l'me (dizem elles) a lei de 20 de Outubro
de 1825, a percepção de todos os em(}lumentos:
aquelle requCl'imenro mandado consultar impor
ta a indispensabilidade de "0tal' , se a mercê pe~

dida 'em taes circumstancias pôde tel' lugar pro
,·isoriamente. E sendo inattendivel a requisição
do Desembargador Procurador da Fazenda, pOl:~

qne '0 ajuntar-se papeis a papeis quando os re..
qi1criménto~ são identicos, tem lugar quando e
negocios correm 00 mesmó Tribunal, ou -quan
dti I;ão de ab!oluta necessidade para poderem -de
cidir.se, e então se fazem ajuntar pOl' meiô com
petente, necessidade que não se "erific!l, pois os
ditos requerimentos são di"el'sos no seu pedido;
parece portanto ao mesmo Conselheiro que de
veriâ o requerimento em questão voltar com vis
ta ao I'cferido Procurador da Fazenlla, para dizer
de mel'itis sobl'e a pretenção graciosa dos mesmos
supplicantes, e mbir depois á eonsult 'como pa"
recesse justo. Rio, 24 de Setembro de 182',
6° da Ip.depenilencia e do Impedo. - Francisco
Baptista Rodrigues. - José Fortunato de Brito
Abl',\u Souza e Menezes.-João PI'estes de Mello.
-t\gpstinho Petra de Bitencourt.-João José da
Veiga.

Resolução.-Como parece ao Conselho. Paço,
2 de Outubro de 1827, - Com a rubrica de S.
M, I,-Visconde de S. teopoldo.-Acha-se o ori
gillal no Cartol'io actual do Thesouro N'ttcional.

DECRETO DE 4. DE OUTUBRO..
1'tIanuscripto aulhcutico•.

Tendo de decidil', a titulo de revista de graça
especialíssima, as reclamações que fizerem suo
biL' ú minha impel'ial presença contra as senten·
ças definitivas, o Supremo Conselho de Jusliça ,
os propl'ietnrios das embal'cações merCantes neu
tras que tenhão sido aprezadas pelas embarc}a
ções da esquadra que hloqueia Buenos-Ayres, e
OU1l'as; e sendo-me indispensavel, por bem da
Justiça, que a minha imperial decisão a5sente so
bre hum cireumspecto e maduro exume dos pro
cessos e scntenças contra as quacs se reclama:
hei por bem nomear huma Junta con~ulti-Ta,com-



posta 'das peuoas llonatanles da r~lação que com
este baixa assignada pelo Marquez de Queluz,
~o meu Conselho de Estado, 1\linistro e Secre
tario de Estado dos Negocios Estrangeiros; a
(}ual ",unta, cbtpois de ter examinado por meio do
Relatol: na mesma relaçãO, designando os pro
cessos e sentenças que lhe forem apresentltdÓll ,
confrootaOl,I<\-6!, e cotejando-os com as minhas
imperiaes ordens fj~pedidas aos CommandantCl:l
da dita Esquadllél, deade o prinoipro do bloqueio,
para regular a natureza e marcha delle, me c?n-,
sultará o que rarecer sobre cua hum dos dito
processos e' sentenç.a", do mod6 mais resumido
p-ossivel, ouvindo os interessados 5uG1DWria c_
-verbalmente, e com aS!listencia do Desembar
gador Procurador da Corôa c Fazenda. No caso
de dhergencia de opiniões, poderáõ os Vogaes
íazer voto á parte na fórma do estilo, expenden
do as razões que tivercm. O mesmo l\hrquez de
~ueluz o t('nha assim entendido e faça executai'
com os despachos necessarios. Palacio do Rio
de Janeiro, em 4 de Outubro de 1827, 6° da
Independencia c do Imperio. -Com a rub1'Íca
de S. M. I. -I\larquez de Queluz.-Na ausencia
do Offieial IUaior, ~ento da SilVá Lisboa. ,

S. M. o I. manda remetter a V. S., para SUa
intelligeOl:ia e execução na par~ê que lhe toca,
a copia inclusa dp decteto pelo' qu'al V. S. he
nomeado VagaI c Relat\U" da 'Junta consultiva
creadlJ pelo me~O\o decreto, ficanelo V. S. in
.{}umbido de regular o 'andamento t10"5 trabalhos,
entendendo!se có.m os mais 'Vogaes, e observan
do as iôstrucções que a V. S. se transmiUem com
a copiado citado ,Jecreto•. S. 1\1. r. hou"e ou
,tro sim p<lr bem designar pal'a Secretario da Jun
ta o Official Maior dá Secretaria do Conselho Su
,premo Militar, lia ,-en do-se igualmente ordenado
nesta data úquelle Tribunal que autol'ise o seu
respectivo Secre~ario para fornecer os documen-.
tos que forem requeridos por V. S. Deos guarde
.a V. S. Paço, em 15 de Outubro de 1827.-Mar
quez de Queluz. -Sr. José 'Albano Fragozo.

INSTaUOÇÕES para f'egulamento da. ,funta Consultiva
nomeada pelo fÚcreto de 4 de Outubro 'do corrente
4nno.

Art. I." O Cbanceller Relator se entenJer.i
<com os mais Vogaes sobre o local em que se de
ve reunil' a Junla, numero e hora da,s scs!'ões;
JJem entendido que S. M. I. recommenda que
este trabalho se' conclua com a maior IJI'c\idade
possivcl. . .

2." O Chanceller Relator dil'igirá, como lhe
parecer mais conveniente, a fórma do tl'abalho,
tendo cm "ista que a exposição que subir ii im
perial pre~ença seja concisa, clara, c qu~ abran
ja todas as cil'cumslancias dos casos.

5.' He autorisado a requerer áo Supl'emo Con
s~ho de Justiça os documentos c papei~ necessa
nos, ao qual se e>:pedio .,ara isso ol'l,!.em. POlle
1'á co.res(londel-- e directamente com o l\linistro
e Secrctal'io de Estado dos Negocias Estrangeiros,
par~ _cxplicações que julgaI' lIccessarias, ': para
deci~ao de quaesqum' occurrencias.

4.· Quando fubirem os tl'abalhos li imperial

presença"viráõ j1antamente os pl'oce&So!l Oflgl
naes I'elativos com seus documentoi todos.

5.· Nas tcuniões não haverá precedeocias.
6.· Dará conta semanalmente do adiantamento

dos trabalhos.
Secretaria dc Estado dos Negocios Estrangei

ros, em.5 de Outubro de 1827.-Marquez de
Queluz.

RELAÇio dos Vogae8 nomeados por S. lJI. 1. pára Ct

Junta consultiva sobre as sentenças de preza!! ma
ritimas proferidas pelo Sup,'emo COllselho de Jus
tiça, em virtu'le do decreto de 4 do corrente ?nez.

vocns.

Vogal c Relator, o Chanceller José Albano
Fragozo; o Desembargador do l)aço Claudio José
Pereira da Costa, o Conselheiro Agostinho Petra
dc Bitencourt, o Dcsemb.argador do Paço Fran
cisco Alberto Teixeira de Aragão, o Tencnte Ge
neral José lIa Nobrega Botelho, o Chefe de Es
qual1ra Rodrigo Antonio Lamare, o Brigaileiro
Francisco ~ol'deÍl'o da Si!va Torres, o Bl'igadci
1'0 Barão de 'nagé.

P'alacio do Rio l1e Janeiro, cm 4 l1e Outubro
de 18:17. -I\larquez,de Quduz.-Na ausencia do
Official LUaior, Bento da Sih'a Lisboa.

AVISO DE 10' DE OUTunnO.

Coll. &linelr••

11Im. e Exm. Sr; ...-Havendo siJo enca1'l'egado
pela Camara dos Deputados de fazei' empregar
cm farinhas a importancia dc I :,52W rs., com
que os seus membros. voluntal';amellte subscre
vêrão a benefic;o dos infelizcs habitantes da Pro
vincia do Ceará, victimas de huma aturada fome,
como V. Ex. verá lIa çop,ia i'1clusa do omcio que
para Fsse fim me didgio o Secretario da mesma
Camal'''; e tenJo (\ Sen"do, possuido de iguaes
sf;ntimentos, concol'riuo tambcm com a sub3...
cl'ipção de 2:060:t/J I'S. ; por ordem l1e S. ~I. o I.,
a quem foi mui agradavcltão decisiva prova d~

humanida,.Jc e pall'iotismo, fiz cnlregar no Tltc
souro Nacional a somma to lal daquellas suhscl'ip
ções, que montárão ii 5:8 u:t/J rs. , a qual V. Ex.,
cm virtude da ordem inclusa expel1iua por aquel
la Repartição, mandar'" recebeI' da Junta da Fa
zenda, afim de fa zer effi(ll'egal' immediatamente
cm farinha e feijão, ap.'oveitanl1o para a sua re
messa qualquer cmbarcação de gucrra ou estran
geira que mais breve e com toda a segurança faça

.pal'a ali conl1uzir estes generos, que dc verúõ ser
entregues ao Presitlente da Pro vincia pam os
maul1ar rcpartir com a classe mais pàhre e mais
necessitada dos habitantes dclla. Tendo til10 or
l1em de S. 1\1. o I. para recomme!lllal' ao zclo e
aClhidadc de V, Ex. o prompto dcsempenho des
ta commissão, como tão altamente recJama o
deploravel estado de desolação e Oliseria a que
tem chegado a referida Provincia; não mI: posso
dispensar, como encarregado dclla, de solicitar
igualmcnte dos philantl'opicos sentimentos de
V. Ex. tol1a a cooperação para a pl'ompta reali
sação desta medil1a, que, tendo POI' fim melhorar



;. -

p'u~,.

Havendo a AsseJ;Q\llila G\l iJJ Legislativa resol
"ido que, qualJ4o, por (Iualquer acon tccimento ,
se ten'hão consuIIlhlo ds- autos orig.naes das de
Tassos dê crimes que p~vadósmel'ecem pena de
mort!}? sejão os réo~ julgados pelos traslados C'")
das mesrhás devassas, na fMma d~ Ord. ~ liv. 1°,
tiro 65, 'S 53, declarada pelo assento da 2~ de
:Favereiro de 1,55, e que' nâ.~ e:cisLindo tambem
ôs trasln dos, as relacões dos districtos mandem
l'roce'der 'a segun~a devas a: hei por betrfSanc-.
cionar a sobredita resoluçã:o, e ordenal' que'as
sim se çumpra. A ~lesa do Desembargo do'Pa"'~o,
etc. Palacio do Rio de Janeiro, em I I de Outü
bro 4e 1827> 6" da lndepen'Clencia e do Im~erio.

- Com a I'uhrica de S. lU. 1. - Conde' tIe Va-
lença. I

CdlI. B1ou.

D. Pedro, ppr graça de pt}QS etc. Fól,zcu\p:l
saper a to4f>.s 9 nO$~OS ~liJJ.J.ito,s que a ocrppTê,a
C.er'!l 4ecrc~ou 10 nós que.replo" '! lei seauilll.e :

Mt. J.: e~lwm ~ejo d,ç IIJ )i!:3 I.ro C ~
seja qual fôr '3 sllil ~al\cWde e dellomin~s;w, ~íl

ço,n fel'~J.o a ii1lflo dI: B~.?,t>r'r.aIlYe.. , .
1\ 't. ~} Todos O ()Wl;':o~ dq. ju tiç.a oJl,. f~;.w..,.

4. S~ii. c~rido,.'l p.~.-Ât»lo de Jier tQtias vi
t iciíl.il PP. ~..P.; s 8\lc IlRffi 111:5 ~o ~ ~M'"
sar/a i.dooeid9,4.e e \J~ ~ J S}fI~Q ne WilJo;1~,I,l~«i'.
salvQ ,a~:G.e o. r.~;}JJ.a~ gije ~Ws cQmpeti", l!0r
,:scal.a nlls repa1tições em quco };1ou"f:r.

Art. 5.° O ..erventU31',w vj~J1l1çio ql,1A;\ no exerr
c~cio dp. opiçio se ÍJIlI?pssihilitqr dP. conti\lR<lr ~
q erc8-lo por L1<;HlIg:a, proVilo()q a ,iOlJ1S>~s~Ui.
díl,de , s~u hOÇl serviço ,. fl a falta ~ oqtro tn(:io .
4e ;lQPsistencia per;l1lt.e Q GQTI(rnO t ~t\c~á ob
tqr a.terH ,pólrte PQ AA l\i!Dfnto Moffw'o , e
gl,1udo a ~u~,lu~* I), fi C\lego uas aQo.€e~se,l:Qs Il,O

dito o(liclO' os quaes tód<\ 'i" poúcrãõ vI(l).tilar a
"çn\ade dps' motivos aUe~~.lQs, qu~, provado~
falsos, Ilç.apá o oficio 1iv e ~ encilXgQ.

Art. 4.· As pessoas que actualmente se acha
rem na posse .da, pr0l'Jlü:daa,e.i ou 8er:'on~ia. in.
lima do algull'S ofi'wios que 'Pe8Watmentc &ão
po~;ão servir, são obrig-at!as a fazer a nOalea~o

rle I1e~soa icl90CfJ R~rll a IS~I'Tf3qt~ dcm'ro d.~,.~is

me~e , sq já. antes a Qiio tiTer~~ f~it.Q Q~Q«OIi

I

n;stl'ação da iU$lillB e á sllgurtnça, pultli,çP;, qu nã,Q./1.
qlle~J,l impunidoj; \,S deJ,ictQ~ dll qllll 11'1 proy,,~ '\P""e~ ~
produzi,'em nos Juizes certeza 'moral de qUQIn ós commet
teu, li. quem principalmente tentem as formalidades exi.
gidas p01'.dir,íto: nOs péOCessos.= heL p.ol' hu.m, coafor
mpl1dQ·mo cQm o parecer do Gh.ane«<lle» dll C a da 11j>
E,!icaçãO mw serl'.ç ~e ncged\lr, a F1uçm -Ij19.wJ.ei 't,~'~
sobre este dbjeél.o, sanaI' não só o dc.féito c nllll'idaqe.que
por direj(l) be' inherenre 1\05' traslndos de ti·:i~lall.o~ pára
fazerem prova legaL" IJUS tambem a que res.ultlL a fá!,
ta das de aj;~ . origjll:llia", par~ que.5O prqoe~ ll~/Do

fuI' de justi~ nos,meJlcioJlad9s ~rçs prºc~lisqs p,c~os ditq
tl'aslaslos áos ;Ibsladus, COiDO se eIles fossçm as i'eferidas
devassas orlgJlnhrias'; -sem' embai-gQ d'c'não ~al'e'm eotn
ollas Jloni'eridos. O ChuJlJeIler .da Casa dn opplicação
q\le SCrfll dll,~gcdor O t1Jnl\a :wi.m 8Ilt$di~ e, o, faça
e.x,ecuLar, não. obstante qllaç~uer leis ou outr4,'l disfO.
slções em ·eootl'ari~. Palaoio do Rio de Junei o, em 2~'
de Junho de 18i/f•...:. Gome a rllbribt do Prlnclpe Regeu
te.TTO_la tio .Liv., i d. 6'6'. d, orcUn, l'fJgilu,. h fl. 'J7.

DEénETO DE 11 DE OUTUnllO.

(') Deçr;to c(e" 27 cle J'I'.1Ip d. !~i4. !

Send'o-m.e pre66nte '1ue nos processos pelas mOrtes fei-
" • t(\~ li. l!lqoe) &Odrigull6 na. illa de S, 8a"'ador do~ C:un

pos, a. M""10c1 de L<}r~, Frnncisc'l ;rose, II ,\0 crioulinho
l\fan,óel na ,:ma do I\io Pardo, emquç fornÓ pronun<;ia·

. dos, na primeu'll 05 reml Anlonio Pereirll e rímeiseo·Den.
,_ guella, 'D1l segunda e terceiro Lni~ Antonio Radrigvea

I achado , e na lIpart'l o erio'llp JQa,qui.m, faltijll 'U de
vassas originaes qllç ~e deSlJllcami blU-ão na rcmeS53 que
detlas, com. 05 ro)OS, Ozçl'ão os respeç:tlvbs JUizes terri
nil'iaé 'no fjorrégedor do Crime do Corf~ e Caso, a~sim
comó tambem se perd':,rA li diligencia a q'le, lJ()r aCCOr
a.o da Çlasa da l\pplic'lv.'ill, s,;' Jllalld~l proqeder, rl\'
:pergnnLllndo'se algumas testemunhas da dC\rasJs~ da pri
meita mOrte que não \ rnhão assigií:'llà~ pelo ,Juiz que a~
inquirio, e que tinha falleoidn; não se pôdenc!o pbr te
1l10tivQ sentençjnr, eljta,'l culpa, ~1l1Q lIoUidode, milito m.ais.
nãQ h3\'endo en\io o. trtlSl"do d.o IJ:wdo das re~rida,s de·
v ssas, que po~ dlreiLo ho incapaz de produzir alguma pro,
Vil legal, nem !le dos deleitos que pela Ord, do !ioioo,
li\'. 1", tiL 5., § 11.2, podem l8..upprídos peJos Desem
barga(jPle llAl< \\losa Grn",dc; 'l çonvindo á boa I4.dml-

DECRETO DE 11 DE OUTUIIRO.

CAI). J).I:llll'.

- ~ei por belp que dós dous decretos puhlica
dos cQm data de 18 de ~eJ.ernbro.do correple
anno, a respeito de revista!' de graça e~peernlissi7
ma das sentenças de ~.U~ proferidas pelo Su
~rcll)p Conselho 11e Ju~tiça do I\.lmirantqdo, se
tenha por ge,nuino só aquelle qu.e de\ermine q.l,Ie
taes 'revistas sejão concedblas e decididas' I'efo
Gçn''1rno 1 ,por ser islo conl'orm,c êon>. a reso'q fIq
~a A~sembléa Geral '1.l!gislativa que ~anAl{il)hei,

c n,ão o.em que se omittio a ~alayra.-dec1didas.

O l\IilJ'qt,le:f de Ouelu~, etC. Palacto ~p mI;) dç
:1aneir9,.em II dé Outllbro de 1.8~?? qO da Inde
pcn'deneia 'c do Imperio.~ Com a r.ubrica de. S.
lU. I.,--,.i)1arCluez d~ Quelu~. '



DECRETO DE 1.3 ~E 'OUT

"

Havendo a AS!lClllli 'éa Geral Legi51:1~i\"3 t'esol
"ido: 1·, tine 'Os alisrado!J _00 éi~cito OU no
corJo da al,tilharia da marinha que ti arclll' OOm
moftido 6 crIme de·dêset'ÇiIo p'0l' ·trll!> "f>;tes em
ten;tpo de paz, não sejãô majS adtniU}do riO 8e'r
"'iço i1lHí ta I' dépois de hàyerein cumprido suas
sentenças; 2°, guc os que notu-a\mthUe perf6o'
cem aó·tXêrcitoé ,ao corpo. de tll'tH!13ria',ch ma
rinha" tendo 'jâ desertado por tretl vezes ou mais,
em lempo de paz, sejão punidos ria ffi'tUl'a I'(fio
ciderié1a cotn as penlls ao tél'cmra d'l!se~ão ; '5° ,
que bquem ~e óglltlas tollo!! as lei , ilharlls, 1\'0"

gimentos, 6 n;tais resoluções em coótMlrio:' c
ondb eu anl!clorlado esta resoluçlió, 'hei POI' bem
Õ\'(h:iààrJ~ê05 90brellitbs UI'Hgos 6e p<lohão em
exa'C(aO'lis~ ,'aneia. @ GonSélho 8uprt!rno l\ltllitar
de Justiça o tenha assim entendido e' o tbt;a tUIIé
aita~. Pà~o; em ~ Itlé 'Outubro ,de' 18~l;, 6· da
Indepeudencia e do Imperio. -Gom hlrrubri~ll

'(11:5.1\1, t~....l-(;l)t1'd'cHt%Uges. I,

I • • . I ' li l1'--

: 'p
1fflI"ffij~\lli!ll'!1t1Ddt qu n; mbléa

ctt . Ilét .~~Ui e:
'Al'f. L'· T~ en entis' ~ ons-elt.o.de

Gbe r á'q'fiê s' proeedeil ÍJll ' atotJ ~ia serão
executadas nas mesmas Provincias- 1 dcpen..

.oé\it'de 'éoulirmaÇã'l1 do Coo elh Stipre-mo Mi~
tRá ; fi e llepçã(i ftà do ft 6' de :1Mleir.(1 o dl& tó
da sua Relacão.

!.rL 2." . as éà'plt tts oncfe fiGU el'em Ue. açóes
será creada huma JUIl • (\oe Jusl!\ia ,.~8me'~tll do
Pres!derltc! da''Prô'tmmd'J 'c'lé'ttl I)~em~ ..~o
res, e lres Omcloes Bíhuail:l pateíit~ da c'api aI,
com exclusão do coirt nd~ Blifa ara
jO~âr em egunda é U'ki '3 ili tao ia a· n-
~'ii:S do'9 Côfrisclhus' é uel't'á prMlÍril1as Il~ I'~
V'iol!iüfs <toe formã'o Os di!Úrie~s ~':1De.ma. é-
ta~s. :

w' "t. 5.· Niiti potlcritÚ ér-n emt>'tus das ul1ta~
ri Just[ça OS é(lré'tiveren\ sido Vewaes.O()tCon
selhos de Guerra, e t1tfiHi Ó Prellílrente oomó os
mem'bros 'po8tçáõ 8ét' dados dll!lu peitos no!! ter-
mos legaes, .

Kt't. ~,. ~ltlârJS~-hãO' as Julltds de J t1st~a,
nO'd1nheeirnéiito 'ê~ -o &S ,"'ocenes, pelo
regimento no üon9'e\l1'O Su[>, mo ilitir, a ua.
<liCnfll ça tll' d aa ii clx:eéução sem mai recorso
algum, excepto o da I'e vista: . .,
• ~rt. fi 4 Qs Vo~íies tom alÁõ lagar »a Mesà, e
dar~ rôls ~us' ~otB'!l, sem ~eoodenci3',"sclOd'o
nel~tó';.lo n!3Iis ~ll~~ . (JS iI1;'i Irado~. !
~ Arl. ,6\ 'F'câo-1e'Vogad3s ttidQ à 'hfill', ialva~
Tá! , lléOJ'eto! e D111ill n!SOlllÇÕ~ cm Çólrltl':itlio<

Mandamos Ipó1'tonro ,úetll. I!>ádq no Pnlaoio do
Wo tQe lJ' êlrb, nos t5"tlé Outuljl'O' de j61Ai" 6'
U'! Inuepende~cia e do Imperio,-;-Il\l.PEhA1~()'j(céom
-gual'dn. - (L.' S.) Coti~e dé'iLngos. - t071l 04/'e-

ginos co,:npetentes. f I

CA.I\T Ao DE LEI 1m 15 D~ OUTt:.nno.

0011. Ural:.

D. Pedl'o, pela g"aça de Ocos, ele. Fazemo
sabp,' a loo<ls os nossos subditos .que li Assembléa
Geral decretou e nós queremos a lei seguinte;

:T1TULO UIUCO,

Da.1.icsponsabilidade (*) dos iJ'[ilústl'o.; e Secl'eú;.l·ios
de Estado, c dos Cnnsellreiros de E~lado~ e da ma
leim ~~ procedor con,tra ellr:s.

-C APltú1<J Pa, jll<1ao. - Da natlll'o~a dos doliotos por que
'São ~e11ponsateis os Mirri~trl1s o Seorelario& de Esfadq,
'0 das'penás que lhes cOlTespondcm.

I '

Ar~, I,· OS l\Iillislros e Scéretarios de ESl11do
ão rcsponsavei por traição:

,r-J Aviso Ue 26 de Julho ile t82:!..

,lllm. e,Bam. 1.- :.reneio muitos dos, diplOJlla~ quo 50

paaião pelo5 diJleren'tes ,Tribu,naes vollado a esta Secle
taria de Estado dos Negocios do Reino, depojule t~e~



S I. Altentand.1> Ii,!)r tr.at!ldOb e09.venções. e
ajuste~, dentro ou fÓI'a do Imperio, ou por ou
tros quaesquer actos de·seu' ameio, ou preTale-'
cendo-se delle cQm 4o~~ manifll'll,l : .

J." C9~~ra- a l'ó"ma, !l"abelecida do Go,erQo.•
2. o ConUa Q.nH~,exercicio dos podere! poli;

ticos re.cQQhecidos,pela Constituiç.ão do Imperio.
5.~ Con~ra a .mlep'endeneia., il)tegridatlCt e ~~~

fesa da Njifão. /{. ~, . l'

q~ o Contra a pess~a Ou 'Vida do Impera,dor, da
Im.perlltri~, Ol,! de algwn tlo~ .Pdnc~c!j ou Prin-
cezas da imperial familia. ,I.

S II. l\hchinando a destruição da .rel~gi:io

catho.lica apostoliça. romana., , I" .'

§, III. São 1!Pplicave~s aos delicto's especifica:;:
(los nest!; artigo] ~s pf!nas.scguintcs: ,

lUaxima : 'moJ't~ f1l\tqral., -, I , ,

DIedia':',perda,da,conQança ~a Nação e de todas
as honras; inhabHitlaiJe perpetuiI para Qccup~r

cmpregps de oonfiànça., e cinco annOS dé prisão.
l\Iinima: perda da confiança da Nação, !ilha.

bilidade perp~tl,la restricta ao cmprego elIl quc
be julgado , ~ !linco annos,de suspensão do eJ:e~

cicio dos dirqitos polilicos. " ..
Aft. 2,. o São respon~.aveis po~ peJta, sy~orno

ou concussão : "1 I

§. I., eor pcitil, aceitando da4iva oulpromes
sa, dire€ta ,ou indirectamente, para' se, decidi~

rem em qQJ3lquer..acto do sçu,miQisterio.
As penas par.a o~ deliçtos designa~.Qj nçs\c S

são: '. I ., ~l It

l\Iaxim.a: inhabili.dpde PliJ:p~~apar~:to.dos os
empregos, e a m_ulcta do triplo do v,ljILor ~a p,~ita.

~Iedia: inhab.i1jdarle .p,erp~tu,a para o C1;npr~go

.de ;Mioi~t o e .s~ú1 etario de jE!tado ,-.in,hll1Jilitlade
por d,ei. aQnos. pA.ra os olltçps.lemp~egos, .e"a
mulcJa do duplo do .valor da peita.••' !l. '. n

. Mi.ôima.: pElrda,do !}wpTego, !J mulcJa do va-
l.or da P-!JHa Ir (. "~o • ,. ,.,,'
_ § II. Por. su~,orno" corromp,pndo PQr sua ip
fluencia ou peditorio a algucm para obrar, con·
tra o que devc no desempcnho Llc suas funcções
publicas, ou dcixando-se corromper por in1luen
cia ou p'cditorió de <lIguem para obrarem o que
não ue vem , ou dci~arem de obrar o que devem.

As penas para os deli.clos designadus ne51e §
sâo-: ..) "

.DIaxima : suspensão do emprcgo por tres anno~. . ., ,

},aixado assignados por S. A. R. O Principc Rcgente, al
legando.se para isso. a supposta Pl'ccisão de serem re!'eren·
daaos pelo respectivo l\Iinistro e Secretario de Estado ,
he O:Dlesmo Senhor servido' mandar declarar que nos pa,
peis do expediente dos Tril.lUnaes que sobem li sua real
assignatura, não tem lugar a do Mirústro c Secreta.rio de
Estado, porque a.cbando-se no titulo da mercq. ou des
pacbo satisfeita a.çondição dí\. 'responsabiTidade que lhe
impôz o decreto de 22 de Abril deste anno, s~ria abso·
lutamente ocioso referendar os outros titulos secundarios

.que se passão pelbs .Tribunaes, e' que uão são qrre mais
consequencias da mercíl feita, pel\l qnal já está responsavel
o mesmo Ministro desde a sua data. O que participo
a V. Ex. para que, fazendo·o presente no Conselho da Fa·
7.enda, assi~ o fique entendendo. Dcos guarde a Y. Ex.
Poço, em 26 de Julho de 1.821.. - Pedro Ahares Diniz.
- Sr. Conde ,da Lousãa, D. Diogo de Menezes. -Acha
se te {l• .68 dD Li/). 20 do :Rog.· d, sCnlolhantbl no CORs,Iho da
Fa::cllda.

..J~.!e4~· por 40~s. \.,' f", 1;' • !
JJ~DiJl13: por l)uPh, .•.. .< l .~
O réo incorre nesta~ penas, aiD~1i ,quaq~1! .~

não nrifique o effeito do subornp, assim cqmo
aconteee ,na ·peita. _ .: ,,s til. Por coneussao, extor~n.do; dti Ui·
gindo o que' não rôr de'ido ,.,ainlfa . que seia parlâ
a Fazenda Publica, ain ita qua:nd,~ se não siga ó
elfeilo do recebimento. ',. roi ,(''' .•

:!9"penas pará oS'dclictos"designados neste S
!ão: ' I" Ir

, Maxima: suspensã(). do emprego por seis an~

nos. J , • I

l\ledia: 'pur quatro. I.

Minima: por dous. 1

;§ IV.Q rép que, tendo.çomroc~liJoalg»m
dos d,elicto~ e§P!!cificados nos-SS a~tecede,ntes,.os
tiv,er levado a plen~ effeitó" c p~r meio d~l'e~
abusado do poder .ou, faltado ,á. o.~!lerYl!D,ci~ d.a
lei, sotIre~-, além ~as pçnas declaradas, Jl.os. 4;li
tos -SS, as,que ao diante se ~eclarão nos artS. 5'
e 4". , .

Art. 5. 0 São responsaveis pc;>r abuso de podl'l':
§ I. Usando mal da ~ua autºridade nos -actos

não especificados na lei, que tenhão produz~l1o

pp:.juizo o,u damno provado ao Estado, ou a. qual.
'luer particular.' .'
• ~s peó~..s .fara os delictos' designados miSte S
silo:, '.. .

l\Iaxirua : tres anDoS d'c reIrio~ão par'a .fóra .~a
côrtc e seu termo. . ü .. ~I ,

- Mediá:' dous ann01l'. fI J f" " ': .1

Mióimn ~ hum nono. " t

, Aléni disso a.l'epàração,(lo'4.llnmo ÍI pJlJl.tcJiba
,',endo- a, ou. á Fiazen.da :P..ublioa, quamJo esU! s.eja
interessada; .sem o que .pã'O \'oltJlríl íl çÔl'lj'ló fI

. § U. lJsurpaódo qJJalquell 4alt aUribui9fiea df)
poder legislativo ou judiciario. ~

As penas para os delictos designados Ileste~ S
eão: __o -

l\1axima: inhabilidade perpetua pilra todos o~

empregos, c dous annos de prisão•..
l\leJia: inhabilidade p.\lr,l;lez annos para tOd05

os empregos. .
. l\1inima: 'perda do crpp,rego. ,

Aut. 4:° São rcs.p9l/Saveis por falia, de 04?ec-
vanoia da l'.li : I ,,'"

§ ,l. ,Não cumprindo a lei, o.u fazendo. o COI'\.'

tr,ario. do que ella .Qr<\ena. • • .
~'IS II. Não (a~endo,~ffect~fa a r.esponsabptdadc
dos, seus,subalternos. 1 .

As pc;uas ,para o~ deliotos designados nes.le ar
ligo são as do art. 5-" ~ §, 10, inçlu:;~ve, a r-cpara-
ção do damno. .

i\rt. 5. 0 São ·csponi'laveis. pelo .que obranero
oontl'a.a liberd,adc, segurança ou propriedAdc dos
cidadãos: , .

§ 1;. Ohr;:lOdo cOJltl'a ~s djrcilo~ indÍyiçluaes
.dos oidadãos, que' !em pOl' bas~ a liberdade,. Sll'
·g:J.rahça ou Rr,opriedadc; marcadçs ,na lC09,stitui.
çã.o, art. 179'! , .'

A\rt. 6.· São regponsayei$ PQ.I' ~issip<Jç~o dos
.ben$ -publicos:. .

§ I. Ordenando ou MncoJ:r,elldo ~e qualqu~r
modo para as desp'czas não autorisadas por lei,



.a.JI,cit••I~.·. -

, .

ou pal'a se raaerem contra II Ormll uella estabe
lecitla ~ ou para"le celebrar~ contratos mânires-
tamente lesiY8S; . • '

... 5 II; Não.praticando' torlos ..os meio, ~o -seu
alcance para ~ aJ:recadação ou conserYàçáo dos
bens. mOTeis on.iamlo'·eis , ou rendãs da Naç;io.

S III. Não pondo ou não conservando em
.bom estado li' contabilidade da sua Repartição•.

As penas pora os delictos designadoS' llÔS orts.
5· e crI' <S~o .as mesmas applicadll~:aollque estão
comlu'ehendidos no S 1· do art•. 50, inclusive a
reparação do damno'. . - I

C APITULO II. - Dql delictos dos Conselheiros de Estado,
e dai penas correlpondentes.

· Art~ ,;••' Os Conselheiros de E~tado são res
ponsneis pelos coriselhos' que derem: -
( I: Sendo oppostos {IS leis.

II. Sendo contra os interesses do Estado, .se
forem manifestamente dQlosos.

Os Conselheiros de Estado por t:lCS conselhos
incorre.m nasmesmâs pen~s em que o~:Miniitros
e Secretarios de Estado incorrem por 'factos
analogos a e.stes. .

Quando porém ao conselho se não seguir ell'lii
to, soffrerÍlõ a pena no gráo'm~dio, õU!lca me
nor q\le" a suspensão do ~mprego de hum a de~

annps. , '

- . I
C,l.PI7VLP III. - Da maneira <fe proceder contra QS Miois·

-trOs é Secretarlos deEstadô, e C'onsclheiros de Estado.
• '. 1

SECÇAÕ pal.alu.-Da denuncia e decreto d~acensação.

. Ati., 8.· Todo O cidadão póde denunciar, na
fQI'IXla·do S 50 do arl. 179 da Constituição, lOS

Ministtos e Secretarios de Esta<lo e Conselheiros
de Estado, pelo delictos especificados neata> lei;
este dirl}ito porém prescreve passados tr-es annos.

As oonnnis,sões da Camara devem denunoiar, os
deJictGS lIu.e. enoontrãrem'no exame de quaesqner
negocios, e os membr'os de ambas ~as.>GamaJla9

o']loderáõ fazeI: dentro do prazo ue uua legJS1a
turas depQis decommellido o deliclo. .' .
· Arl. 9" A8 .~eruncias devom contei' a asãigna
tura d,o denunmaste,. e os. docúmentos que façãó
agredit;w,a ,existeneio dosdeliptos, ou hÍlma de-,
clllr:a!Jão ,c~eludente da impoSsibilidade de apre...;
sentarIas. , ,I ,,' :l

· Art. J o,' A Camara dos Deputa.dos, sendo·lhe
presente a denuncia, mandará examina-la par
huma commissão especial; o sobre:este -exame,
no ca50. que a não' I'ejeite, mandarú, sendo ne
?eS9at'io, .. Plodu~h' novas pro'vas t que se'-ão~
Igualmente examinadas. na commissão ,. a qual
tambem inquirirll as testemunhas nos casos em
q~ fÔ,J: necessario.~ _ . •
- Arl" '11. o Quandõ á CaJllara parecer attendi.•

Tel a denuncia, mandarir responâ.er o denuncia
do, ramett.endo-Ihe' c,(lpia de túdo, e fixando o
prazo em que deTe dar.a resposta pOI' escripto,
o qual poderá ser -pror9gado qlHlndo o mesmo
denunciado o requeira. . " •

Art. ·12.' Fin<!o o prazo para a rosposta, ou
elIa tenha lido apl'elentada ou nilo, tornaríl (o

TOMO VI.

negocio a .er elfarninado pela m~smli ou oUtra
oommis~o, que interporá o seo p reoer, se tem
ou não lugar a accu~ação.

ATt. 15.'. Inte poslo 9"'.parecel', ~l!r{l'este tlis
outido no dia que a Camalla determinar; ii pto
}iDllo do Presidente; comlanto porém qúe seja
entre Q terceiro e sesto aia depois daqueUe em
que o parecer tiver sido apresentado.

Art. 14. ~ Terminado .0 debate da seguilda
discussão, a qual se.verifioal'á oito dias depois da
primeira, a Camara decidirá se tem ou não lugar
a accusaçáó" e decidindo pela affirmalin, a de
cretarú nesta fórma :

A C.amara-dós Deputados dlicreta a aécu ação
contra o Ministro' e' Secretario de EstadO dos
Negocias de•. :. F., ou o Conselheiro de Estado
F. , pelo delicto de.... , e a enfia fí Caniara dos
Senadores com todos os documentos rllatlvos,
para se proceder na fôrma da Constituição e da
lei.

!rr. 15.' O decreto de dccusação será escHpto
em duplicado, assignado pelo Presidente c dóus
Secretarios; e destes autographos hum será re
mettido ao GOTerno. para o fazer inlimllT ao ac
cusado realisar os seus ~ireitos, e o 'outro en
viado ao Stlnado com todo o procf:~so original,.
ficando hurhn éopia autheiltiea ná Secretaria.

~Í't.i6.· :Ã. lhtlmação' sera reita dent~o 'dé 24
horas qhanilo o accusad,o e~'teja na çôrte, ou
"dentro do 1l1'l\zo mais breve possivel no caso de
estar fóra iJeIla; e para dar ao decreto a execu
ção que toca ao Go-verno, será competente qual
'luer dos l\tlnistros de Estado li quem fôr .dirt~
gido. ..,~ .

A.rt. 17.· Os effeitos do decreto da acbu~:wão

principião do dia t1:l intimnção, e sãb' os se
guintes:

. I~ Ficar o accusado suspenso do exercicio de
todas ~s fupcções publicas até fin.al scnt~nça, c
inhabilitjldo.nesse tempo para ser propos~o ~ />u
tr9 empl'cgo ou neUc provido.

iI. Ficar sujeito li accusação c'riminal.

III. Ser preso nos caso em que pela lei tem
lúgar a prisao. -

J,v. Su~p,cn~flr-~e-I~~ metl\de dó ~rdenado ou
soldo quef;~i\'er'f ou peJ;de-l.o efl'e9h\'aqlentp s.e
nao m,r. a pnal awpl "i.do, ,

Art. 18.' A. Câmara lJ omeaná huma commis
são .de cineo a sele membros pam fazer a accu·
sação no Senado r obrigada a fazer mo dos do
cumenlos e instruoções que lhe forem fornecidos
pelo uenunciant.e, JlJlndo attendiveis, e os mem
bros desta commissão escolheráõ d'entrclsi' o Re
lator ou llelatones. . '

Artt 19.'; osca$OS em' que a pahlicldade e
demorapo.l'são de álgumlmodo ameaçar a segu
rança do Estado ou da pessoa do Imperador, 'li

Gam,ara .dclibevará em 'sessão secrela a 'suspensão
c oustodia do denunciado, 'guardada o formali
dade.do ort. 27 da Constituição, existindo provas
snfficientes j que tambem poderá ha"er em segre
do; ma~ logo que cessar o perigo, formará
pro~ésso publico, como ficoprescripto.

15



,

Il'lq~ II. _.J~#tPNbeIlIG ~~"IW'o e 4aaentell/l.a,

Ar.. 2G'1~ Vera jlUgar este s Sen8chue
converte em tribunal de jllstiça'.

I II TOIW Cl8' MOO U 1110 Jdizeseóm-
~nleJpai!a: corUteeer: os Clrimes de respou..

il' de dos· Ministroa e S8uetlll:ios de Estado
oCOIlo& belros~' Estado f appücarO'lhesa: lei.
Art, 22. ~ BlIloept.aão o _
L .Os qUe ljyecan pareO!leSBtr em fjllha recta

de a ebde8k& «'li .~d-eo&e"sogrQ.e ge
em. li e.cJllateral- ' - III hado~ cmquaatD
-elor.. eiloà e, imo >ooilllQães,. . .•

II. Os que.tiverem depostO'cotoo ~t"'UDha
tWl foeql.ação U,a c~dlla ou do J?iloc,çs.so.

DI. ~o..; q"W t~ve,'c.lXl derilanda PQII i ou, suas
wulh,'J:Il8' ~Qb,re a ma'or parte de seus bens." ~ e
lj'~gjo t"XOf ido pl:Opo~to anteS d~ acc\lslIoÇjo.

IV. OS .que tjvercm herdeiros p~SU,J?lItifOS.
Art., ~5.· :&st~·impcdi.mento.s poderáQ ser, a1

legados, tant01>elo ficcusado, seus procuradorllSb
~voga.d.os, çtl qe(et;lSOFeS e COQl~iss~Q a~cusa

40 a Co.l(110 peles Senadores que li.ve~em 1mp~

dim,eJ!lo~ e O S,~lfóJdo. decidir;,,"
A,rt. ~4, ~ Ao ilcepsad.o. ser~ I\liÇJ1,1ittillo reç,l,Isar

a,té se!t~epadol:es ~m declarar o- nÍoti.vo, a.l~~
qaqu,epes que f08em te.cus~dllS na fócmlp:lp ar,t. \l2l
. Art. 25. o. Recebido o decrllto da {lccusa,çã"

cOlA o ro~s Q en riacIQ ,pela CfJm,ara -4os ll'-Pu:
~a.áo's ,.,: aBl·ese~ta.~o Q illie)Io e dOQ~QU!1Uo~ ll11la
~ommlss~Q 4~ accus~ção,. será. Qoti!i.c~dQ o, acc~
sad.o~~ra., çOIJ)l1arecell pera~t.e o Sqoai4> no ~
guc a,p~wulo., fi

Art... 25. o A notí1ie~o setá feit~ por offi#o
do Secretario do Senado, acompanhado da cOllia
d,.o Ubello e documootos, B< im. como do rol das
testemunhas no caso q\le Il dita comlll,Íss.ão· as
queira produzir. -

Art. 27.· O accusado comparecerá por si 00
litros pr6cnratloI:~s e aif\1ogádo , ou oulros qu-aes
quer dHensorés por êl\e escolliidds, bavendQ
cilmmotlíbail'O. lleo'rlll,1iiss:ão ()la acc\is'ação, vinte
e quatro hOl'as ante, o roJ dllS testemunhas que
houver de prOdt17Ãt1.

Ant. 2a.· Entr~ po~ilica&i~o e.ocomp~i-
mento do accustláo medirá pelo lI;I,e9os o el',pa.,,:,
ço d-r oito dias
, Al1:: 29:· S'e Ó :ibpil~db, eStana .prt!so,. qui

zer cdrritlarccl!r"pesSoá1menth' para dedu-Lir a sua
defesa, se omciará ao Gover'no pàrlt di fazeÍ'l'coritl
dur.iJr DUm. deeencia. 6 se~urança.: ,

At't. ~o.o No 'OfSo. do e'lclia' n.ollleacíi o SeRa>i'
do hum aw'~adb 'plll'lL a defe~a .do ,éo, ao qual
senáJ eOTliada com omoio do SeCllllltllllÍo do 8"0'"
d.o eQ}}io do libelio e de_ adas as mam p~s. dl\
aoousação>' I

Art. 51. 0 No dia aprazado estaDdb presentes O:

acousa.clo, SJlusilll'O:c:arad:llres~ advogadOjt e ~n·
sores, ou o atbogade, DOIDe;alID parad.efeDder OJ

Jléo Ú. lla1lel1'eJiet aaWmrc:omo a ooí:IJDWsão acOtlJo

sadora, e feita a :v.eni~ lIos Seaadores 'P"
seDtcs, declar.atlb o, resiRente o objúClo, da ses
são.;. eoguitl.í&lbão. a8~llBações;.Í1a coo formida.de>
dos lIIllS U; '2Zl Cl~ ~ • 05 SCBadoreulec'u
llado: ·nrtiramõ.

Arl. 3~.· ~OD.G1aipaa a6~ . e..achm-

.~.e.preaeobJ Or8lD1Hb'd. S:aB e.....&tipado
,e1à (} .. -o para. lleiIl mao.d*4; •
Presidente que se lêão o proce pt!ep .
o .atD tia· eocl.HlIçãe! oU o libeÜO) 6- atliC da
defesa do mo. I • ••

. Art. 53· Será6 pelQ Presi en o intecrofJ8~

1:Btão a tesliemuooas ef.fel(écidas a cõirUllis
são" e ihpois 38 do KCU c~$. te~
sl!ráo. juramentadas f> ioqu' idai públiumeqte, e
J'i:lJtsO'nI 'pre eates a pules;~ lepOlwlo po~m em
separéll .• fara da ,reseiiça h . da ·outns,
escrevendo-se com toda a di' ii! Q.8' se
tos, os quaes lhes serão lidos anles de assigna-
J .

Art, 54.' Q\'a1ttuet" mém(}ra da dommissão da
accusa.cão .011. do Scnado, e bem as~im o accusa
do, seús prot1utallores, advogados aU defcnsores,
poderáõ eJdgir se fação ás testemÍln'h.as as p'er"
guntas que julgarem qecessa ias, e que se udlem
éom signacs II margem quaesquer addições, 'mur
danças ou variações que aMarrerem. .

Al·r.. ~5.· A commissão da aecusação 1 Ó aCCUT
~adh, '\léU8 'procuradol'es ~ advogados ou defen
s'orcS', podel'áõ, nd mesmo acto em que as tcs
t.emunhas d~oelll, co.ntcsta-Ias ·e argUi-la!, s.el11
cdtbtúdo as lOchromp.cr. . .

A~t.'f' ~t}, .' Pd(t~r~ô l~altnf7nte exigirqile al-
"gii'aias t'eSTeól'unlías !letão llcareadas e reper"'un
tadas; que aquellas que elles designarem 'se te';.
tirem, ficando outras presentes;.. que sc fação
<tua,es<Nef ontras di1;i8enbias- a bem da varda'de;
e il'a mesma fbl'ma que sejão ou\'idas algumas
q,ue ~eganlQ} tá tar<ltl; eom.tanto. que Ilie tenha
ainda principiado a votação.

.Art. 59- - No. 6m de ca a depoimento 9' Pre
sidente p.ergnntará á tes emnnrn. se CQQMCe bem
C) aconu ~ue estlr.fr.scote,..bu que se defoodé
pOr 9C1l procullaaOl', & aO.~adG qUt seu . pro
curado , se querepl dizer'3~umaQOU "cOOh'à
o que acabão de ou-vil", oaSO' ilUes o iDílo lenhão
;a.:felt.o. em 'rtude da faeuldaje penuitlida- pelolf
a '$_ 54·e-i5.,... , , . y

- :18.. iTerá c:lebme "crbal' 'enlre1oommi8$i~
accusadora. e. o aecusotlO', seuS' }}rgbumdl)l!es, {la..
V.68 e defensores; aomente· porém aG' aCOU6a
do ser.á'.peDmittidiO ,ta~ .aJ..leg'açl1o por 9i, seo9
prgcu41adór.ea, adtVtJgados é dePeêSOJ.1elt, pOlt~eécri~ ..
Hll; e n.e6te caso' se lb~s\ rissignaríi Gtem1()'.. e -<lm
co dias para o fazerem, dando-se-lhes por{c~i"
OSlno!Vos doclimeD~06l e depoimeotos tlá lestlm1u-
Dh~s, ha. .eDdo,.os~·. I • f, :t

JAtrt. 59 • O' Fresidente p,el'guntarâ ao ;iCOU

sado se quen dizeI: ainpll alguma. COUSllJ mais so
)ule~eluc,daçãGdoprocesso e 'fÍJíldádo dQll flIc~t!

t. 4.0. °COII'lluido eM1ei8 aotol, se pllOceíle .
Í1J sessão secreto, onde e di5cu.4irá o objecD&
accusação em commissão geral, no fim da,tqUd
perguntlará o lh:~ident8,sbdão amaterill.pot 's
outi ; ~.se e~.lPre~os.p"a. a TO~. .

Aoih. 4L.· Detidinclb o' TonbÚll'áll qM. Ntn', 5&'

tOllOaril publica 11 sosaã-o pa.... a vota~ Dão. li..
toDdo aco~aoo~d a pera a.Sa1 do-8e
nado, nem procuradorcs, a ,.ogqdos e de4eoab
do réO,l'QtiraD4o eetIe paa-a lu«* e .s&aaéi~
em IlJ1l8 Dio possa f) • eJÍ~.



qualquer~ .Qe.çi~~al oW.e 'IS mbargos,
bavel'â debate publico entre a commissão accu
sadora e o accusado, O'n~ procuradores, ad-
'Vogad..o.. e. defell!ior.es,. ,, •

j II • i • C:ctlJ~HA) 1V.-DiBpesi~ ge'raes.
t . " . ' .

f4l, 5,5.0 .Nçs .processos, ~ hu~a e QlU~a Ca7
t:Dara, .esc,n;veJ'Jaõ os Officiae ~a~~ das,S~&
SecJk~rias.

Arto 56. o Quapdo ~rcni,prec~aÚestemunhas.
a,.s 'camaras as farãe noti6car, e as ordens para
cQlDpell,i~la!! ser~q ,mandados exccutar por qual·

t
HoÇr, Magistra~9 ou Ju}z Territorial, .segundo
ei, eql cOllfqr~~~de~() 8V,\1\0 que lhe será' diri
Jid~ :pelo Secretario da CfIIlarll a que er.L~o9a,

sentI'? os ~is,tra~o6 obrigados II fl.,lIec,utar as
?~áens,que ,para' es fim lbç, for,em dirigidas.

Art. 57.· As penas pccuniariasimp~ta6~~tll

lei serão applicadltS--pet'~elecimefúospios e
de caridade.

Art. 58'.· Se ° ~JMsrrlo tl Secré'ttJtlb de Esta
do ou ° Conselheire ~st)do não tiver meios
de pagar a Eena pepunial'i~, se 4 ~sta commuta
d'a em pen~ e ~liS'ã'o a ,t'ro,pOTção de 7ó:t/> rs.
ptlr iDa.' , ' , ' J : - '

:AtE. 59.• DecmtiaiJo ó Stmailo 'que 'tem logar
a loãé"rDni à!(ão, 11 sim-se tletilaratú"na !l'enténçll,
e p:rrle9'tt!!'a~'as pÓdlll'!Jõ' mandar por e a ~s

ré'M perante os Juizes (lo for'o MmIDom.
Art. '60. 0

' 'Quando o Henunciabo óu accusado
jà êstiv(:r rÓl'a 'do ~linj8terio'ao tempo d3 ilcnotl
eia du' àCC'Osação, serti 'igualmente 011 ,'ldl:J pelá
maneira dee4abf,!'Il Da! d~a8 1Htssoes' do cap. ;'.,
mlttCabdo-!fe'-fhe ~rltZo 'Y'Mo1he para a rest''ü a
e' eumpritlnetít~~' - .

Art. 61. 0 Nocaso da di5~lucão da Camara dos
Deputat\os o ,p. eocerrramen,to ea sessão, hum
dos priDieiros tl'atàlhos da sessão seguinte será
a continuação do procésso da denuncia ou accu-
~5;ii;o _qu-e sp livçl: LflmeçadQ. , ,;

l\1anAA~o.sportanto etc. Dad~ n9 Palado do
Rio.dé"Jane.iro ;lQ ~p de O\lllbro d'e ).8'2" g.
da IndeR~nd~neia e do Imperio. :--"IMPE,IlADOR

com I:Ubric c ~uarda.-(L. S.) iscondo ~c S.
Leo:po~dQ'JÇofl qs 1'e;.risíos C()TfIP8tFJltf~'

J)i;Fn~h~1? DE 1,5 DE _OUTPUl\O. 'I', .
CoU.' 1Jraz.

Tendo resolvido a A,ssem1Jléa Ger~I-LegisIariL
va que se crie no lugar que se juigar D;l:llS appto
priaflo hum observalorio astronoinípo, dirigJdo
debaixo da ins.I?ecçao do Ministro do Impcrio,
R 108 regu}am.f!lltlls 'Jue óffel'ccem de accot'llo 99

~entes t.I s .A.cadSÇl)iq~ Iili~ar e d~ ~l,arirlh~ com
o Corpo ij~ :Eng,e,nhçii-os; cpnsiloín~n~lo;se aónual
wente do '1 hcsooro Nacional a ql181}tlíl de4:o',óo:tf;
d.. 1:5: p~ra' o referido eslabeleClmen(o: hêi por
~em, s'aJ\Pciopandó amaneio'nada TeSoluçáo que
yUá ~e obsflrva e tC,Qha o scJ.l devido cump,rimen
to. O lViseoôde de S. I.eoroldo, e~c. Pa1acio d(l
Rio 'ae~ Jan~ro -' em 15, de Outüb~o de 182 ,6·
da IDdepc~aeôcj~'o do t.bpe,i .:'--Cóm a rpbii.
ç S. n~. 1.~'i5éonde deS.

l
Leopoldo. I

~ ,
15·"

e.rJi ~~~~ P: ~~e~te laum.-re-
kt . ft~dp ~!t~~f' ~ r~, e.l\Jn~
$E_~, "~~~ -P.~~, 'p%~un~rá ~ q
.. ~e ' " e () 4 . :de ue. he atgnidp~ o
p se- e~hw .pp,! ,G~iió sy.mhplic~ No çasq
4e, ~.pllt.let~ ,jie,..haAIllP. o réo não J\e. c1l1.
~.", , ," - "

Art. 45,· yencendo-se .que o téo he Cl'unin.o
'!l1>., , ,á Q re~ent~ se,paradaJI,!,nte em ~ue

«rá(J deve er, ~onclémAa~o se ao ~jlXilllQ,se no
m.edi1>. ã~ lit:Jaruio o r,éo comprehendido (lm aI·
gum ,dps dOl)§ grJ.os, .apim.-at eeperlificados, ent.eJl
de-se que tJl1,I~~i" a ill\Pos~!iâo da pena OOrtlCS

,p~O~l}~ 1\0 gr:lo Alinimo. • , . ,
.A.tt~ 44.· ~ça ser~ esç.r~pta DO processe,

pelo .prjQ}eil·O ~etario, assi.6nada peio ~.resi
kDte por, tpdll§ ,os Senadores 11ue furão JJÜze.s,
A cor.ia~,~tan e~~~ na a<;la da sessão. ,

f~ 4~. Da lI,Ft.çnç~ roCeri4.à pelo,Senadd
~"'~flrú rtlÇoUr,.o.,algl)JD. se,nao o de launs mil
Ojll e.r,g!lS Qpp.os~o~pelo roo dentro ~o es
paço de dez dias. I J" ' ..

, h,Ji. 46..· , ,~~~aJpll QS ~ba~(~,em rol'
ma articulada, ou como melbor convier,ao ~o"

~ lWJ.o~ PIA Ça~ra ~ão .c.mtiuu~do,s ':QDl. visCá
ii~~~) aclW.S,,~or;{, ,-Cpm .o~, r:espect~ ~os 40
.cu.me,nt~s, .havend.o-o~. À ,re,spo~ta s~a aailá
e.IIQ .dez( l\j11~' o 1i,J,a igualmente.na Çamara, fica,r4
Df!~80 SQbq~ P, r,nesa 1',or tr.e~ dl~S. . . ~. ~

;4,t. 4,,· Fj~9, c.ste ~~~m~" ,propo.r' ,q Presl
tlcl.lle-l, Cijmill'3 ~9 reqebe ç l ulga )og,o p,rova~q~
os embargos, para se c\ecláp~r <J,ue Ilão tem lugar
a pena, ~u ser '0, r4p, i,ulgà.il,o 'ini.l{)ce',1!e: .

Art. 48, e Não se veh,çli9 1> ~ abpot~lção. d"0t:ê~,
proppr;í Q ~fi:&jd,c}lte ge.l~ lug;a.r,a-.JDflüJlic'l§ao
da sentença. e .W~ , IAA ~~.,a ser.. .
f ~rt. 49.· , ãp',~ ,ov~nã.q, Jqu<\!quer. das, iluas
hyp9the6~s prpB stas." o P~t~F,~ e.h~ 0, Sqqaflo
-Sll mtlfte.*o,rmee/M q~, ...IQljargo rar'il ê.I~~luga~
Íl p,roTa' e,q;:cidi~dpjõc;)(n~e,~i«p.... •ass~gl),ar-s!l:'lla
term,q rê udp para ~ Ill~ .t9a ~ro '~. , •

Ar~ 50.,· ARf,C!ic,otfld;ap.l?rova,pr0,pltrá o Pre
Jlidal!\e~ eijfl, "~~ ~sP.J~e p CDnçluqellt'1; e ve,n
cemlo-se que sim, co~q!tjlr~_ a C~I' ~ol>re

a r~forma ~ $e9t~ a e a~soJ,'lçãp 1Ío ea~ ou ao
menQlt sobr~,jl m,od!ficaWio ~il nl.e5ma scnlença e
iUa p~~, j" I~.,': • ' ,

Allt, 51,· Q'lJ'md~ ;I. Cantata, ~esp..l'c::zaJ;' os J;ll

lJaJ.:gos ~eDl ter C<>llcGdido I esp'l~o .pa.!:a ~r?vól;,
ou depOIS de ter dado ,lug,ar para rt1a n o aJwgp,1:
fiuffiqieole, c!,\tenJcr-se-ha ,que fica cooliJ;mada a
Ai80tença c~rgilda.

Art. 52,· Em todos os casoS aerma ,1't(Íí1·id,~.s

lafl~él~-s~-il~ IJ' Dro~çsso a sen~,~~~ defiqiti-va
mente p~'o ida :ijel0 .~enado s0bre os cmp'lr-
g~ Jl' qual ielZíl l~J~q e ,!s~lgr-ad~ <ionfo}i,me o
'llrt., 44. , . r I

.Art. 55.· Sç a scnt nç~ fôr abs lu!oria, «U!a
produzjl'Íl iPlwediiltanleÀtc 'I sollura do rép, l;S

tanllo preso., e a sua ljeh!lbitil'l:Çã<r p~ra ~er em·
prega$lo DI)' serviço p~ ,'00.1, dpyendo ser po ~

tUéllme8'~cUlJIprida; 'ijl sendo co dem alor'a,
ser4: llO~tipa aQ, G,QY€11'no ,para ,que te)l1ta s~~

~ev~ ~jlQu!lão. tl , '. • I ' I

Allt 511··· 4nt~ JIa, JI'nt6n!}a ~~fioiHy.a, 0...\\ j~~



tn~1\d~r, 'pl>I' tod(Ís os úlei()s paêtftCbs que • ve
rem ao seU àJeance, mllndal!d9 lavrlll" tllrm'O Ué
re úlfado, 'que assignnt'á· Gom lIS 'Párlel e. Bscri"
'\'ãu.; Pora a'codcr iaçãonão,se adminir& 'Procu
'rador, sal o por ir4pedimeÍlto da parte, prova&t
tal que a impossibilite de comparecer pes8oa'"
mente, e sendo outro sim o Procurador munido
ue .r0dêrc's iIlimitados. . r C. '" •

~ 2. 0 Julga]' pequenas dewao'clas, cujo Talor
não' exeeda a i6:t/J rs., ouviódo as partes e á vis
t:J das provas' apresentadas pur ellas, redudndo
se tlldo a termo'na fôrma do § antecedente.

§. 5.' Fazéi- separar os ajuntamentos ení que
ha manifesto perigo de ilcsorGcm, ou fazer ~igia,.

los, 'afim de que -ilelles se Dlantenha a or~m ,
e cm caso de motim deprecar a força arma~

da para .rebale~lo, sendo neces5ario. A ac~ãl)

porém da, \rop~'hão terá lugar :&enã~ p.or 'Ordem
exprcssa do Júiz de 'Paz,' ê etepols de llCréoi os
amorinadOl'tíli 'admoestados pelo'mesmo: tres ove
zes pard se recolherem {,'s suas casas, c não' obe-
decerem. '

S '4·" Firzér pÔr em I}u~todiáo llebado dUl'ante
a bêbcdiú. . ' ; , ,

§ 5.· Evitar as 'rixas procurando çon'ciliár a5
partes', fa7;er ~ue não haja vadios netn meudigos,
01)Í'igando-05 a river de h(lne'stci trabalho, c c'or
rigir os bebad'ps 'por vicio; turbulentoS' c mere
trizes escandaloslls qüe pertu~iió o lloéegôpu
blico,obrigailiIo-os a assi"nar térmo de bem ",iver
éom comminação de pena, c vigiando sobre seá
procedimento ulterior. . ~

S 6. o Fazer desfruir oS quitombos e l'fO"viden-
éial' á qlJc se naô formem: .'.. , > '

§ 7. u Fazer au'to d~' corpdde delicto nOs ea·
sos e pelo modo mal'cados na lei._

§. 8. o Sendo indicado 'o lfêlinqtiente, faze.r eon
dnzi:Jõ â Sua presença para: ltiteM'oga-lo " vista
dos facrós 'cxi tenles edas testel'l'lunhas, mandan
du 'eS'cre'Ter o resultadd do in'térro~atol'io. E pro
ndo com evÍllclicia quem seja ô,dclinqltente, fa
zer prc'nde':lp .Ila conformidade ila lei, remet.ten
do-o immediatamente ctlm o inlerl'ogatorio {lO

Juiz CHminal r.espectiV'o~· -
§ 9'" Tei' huma relação 40s criminosos 'pàl'3

fazCl pl'end-e.!.\os quando se acharem 110 seu dis
tricto, podendo ,cm seguimento delles entrar nos
âWl'ictos visinhbs; e tendo noticia de o1gum
0rimino~0:eln outro distril:to, avisar disso ao Juiz
de Paz c ao Jui't Criminal respectivo.

§ 10.· Fazer' observar -as 'posturas pl)1iciaes
das Camaras, impondo as penas dellas aos SCU5
violadores. I

, § II.' Informar ao Juiz dos O.l'phãos acerca
do menor, ou desacisado, li quem·fallecer o pai,
ou que SI! achar abandonado pela au~encia ou des
leixo do mesmo. Informar igualmente aomeso\O
Juiz acerca de direitos que CO~ecem a existir a
favor de pe soas éf~e não exercerem plenamentc
a administra~o de seus bens, e acerca dos ·bens
ahal)donados pela aUs cia de seb!! dono , falta
ou desleixo de seus procuradores. E r.mquanto o
8uiz dos Orp'bãos não prQ,ideóCi~r, acautelar o
perigo que possa havcr, tanto sobre as pessoas
corno sobre os bens, remettet](10'immedia1atnéD~

I
j. "

Jl~CnETO DE "õ DJf.pUTUllnO;, , I:") .J
I ~ OolJ. Iraz.' ,_

.&.. \ f,' I ". • J'

Ten~o r~solvid9 a Assemblé4,GeralLegislati
"a que a Comarca do Rio de S. Francisco que sc
acha. provisoril\~~l\te,.encorp'ora4~ li l~ro"igcia
tle Minas Gel'ae~, em \'irtude do decreto d~ , de
Julho de 1824, fique provisori~~ente encorpo
)'ada li Provincia da Bahio, a~é que se faça a, or
ganisação das ,Provincias do Imperio: hei .'por
hem, sanccionando_a rcferida· resoluçãp, que.ella
se obsenc e tenlJ.a o seu de"jdo c.umprimento.
O Visconde de S. Lcopoldo, e c. Palacio po Rio
de Janeiro, em 15.de q~t/lbr~ de 1827.-Com,a
l'ubriea de S. M. I. - Visconde de'~. ~eopoldo

Tendo resolvido a Assembléa Geral Lêgislali
'Va que s~ja extensiva a todas as Provincias do
IIIJJ>erio a re$ôlução de 16 de Agosto de 1825,
acéroa lIo cóiítrll o' das carneS "'crdes, excluindo
se. das medidas ali l1>IDadas as 'que são só appli
cneis li Côr.tc do Rio de Janeil'o, e ficando aS
Camarall obngaí:las à ~ótill&r. éhlugar dellas, as
que forem mais convenientes a cada hum do!
Municipios: hei por bém, sancciónando a refe
rida resolução; 'que dia se ob erve e tenha o' seu
devido cUlllpl'imento. O Visconde de S. Leopol
do, etc. Falacio do Rio de Jaheiro, em 15 de
Out'itbro tIe 1827, 60 d;: Indep~ndcncja e do .01
perio. - Com' â rubrica de S. 1\1. 1. - Visconde
de S. l;eopohJo. '

j r .. ,

'le

CARTA-DE LEI"'DEH~~DE OUTUBRo'•. "
. t. : 't, ",

ColJ. Buz.

D. Pedro I, por graça dc Deos,' etc. FazcTr,los
.saber-a todos os nossos ~ubditds qu'e a 'Assembléa
Geral decretou e nós queremos'a lei seguinte:

Art. 'I. o Em cada buma das Ftcguezias e das
Capel1as miaes curadas, haverâ hum Juiz de Pai
e hum Srrpp'Ienle para servir no seu impedim"cn~
to, emquanto se não estabelecerem os c1istl'Íctos,
conforme a nova di\'isão estatistica do Imperio.

Ar!. 2. o Os Juizes de Paz s~rão electi vos pelo
mesmo tempo e mant:ira P,OI' que se elegem os
Vereadores :las CaIDaras.
- Art. 5. 0 Podem ser Juizes de l'az os que po-
dem s'er Eleitores. '
Ar~ 4. o Ao eleito não apro\'eital'{' escusa al

guma, salvo do~nça grave c prolongad3, ou em
prego civil e militar que seja impossível exerce~
úonjunctamentC', devendo rU'o\'àl' peranle a ClI
mara a legitimidade destes impedimento~, para
eHa então chamar o im'me~iato' em "otos, afrm
de senir de Supplente; e nd caso contrarió poderá,
er cQntrangido, impondo-se':lheas mesmas pc"

nas cpmminadas aos V'ereadorcs. Aqúetle porém
que tiver ,senido <,luas "ezes successlvament.e
poderá escusar-se por outro tanto tempo. '.

Art. 5.· Ao Jüiz de Paz cohlpete:
S 1;0 Conciliar a~ partes ql)e pl'etendém de

I



- f

Cul!. Braz:. '

CARTA DE J.J!I UE i5 DE OUTUBRO.
t" , •

- Í'.

D. Pedro I, pela graça de Deos, etc. Fazc
mus saber a todos ()s nOtõSOS subdito~ que a As
sem'bléá Geral decretou 'e 'nós queremos a lei
seguinte:

Art. I.P Em todas' aS Cidade!', Villa~ e lugares
mais popillosos, hnver{iõ as estolás de primeiras
letras que f6rc~ neccssarias.

Art. 2.· Os Presidentes das "PI'ovincias em
Conselho, 'e oom 'tludicncia das respectivas Ca
marn -emquànto' não ti erem exercicioos Con-'
selhos geraes, marcarúõ o numero e localidades
das éseõlas, pod~ndo extihgoir as qué exísU!m
elll' llrgares poucd'populosos, e'removei' 0~ Pr'o
fessores della. ~lJra as quê se crcllrcrn, onde Ihais
allr.oV'eifem, dando conta ir As. Jmb1éa Geral para'
final rl:solucáo. ' I

Art. 5. O' Ó~ Prcsidentes cm ConselÍlo taxarÍlõ in
lermamente os ordenados d05 l)rofé5sore~'; regu
lando-os de 200 a 500:jj) rs. annuaes, com aUcn
ção ás circum tanoias da população e carestia dos
lugares, e ° fal'ão presente á Asscmbléa geral
para a approvação.

AI t. 4.· As esculas serão de r.nsinb mutuo nas
capitacs das Provincias, e ° serão tombem 11as
Cidade!', Villas e lugares populosos tlellas em que
fôr possi\'e! estabelecerem-se.

Ai'r. 5.· Para aS escolos do ensino mutuo ~e

applicarúõ os edifioios que houvel'cm comsuffi
ciencia no; lugares dellas, arranjando-se com
os uten ilios necessarios á custa da Fazenda Pu
blica; e 05 Professores que não ti vccem a neces
sada iustrucção deste ensino irão in$truit-sc cm
curto prazo, C' ii custa dos seus ordcnad"s, nas
escolas das capitaeto.

Art. 6.· Os Professores ensinarúõ a ler, eSCI'e
ver, as quatro operações d'arithmetica, pl'atiGa
dc quebrados, decimaes e proporçõcs, as noções
mais geraes de geometria pratica, a gl'ammatica
da lioguo nacional, e os principio~ da moral
christãa e da doutrina da religião cat1tolica e apos
tolica romana, 'pl'oporcionados. li comprtheosão

rerguntas ás testemnnhas sObre sc'usd~p'ói.tfien";

tos. e tanto estas' cbmo as respostáll 'Serão cs-
cripta~ e as&ignadas. - "

Art. iS.-Quando o Juiz dç Paz impozer qual
quer pêó'a, será 'o réo, est:iritto préso, condu~ido
com o'prncessó perante o Juiz CHminal l:espec
tivo, e estando solto, será notifiC'lido 'para' com
parecer, e a1legar a sua justiça,: llena d~ tevena.

. Art.' 14.· () JUizCriniitlal, coótoclírldo dou!
Juites de' paz' mais visinhos, confirmará ou re-
Togará a sentença sem tuail! reeur,so. .... '

Art. 15.0 Fieão revogados toda' as leis que
Cl!tiverem em oppdsição ú presente.

Mandamos portanto, etc. Dada no Palacio d!>
Rio dc Janeiro ~ àos .5 de OutlJbro de <1827 ,.'6'
da Independencia e do Imperio. - IlIIPEBA.DOl\
com guarda.-(L. S.) Visconde de S. tcopoldo.
--Com 'os registo8 competelltti.

q J

te aó re9p~cti'vO üli or.~ O' ~. a 'i(sSuplpto-
ptatit!ltt'!' "' ".' '!j" '.1. " ,

, S li.· Vigiar 'lfõbrê !l1t'OJl etvação das mátlul
e lloresias puhHéíi.~ onde aa hóúvér, e obetar nat
}fárfié&lâtes Íl -,b'6 té'de ma'deira'9 e5eMattA~ pót
lei. . " I I I

§, 13.· Pnrticipar ao Pre~idehledal'rcr,incia'
tddas -as' des'cqMlr)'as qu'e, óó casualmente, ou em
,-irtu(le dé 4iügen"ias pubUcasou parliculares';
-setizerem no seu districto, de q'uaesquer pro
dUl:çõe~ u'teis' db reino nUDeral, '\'egetal oU ani..
mál7 rc'mCtten80'-lhe 'ns' am~tr'as; ", • '

S 14··' Procuror;i' ootnpólíição dê' todas a~

,contéDdas e dU\'idas que se suscítarem enlre tuo
radores do .seu districto acerca de caminh09 par
ticulares, atra\'essadoUl'os e passagens de rios ou
ribciros, acerco do uso das aguas empregadas na
agricultura ou mineraçãSl,.dqs Ilastos, pescas e ca
çadas, dos Ii~ites tapagens e cercados das fa
zéod;lS fi camp,os, e açerca finalmente dos 8ain
no 'fei(os por escravos, familiares' ou ailimac~
d6mesticos. " " I' L '. I

S' r5:" 'ôlvidirõ ,di t,riclt~' êrn qü1lrteiJ'ões, que
nã~' çonteráõ mais de 25 fogos ,e nomear para
cada ~um dciles hiíril' ófficia~ qu-e o :nise de to-.
db~ ôs ncontcci'nié rb's 'e xceute SUBS àrdelis. '

Art. 6." Cada 'Juiz ue Pai tel'á 'hom Escrivão
do -setl cargo, nomca':lo'; juramentado pela ta
mara, cujo ptovimcntó será gratuito, e não esta.!'
rá l!ujeitt! a prestação alguma: ,I"

Este E cri\,ão sel'virú iguàhnente ,de TabeUião.
de otas -rio 's'cu, dislricto sometlte, pllt'a poder
fazer 'e ;wprov,artestamentos, ' c -p'ereebetá 051
efn01uméfitós ll'endos aos Esc!'1 fies-tl Tà1)etliães. 1

Nó' impl!diiilerU óu ~ 113 dI) ·Escnviio', ~et'\t-il'á
intétiilflóifJllfc hum-hÔ'blem jurlln'teritad<ipeto JlIfz •
de Pâz.li '/T! t' '. El". !" 'I I I, ,.

Art'. 7, ••~ .furl de P::iW't'erú '\Js 'tnesm.os emó-'
11lmeilios que '6' JiHi de"Direilo. ~t;l ,f, \ •
; Art.' 8. o O'Juiz de Paz não chama'rillpessoa alJ

guma á sua prcS'ehça sem lhe declal'ar o fim para
que_, cxcepto em negocio de 'Segredo, fazendo1

cssª declaràção. ' '
Att. 9'· O Juiz ae Paz, sendo' desobedecido 1

rarã condtnir fi desobediente á sua 'p"cseD~a', e
maodará lavra" terino dó desolJedidncia, ou vin
dO' sumrnlu'ia'rnenle o' r~o; ~. enil~ cgnvencido,
lhe imporil a pena' de multa de 2 a 6:tf> 1'5., ou'
de dous li seis dias de prisão, quan<lo o desobc
die'nle não tenha meios de satisfazer a multa. O
réo não serú havido por 'desobediente sem que
lhe tenha sido intimado o mándado por esc'ripto,.
e o Official teltha passado contra-fó.

Art. 10.'· O produclo das multas impostas pelo
Juiz de Paz 5Cl'ú applicado Íts de petas das Ca-
maras. ' :.

Arf. II,· O ,mDximo das penas quc p'Óde im
pôr o Juiz de! Pat t'1ã'0 excederá ii multa de 50:tf>
rs., à prisão 'de hum met, e lt ca!à 'de correcção'
(ha\'chdo no lugar), ou oficinas publica!, por
tres mezes. " ' ,
, Art. i 2. - O terino de benl \'iver e sentença

que in1p'õé pena lerá I~gar cm consequencia de
prova dp. duos n tres testemunhas, com audicr1cia
da parte. E neste's dou! casos poderá o réo fazer
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. <fJl"Q~ 2,0 !Di: OP~~I\JlA.

. l1dl.. hJeifa~ I

~:;;t:orio,·;r~p'fF' . m'e..l\.s:a OI .....~.~CJl) d:9,
Vjcc Pf!~I~tP. d, ,f..f.lpl'iijci;.. fl.u A)w;ô.a~" qa~
do de 20 de Janeiro do corrente an~lQ i 11~lldo
c9utad.,ijs 'MP'Pns qp,çI'P~p~i li 'lJI,' ppvi~?r ~a
çQ~r~a cm t;oll erw.qç.ia ~os l}.:yi ~. dlrigitf.q,s
p.el~ ccr..çwi,a 4P J:~dlJ. 40& ego.ci~ da ~~.~
ça, c ~l\S :p,rov,isõç.d.o ÇQ~lho da Fazcpil~,. q
a bitrj.o qu~ lj:lI04ra d!,;D1j1Jl4a jS'l:!me~def a9Y .1
lo. MiP,isll'o Plt1a ríll'il d,lt.Rr,{)lJlP~ e.xeçJlç~p d~
~iJs:9rileJ" g a B~ls;-~.'1.q ~m popYa
elIe iotentítra por s~ .~q Iler qJ1erjdp ~~ar porsUll"',
p,C1l~o., ,não pôde dll~af o mesmo A•. S•.d.pTet
com ,li n,W0t: ~t"a~~ez.a a. iHSgl!!jp~~~ .4e ~~
Pl<oce4lm.e.qlpp "..I porflpe ~j!1Ígind9."~c ~ OJ'dp.l)~1
eH>e~4a&'peJa_§Qllredi4a ~ecJ,"~~rjA ~ç,"~do ~
fl\~tlr.accelew a,.reD!fDs,! ll.as ~forQla~ e F1p,_
çge...s q~c N!lr.~, ~ fr~e j!s. ~p CPfPO ~e8i.s ~
lativo, quando aquelIe Ministro, por negli,geqc'
oq"ou~rO,llYª\lW#lrl ~~N, poP.lfm" lJss~ P~r-, a
retardação delias ,~C} '~e-Pre,id,eQte c.ompetil'
da" iJi.5s.o'B'3/...te-. imrn~di~tamellte sqn .Bas&aF a
cp'QU,l1etter. os. uoe5.5Q~ q~iQp~~; e do $eu
~Rmo offi~9 S,Ç, ,pattm~.ã.Q~1l qpe ~w.~ ~9ncOf~
rêrão para as perturbações que entfu:>, p.gll~l!f-Q,.,.

e tris~es cooae,q\\encias q~ depo,is ~ ~ÇgUil·~O.

E pOI'q~ llQb .ft. os ~ ilnQS f~ows IjU!; tiTcráp 1~··

g>\rCOpl}'jl a p~ çxa dp Ou"i~o\"J r;OIl.v,,~m ~ye,l(

prilp'Ci,t;o os nect~s..ario~ e.wlqrecUqffi os,'para
r ~er. pJ'oqe«cr como mr cOn.'(,CI)~1;l (' • ~«; iw~eP1

aff~eios ii CalrulJ:il.dos .Qcputados toüos o,s ().m~ios

e pap6~3 1'el114\'os ~ Ç,lite .ueg(lqio~ para {lecidif s9.
brc· o ~lcsti~o.que se. de;v~ dM ii de.v.assa a·que
PGqced.eu. q Ouv;jdpr; manpo S.,M. or~. "pcl~.Sp~

C1'etaria (le t~tad9 (Jo~ ~eg,ociq8 ,.c;la J,ystlçê ~
clesopl?ro.y,~r(çplJ:et.aoto com a mí\wr ~strólllhe~o
..so~)ril4itp :rre~idente a li,erie de factos 6jprocedi-.
mentos arbitrarios que tão precipit;ldamente C(ijll,1

lU ~~C\l, e R,elos,Çjll'1f,S q.tem cQI)&Kuido "'esp~n

silvc,Lj>.clas qqllscqUç~·a..'! Y\l,~~apojs Jie i~IDJÍf~
cqn eque}!ci<lS q~ll ~e. ~~to .tClr;':o .evitpdq ,se ti;
VpSSc~.\D !st~ a .\~ de 2.0 de O\lt/lb,l;o (18 18.~5,

e a Conslituiçao do Imperio, que o mesmo A:. ,
.' ~u.it~ recom~ç\lda a,~ua llt~Ql'~ ,exe0tl2iio" JR,.ra

n~ç ç,xorb.itaf 4a au~o,1'Ílla.4a que P9l' ,ell~ ,lhe.!te-,
cO.D.rc\id~, çf)m I!otal'e~ p~e.jujlO #Q slUiyWQ: .N1PJ\o:
C.Q, qu~ .Pil~it9 ipterçS5ll..Ui/. pçrfciL'!fl..a!JIIowi' que.

PROVISAO DE 1'7 DE ou'r;unno
..., .r'. • , .

l\.I.anwulp~o áulhlll11io~. '. . ....

b ~I~~q~zd~ Q.dél~,z~ qtc. tiiço sa~e.r;JHllnt~1
~ l'~z.eoda .d-~ J!l'gvfnpi~ Ao ,Pa.I;·í .qu;t: s~. I. Q.

dos JD~\\S., JPtei;l;~i,l1dQ tP. jl,i\5 Je.i'~ils a.tC~
timiç~o ,40 l~peri9 h~t~r~ap.q, r~~jJ~ J ,

Art. ,.' Os que pretenderem cr ~r,o\nQ9t 1M
cJ{de,r~ 1ll:)jO'~ }\t ptWAcaWllnle" peqq te
QS ,Pi.etYod~tl:s ~ C. ~Ul,O.J. ~t~ prp'~J;,J:áp l?
que -!Df julga~q ~~ dig~o, p darÃo p,artc!ffp'
g.o .er/lp par@ ua, leg~I'IlQJ:Tlc~p. , ,

,Atlr .~..' Só ,ser~o I Adflitlidos ii ,op'pQsi,ç.ã,o ,e
examiqprloS..QS'lfid,a~os R!?i eiroll ,ue t,'lllivor,m
1;10.gozo de eDil pir.ei~ll fil'~ .li p.o:ijtico,s ,..~
nota na regular~dt; d.ç spq condI,lJll." ..

Arto;..9' o Os l,rf)fes~p'rcs,~çtuaqJI p~o ~rão.p,o.

"idos .nas cadci.r,s C}qç ,no'Y~llt~ ae ~rlla,IItm;l,&em
~rp.e e approv"ç~, Aa fúrmíl do art. 9<!f'

'ArL ~ p. o Os p~pe.ntes cm ~QDllelbo fi~

~ut.orisallo! ll.co~ede,#lUma gratifi~Dão anD!JaJ"
quq p;Ml.exceda ú ~eJ:ça pa~e 40 on:l.en.a4,o, ,àgWjI,
les Professores 'que p.9~ ~}í1is de Sl~c lUIq,o.ll f1c
exercicio não interrompido se tiverem distingui
do por sua prudenc~~.eles, grande numero
e llproveit~mento ue di 'cipulos~

Art. II. o Haverão ésco'las de meninas' bas Ci
dades e ViIlas mais popplolias em que os Presi
dentes em Conselho 'julgarem necessario este es
tabelecimeDto~

~Art. J:l. o As lUestras" a ém dI) dflelaliadO IJ~
art. (>', com uclusãp ftas noçQ6s de geometPla,
e limitando a instrucção da arithmetiC!l IWJ :lj

suas qualro opçra~õ.es .eDlij arllõ amPem as
prendas que senem á e,Ç,ODQwia domllstica, e.
serão nomeadas pelos :rrfLSidlm~es e~ ÇOOSe1M
:t.quel1as lDJllhCJre~ .que, llC.n,do llrazjleiras e e
:r..eRqn~ecidaf oneslidad~ ~c mosJ,i:~reij.1 cGm 1I).Ais
c.onheciplfloto.s nos (,!~a~C8 fpitos, na f4 'ma dtt
7!rt. ,. o /. l~

r A}:t. 5.,~ Aa l\1.e lrllS yencer "Q, 00'1 mesro..~ Qf :J

d~l'\ad9,~ ,c, gJ;a\iA('~ç.õ~/l QGllPc(1idi\s' aosAI stfll' )
j\lit. r\4,' ,Ost:PJ';Qv.i~.A~to.s j]ps PEP'~sSoC:Yea.(6

~~ lra~ ,s,{: ão ,,;~ücips; !D~ Oli I l!e ip.PJJ~s ept ,
Conselho, a quem pertence a fiscali i1ÇllO .dlls ali.'
colas J <Is poderáõ sllôpenqef., c sq pur s~ntença

~rão.d~ttid,os,peorcndo inte inamci\te !ll,\eWl
s.ubstitua. , • , .•

Art. 15.' Estas esc.olas serão .regid.as pelQs, e5<
t:a.tp.los aotuoes no gne se..não QPppzercrn á p~e.·

sente lei; os castigos serão os pratioados pe19
lllethoclo de Ll1ocastre, . .~

~rt. 1<6. 0 ~a- Pl'Ol'iacip...,pnue estircr a cqrLIl
.pertenc.c, a'O l\Iini~~ro, dQ.Imperio o qun 'flas outtas.i
se incumbe aos Pl'esi51e"lell. '

Art. I?, ~ fic~o J;cvogl\\las touas as leis, a\va
rIIS', regimentos, 4eqrolQp e mqi .res.oluções em
contrario. '/.' I! :
• l\loDQal,l1os portao~o, etc.; Dada \w ~alacio <4>

Rio de Japr.iro, DOS ,5 de .Outubro de. 18,27, 6'
da Indepe,Q,dencia e /lo I~pedo ... ~~ftI!IlAIlOR

c.om r!lhrj~~ c- gUé\rda. - (L~ ~.) - 'Visconde de·
S. :Leopoldo. - Com os registoli>compB:j.çnt(3. ',..
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out ~liDei\>a.
... J I r

~Gh:lndp-se atf~~a.á Cílm"lI:11 d(l.S Dep,utl\!los a
•coqsqlta.,a. eyIe s~. havia.:1DiUluaàIJ· pnoce{1el'.sobre
.I) officio de V~• ., d~ 30 de Janeiro PllliSOdo, do
_Vic~..Pre6ideDte 4C$saP60\'.~ia ~ doi Con,s€jl4o

d:9 GoYel~ para ~b.e[lIl! acerca da su~p.ensão
u~ de"'a&~ a q~~. Vm, p.a:ocedeu pela ordem. de
~prazaq'll;nto !'l ,prisão iassad,a p~'o. ~i~.r~~i

dente contra 'sua pessoa; é tendo-se n~tª, ~ala ~

tr41llhado aQ ~esmo Vicc~Pl'esj~entA a iUegôllida
.d~ de todos o~'seusprocedimentos, pal'a Ofi lquaes
(l );láo ílUtori~"ã(l as o~dens e,xpedidas por esta
.s<;ofe~ri,,;Lde Estado: me ordena S. !\l. o I. qp.e
ilualment~.;haj~ ~e recolPJ1lend~r aciVro..qu~"
dependendo muito da perfqi~a barmQ~ijl CW,re ~s

''''eI'6asll.aqtOl'id.a~ o and~Dtq. dC1, s(l,C,.\'iço
pqWic.o 6,D.'~~9 dqs pOi\'~ esper& qw:
.~.a: .Q. fu1 rQ.;SO nã9 te OtVeQl açtn, là.o cOl}tra
,1'i. & á boa ,jgttillj.gel1cl.a. .<1116 COJl éJn. Gooseevar
sempre com a primeira autoridade (I 'P'~EJ in~ª,

)laça ~pw;en~o, ,da. tJ;anqqiJlid,ade-.pubHG &. do
r.es,peiLo e. de.fidta .opediencia. do~ Po.v,s.. De.!!s
gp~a:de ól VlD. P;r.laciu do Rio dE: JaneiJ;Q, em ~p

de Outubro Jle. 1.8.2r;.-Conde d Y~~~~. -'S~

'OuTidor da Comarc~ dai AJa&ÔflS. J

C.oll. Braz.

'D. 'I'edro, por ~llÇa de Deos~. etc. Pazem9s
Isa~ á:rodos 0& no.!'sos·8Ul>ditos que a Assb'm'bléa
~a~ debf~to ,e'nós' qltel'emos a lei sêpui.nte':
- Iú jS Fica abdlidO'-o allieiQ de €orretbr tIa
Fazeódil' ?lIMita. .

Art. ~." A& €orrelOI" a'Ctual fica éons~t'V'adoo

ordcnado de que reino âs5etltamente f, não' t'end'o
o(lti' é~uaneÓ' 'Dã~ tiver bútrd empl'égo d'e' igual
lGu 'mai{)l' ordét'lad'b.·· 't . '. I, , .: ,

,'An. 5-. o A&1rePa~õeS' ati e-dUaes para a arremaL
'tação ilas- JÍendBs( públiêas ltUé o C(}r~etor 'da
Fazenda at~'ago.ra fázia nôpl'imir e- rel1!etter ã
Junta d'& C(}mmercio, na cbnfotmldade da lei de
~ iie- Dezembro -de- 1,6'1, serãO' d"ora em draóle
impressos á OBsta ~a 'Fàzenda 'P'ultfica e remet
~s de- efficllG ilqueUao JUnra peta Secretaria do
'11ib lrl o tt& se fizer a' auemafação das me
'ItlQS nndll1. '

Â • fr.' Ficão réyogadas 't>Has as leilJ, .1 a~
ri!i1 deor~ e maf&.olldeos em eonl'rar\lo.

, l\l.liIRJlilÓ9S' f?'M"aôt~~ etc. ·Dada 0& Pa~ cI'~
fti,o, de '~âüeiro; aoS ~:a, te 0utulir. d&18." 6P
da' epilHelléia e do Imperio.:'_'bIPBIUDGll
'C0Di t'ub.iea eg1Jarllli.....('L. 5.)'MâI'qunde Qne
h,.-.o.OoM 01~~ . ,

3
, ' c.tm"~. Ltfl 1m !'3 tiB 6tlTU1ftW:

/

c"U. J,IJ;a,.

i, D. Pedro', por l graça <tc Deo , eM. 'FltlcnitlS
satiel' a ollbs os'oo!l'sós StIhdito's quc a AssembJéa
(Çel'al d'ec:retou, c flÓS queremos li lei s~Í1)re:

-, ATl'. J' •• és a'ssignantes das Alfaudegas dó lm
peHo que despacbarem mereado'ria sob fianças
aos respecti"os direitos pagar.iõ o premio de 1/2
opo,r tento :)d met lleJa's' qU'<lntTas ile que fíJa:.em
debitados nos rC peCt1V'os bilHétes ou âs ig adóo;•

Art. 2. o Estes bilhetes ou assig,nâ i1s coote-
-râó,. ná08'Óil qnantía principal ao direitos affian

çacFos, como a do premio rêspérlfito, computlldo
na rllzão do' dito t /2 pür eento ;tO me7.i, plllo tem
J>'ó d'a, mora ou espera estipulada para :I .entrada
effectiva J~s dir~itos nos colres da Fazenda Pt1
&11ca.

·Art. 5,0. Os pagamentos que se hou\'crcm de
f;fzer pelo ThesoUl·o com os ditos bilhetes OÚ 36

signados da Alfandega, na fórma da lei a este res
p-e~o, serão regulíldos pelo "alor tótal' ao prin-

'eipal e pI'emi, descontando'-sc ao >cessÍo.nario
que os redeHer' aquelta porre do 'premio que !lin
da não estiVer yendid'3 no tempo da trausac'ção.

~rt. li;'" 6 ~inistto 'de tsfád'o" do Negocids
ati' F'azelJd;a fica élióarreg"do de fàZéÍ' exécufar a
preserlté' têi~ ~ .1 ' • " J

Man'da$ÔS" pórtáp'to, etc. t5'ncia no P lacro o
Rio' de Janeíro, aos 2'~ de Outul:ko dC1 1 ~t27, 6°
da l'ndependtmcia e do Império. - Im:EB..l:IÍQR
com rubrica e guarda. - (L. S.) lUarqucz de
Queluz. - Com os registos competelltes. .

ún1:4 pt;~ DtE 24. :l>E 0ifíTunno.
~ ColL Bru. "

.. D. Pedro ~ ,pOl" graça de DCQs., ele, Fazcmos
sabE:'r a todo~ os nossos'subditps que' p A~e.mbléa

'Ger~l decretou, e nós queremQs ;t lei seguinte:
Arf. I.· Fica c:xtincta a ) I,wta ilá " dministra-

~ f ,; 'I
.aq. (los diamantes.creada n~ Cidade lio Çuiab4
Ilrovinéia cio ~iauo-G rosso, em virtude <la c;)rta
regia de- J:5 de ovembro de J 809'

Art. 2. o AJunta da, Administra~o. c Arrcca
d~ç,~o da Faze~c1a J;luplíca da dita Pro"incia exer
citar[~ tod~ as, funcçoes que lI~u~lIa Junta .•cxer
ce, sem lJ.ue POI', jsso ?s seus membro!, t~nhão

augmento de ordenado ou gratificação alg.uma.
Mandamos portanlo, etc. Dada no Palacio do

Jtio (le Janei.\o , E:lU 2~ de Outubro de 1827, 6°
aa lndepcncle.ncla ,e do Tmperio. - r,Ml'ER D.an
corp flJb ica c gual'da. -, (L. S.) larq.uez de
Queluz.-Com os registos competentes.

CA.IlT A. DE 'LEI DE 25 DE OUTUBRO.

CoU. Braz.

D. Pedro, porgl'aça de Deos, etc•. Fazemos
-saM a rooo& os BOSSOS subditos- que a A mbléa
Geral dec.etou, -e DóS queremos ~ lei seguiute ~

I." Aj'femata~se..há pOI' uma 'Tez so
IQCOOI em c00lNete trieDnat, em ca<tl huma das



Provincia.s do, l.mperi9' a meta\!q d09 direitos ac
tuaes de entrada, baldeação e reexportação, e
dos denominados Coftsul:hlo de sahida das res
pectivas Alfandcgas,.pela maior Jan.ço q1le os li
oitant~s"offerecerem sobl:e o que tiver~pç~duzido

a. mf;Jade dos mesmos direitos ~rrecadados no
triennio prQximo ,\ntecedent.e, contado de Janei
ro a Dezembro, e .augmen,ta.dp de 10 por cento
mais. • . ~ " •

Art. 2. o Exceptuão-se o~ direjto~ de imf'orta
ção impos~os spbre os escra,:os,. seja qual fôr a
sua dênominacão..

Art. 3.·, Po'di,r;'l o Governo especular !;l"con
lratar com os respe~livos rendeiros as condições
com'enientes ao manejo dos seus contractos. se
gundo as leis existentes, com salva das seguintes
bases: ;, .

1." Que a arrecadiiç<1o dns ditos direitos'con
tinuar'" a ser feita'" boca dos c.ofres das Alfande
gas pelos rospecti\'os Thesol1reiros em toda a sua

_importancia, como lem sido até ago.r~.

~. Que, OS cc,lltratadores reclJ.berú9 ápoca dos
ll)esmos cofres, !)O Dfll1le cada m~~, ,a, met"~t; do

.;a:e,ndi~e\lto dQs J11enyiona~os di~~ito.s, dl1scbn
~ando.se 1089 ,í\ qU9ta'1 p~}'leJ dp pagamlllllo do
preço ,do cqnlt:.acto Jiler,t npçn~!l ú, F' zenda Publi-

oca css9 m~smoJ ,mez? ~epqndp o~ sobl:,epitEs
conlractadores o que faltar para satl faz,çr .cssa

" . d e,parte do preçp, ou ~m .di,nhciro (de conta o, on
em letras pagaveis 1\0 fim tto md.z, sl1b5equel)~,e,
as q:mes 11~ras tef~~ a .naturer~,de bflh.e,~es da
Alfandega. , _.

5." Qlle náó serão obrigados os cont.raetpdol'e~
a pagar propina alguma além do preço princi
pal do contracto, nem mesmo a da obra pia.

4." Que pertencerá aos cont~actaclores em com
mum ébm -0'5 6lIiciaes da Alfandega o direito de
comprarem a dinheiro de contarlo as mercadorias
estpngeiras que em razão de se ':Ião comprehen
dercp1 nas pautas c\as mesmas Alfandega!" s~o

despacbada~pelas facturas, na tórma ,los trat:Íd.oS'
com :Is respectivas n-ações guando as mesmas
forem rep:ltadai fralldlllcntâ~';'serido p,orém ven
didas as dita~ merétltlorias em leilão á porta ·da
'A1rand'ega, e pagos os direitos s'oQre o' preço d'a

d i I •
ven a. , t

Art. 4." Ficão llerogadas, ';pafn este efTéitb só
-I11,l1te, a lei 'de 22 ele De~~mbr9 de JJ6~t, dlvárú
de,28, tle Junho dc J '808, alval'1I tIo I" de Agosto
(lc i ,52, c todas rls olÍlras' leis ,'regllJ!.ento's e or
dens em contrario ..

Mandamos porlaqto, etc. Dada naPalncio do
Rio .de Janeiro, a05.12 5 J.e Oulubro de I a27, 6°
da IndepenJenc)a c,uo' Impel'io.-h\l>Jm~Don com
rubl'ica e guar<fa.-(. , S.1-~Iarquez de Q~eluz,
-Com os registos competentes.

lIIanuscripto au~hentico.

Remello a Voo. a rclllçãn inclusa dos papeis
q.ue cxistem no. ArQ)livo desta Seorctaria tle Es:.
tado, e que poderúõ ~el'Vu' de lluxilio á com1>i
hção de que Vm_•.se ac)la ~DQal'.\'ega o por.S.

I lU. o J. Deo~ gl1arde.a Vm. rJI9Q, e~~i:de Ou-.
.lubro de 18~1.-.Yiscoode tle"S, Lebpoldo._
- Sr• .José .Paulo de Fig\Jeir.ôa, Nab 00: e.&raujo;

c:\RT Ao DE UlI--DE '>6· DE otrrunno.

CDU. ,BIsa. .,

D. Pedro, por graç~ de De,."!! ~ ~tc. Fazemos
saber a todps ~s nossos subdi qs que a Assembléa
Geral decretou e nós querthyjl) a lci seguinte:

Art. I.· O impó to do quinto ~obre I) ouro
fica reduzi~o a 5 por cento, ,e cóntÍlHllIra a ser

t arrecadado na fórma das lei~ existente. Excep
tua-se o ouro extrahido pelas' C-Ompanhfllses
trangeiras, 'que contilluará a pagnr o que constar
das condiçôes com que as Companhias forão
atJmittidas. I

Art. 2.·' O ouro em-po éircula111 como merCá
dorianas Comarcas de mincraç1io· actual até a
quantidade· tIo. dez oitavas; e II otiro em barras
em todo o Imperio " hllma vez que contenhão o
peso, 'quilafe, anno e casâ aa I'un(]ição, 01,1 moe~a
~em que forert1 fundidas. .' I' .,

Art. 5. 0 A'9 barras' de ouro perteHC'entes !J Fa-
zenda Nacional serão'vendidas' em"hasfa pu'b'licà.

- ' Art.' 4,· Flcáo aboliJa ns Casas 'ITC rermútà.
., Artl• '5.· Ficão re'vogâdaslód~:isleis e'or-dens
ém·cõtJlratio.' Lo , I'" .;J

. l\landllitl05pàtlarito~:etc! DqtJà' fib P'álacio d.o
'RIo de' Janeiro, a09 26 ·de Outl'rf>hy de 18~7';"6·
da lndepcndenbia e do Imperfu. - IMPÊuDon
com guurdit'. .:.- (L. S.) -lUarquez de Queluz. -='

Com os registos competentes. . . , .

• ,nt;SP.LUçÃ,o D~ 30 D~ oUTYBno~J

l\lanuscriplo authentico.. . )

Sobre o requerimento do Patlre J oaquiro de
SaD~,a Escolaslica l\l'll;igniel', Rel"giQS9. Bçnedic
tino tia .pJ'ov,incia, de ,Ilcr'!'lIJlPlJCO" pelliB99 a
Coadj!,!tOlp e l'utura succes.ã'l ~Ia Igrllja'de ~0'9.
a ~e!]h() a (lp Pill\I' ~ã Cidade d~ .BaNa ,19hri

gando-se a apresentar a sua ljec\I'I;ams.anão 110

pr,\zo pp hplll anno; I! do ,P.~dr~ JQjié daÇosta,
t;Vigal'io "coll'ld~ n~, ~OJ;l edit~ J~rej:) dq Pilar,
!qn~,ix~mdp;·efl.~Jc. t r sido illjus~a-IOen'l~ ow.oliado
de seu beneficIO, c que se 911Jf:I1'1~s.e ÍI l\le~3 4a
COIl~cjcncja, q!le c,oQsultasse .0 ca ligo, «;lU pr.emio
que gevia l,el' jJ supplipa'l~q" ha.Jitl:as a& necc.ssa-
ri'ls, in.fox\lloçóes ~Qb\'e í1,~!J3 C9n!lp~a.. .
. Acel'ca. d,.q rçqu,erimento. llq .rlUlrp 1\1a igni!lf"

mandou inroqnal: o,I'e\'Crel)do Cab\tl,l! <\0 Bahia
quc responqeu pnrccer-lhp cO!llraria lJ.flI3.oiiP..e
,dil'eil\> 'laIJprelenção, não sópPI'~e as leis im~

pedião que -..lg.4em foss~ prj ,'adp do.,que )egitima
mcnle possuia sem qne legalmente c lhepl'~

Jas e ,a incapacidlJd~~gflpossuir, -senão ta.lJ)pem
porque ~.collo o l'ere{ido,relig,io'&Q O;Ül)rál.tle Per
u'1-mhuco, del\'eria antes. prOCll.rar cOD1roodq no
seu Bispado ~ c pão qu~!.er as~~ro, .prelerir96
~acer~qte5 qn~ es!aviiO servil}do 0.9 4.ÇCllbisppd9"
t) que toheel, c opeJl8S3~rn..mllU10I' para a J{lde
peudencia: co~.o que- s,e conf~~mou o PrD.c1.\fill'
dor Geral das Orde~D_s.... _



A

_:E 8ob" o requerimento li" Padre José tIa Cos·
til, mandou que o Pre~idenle da Provincia da
Ba~ia e o pabido h,formassem sobr~ o flue o su.p·
plicanle expunha; e dando-se (Iepol~ de ludo 1\"15·

ta' ao Desem,par~dor ')rocurador da Corôa,.
disse: - Examinando com Oliuda altcnc30 h.dos
estes papeis, observá que lie a l'odas .as vislas
evidente que supplicanle, o Padre José da COSo
ta, Vigario. c'bIWlo na Freguezia .10 Pilar lIa Ci
dade da Bahia, foi sem duvida inimigo lIa caU5a
do Brazil, desenvoh endo, para confusão lil1a,
idéas as niais contrarias ao presenle systema, que
enlão se pretendia pllr todos os nossos concida
dãos firmar com a Independencia de Portugal e
gloriosa ,acclamação de S. M. o J.; he tambem

I evidente que esle Padl'e, emhora hoje çoberto
; com outras 'vestes, não tem po,lido aind .. apartar

d~e si as desgraçadas id~as que delle se tem for
mado pela sua conducta muilo reprehensivel e
~ostil,. que outra devia ter lido, alé POl' conve
njencia sua, quando mesmo em seu peito não
ePD~ervasse sentimentos .Ie ag,..~~eeiH)ento a hum
p.aiz que o havia acolhido com bl)ndade, e onde
exercia hum Ião pio como religioso emprego, o
que tudo faz sobresahir ainda li necessidade de
dever expurgar-se de toda a suspeita em Juizo
c.ompelêntc e pelos meios legacs. F. posto que
me pron!,ucio.e pl'onunciarei contra medidas de
rigor, porque he tempo, de fin,dar c cortar pela
rai~ a lembrança de tão terriveis commoções,
que o manto imperial, e tambem o pubJico inte- ,
resse, deve por hqma vez cobrir e sepultar no eSr
quecimc.nto, comt\ulo a equidade tem seus limi
tes, e a causa publica seus direitos a reclamar,
pe1lipdo a dignidClde e decencia do caracter bra-l
zileiroqtle os empregos publicos não sejão servi
dos senão por benemerltos, e por corações in·
teiramente brazileiros. Nesles termos, c9mbi
nando a jtlsti2a com a eql\idade, .de sorte que
aquella não soifl'a além das metas cm que esta
deve ser cireumscripta, entendo q.ue o Pad.,c
José da Costa del'e purificar-se de toda a sus
peita e ae toda a culpabilidade, pOI' sentença
dada com pleno conhecimento de cansa em Juizo
competente, e segundo as rór'mas Jega~es; e que
e)llquanto se não mo~lr3l' digno pela conlhnça
publioa de seus ooncidadão , não se faz credor
da graça que implora, c1evçndo por i~so conser
var-se hum Vigario encommendaclo, que sel'\'irú
por todo o tempo flue durar o impedimento do
dito Padre·José da Costa, a quem o ~ncomlIlen

dado deve prestar a terça parte rIos emolumen
tos parochiaes, seg~ndo a ~ua lotação; o que a
boa razão pede, para erIl certo modo oceol'~er-se
ao inteiro dos\'alimento cm que de outra rórma
fi.caria o referido Padre José da. Co ta emquan!q
se ~o purificasse; nesla cnnformidade entendo
que se deve oonsultar.

Parece á I\Iesa conformar-se com a resposta do
DesembargadoT Procurador ela Corôa, Soberania
e Fazenda Nacional, para assim consultar a V.
lU. I., qu~ mondar{. o que hou\'el' por bem. Rio
de Janeiro, .6 de Maio <le 182'.

Belolução.-Como parece fi Mesa, Paço, 30 de
Outl1~r_o de 1827• ..- Com ~ imperi"l !ubrica. 

~OIlO TI.

Conde dI' Valença. -~cha:,e dfl. 16 "0 ai' ": áo
Lif). 2° de Reg. de Consultas da Mesa da .c.0fUClen..
cia, na Secretaria da Jultiça.

CAMl 'DB LEI DJI 3 DB NOVJUIBReJ.

Col!o Bru.

D. Pedro, (lor graça de Deos, ele. FazemoS'
saber a todos os no~sos subditos que a Assembléa
Geral decretou, e nós qneremos a lei !\eguinte :

Art. 1.° Da bulia do Summo Ponlilicc Leão
XII, que prineipia-Solicila Catlu:licm GI'egis c~ra

- he somente approvada a erccçao dai prelazlas.
de Goyà7. e lUaUQ-Grosso em Bispados com as
mesmll,s sédes, extensão e limites que ora tem as
dilas prelazias. ,

Art. 2. ° Cada hum dos Bispos destes novos
Bispado!! reccb~r'" da Fazenda_Publica I :600;jj)."s.
pal'a sua congl'ua, Sllstcntaçao, aposenladorla ,
esmolas ,e Vigario Gera.\.

lU;mdamos portanto, etc., Dada no Palacio do
Rio de Janeiro, aos 5 de Novcmbro de 1827, 6·
da Independencia e do Imperio. - IMPERADO}\.
com guarda.-(L. S.) Conde de Valellça,-Col1t

01 registos compettnles.

DECRETO DH ,3 DE NOVE mRO.

Coll.. BraJo

Ha\'enr]o a Assembléa Geral Legislativa resol..
"ido: Artigo uuico, que as disposições -i10 Con
cilio Tridentino. n:J sessão !Ati, cap. 1°, de Re(or
lIIatlone Matrimonii, e da Coustltuiçãó do Arcc- '
bisp-ado da Ba~ia, 'no liv. 1\ til. 68, § 291C:J r
ficão em effectna obscrvancI3 em todos os lhs
pados e Freguezias do Imperio, procedenllo os
ParocllOs l'espectÍl'os a receber em face da Igreja
os noivos, quando Ih'o requererem, sendo do
mesmo Bisparlo, e <10 menos hum dclles seu pa
roohiano, e não havendo enlJ'c elles impedimen-
to depois de feitas as denunciações .eanonicas ,
sem para isso ser necessaria licença dl)s Bi~pos

on dc seus delegados, praticando o Parocho as
diligencias precisas recommeluladas no § 269 (00')
C seguintes da meSOla Constituição, o que

C} Pelo que ordenamos aos Parochos de nosso Arce
bispadl), que. ossim no dito tcmpo como em 'lnaIquer
ontro que reqllertdos forem por parte dos noivos, os re
cebüo em face da Igreja, feitas as d nunciações, e não
bo\'endo impedimento, sem para isso ser neeessaria li
cença nossa ou de nosso Provisor. !\las depois que ces
saI' a probibição ou outro qnalquer impedimento que hou
\'er,dentro em oito dÕ3s primeirós seguintes serão obrigados
os noivos a "ir receber as bençãos nlll'ciaes ti Igreja Pa·
rocbial precisamente, sob pena de serem e"ilados dos
oficios dil'inos até obedecerem.

(00) Os que pretenderem casa.., o farão saber a O sel<
Parocho antes de se cel"brat' o matrimonio de presente
para 05 denunciar, o qual, antes IIne f~ 05 denun?ia
ções, se informará se ha entre os contrab"ntp.s algum Im
pedimento, e estando certo que o não ba, fará as denun
ciações em tres domingos 011 dias santos de guarda con·
tlono. á estação da missa do dia, e as poderá fazer em
todo O tempo do anno, ainda lIue seja Advento ou Qta
resma, em que são prohibidas a. solemnidades do liIatri·
monio, e se farão na fórma seguinte: - Quer C8IJ.~ N.,
filho de N. e N. I DatUrtlet de tal tena. mondores em tal

14
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.1 '4"POR'l',íR[',\ 'DR ~ E I'lOVE~JDnf),
1 • , • I

l\~'Ulp~Cl'ipto ~lIt~en~i O I "

'8. M. ~ I. hà~~9t'11cm iiOOc;.\·UUI"(}' eo imp<;t ia-!
lJclléplacrtb I [l'lIl a t(uc ,e ritma 'ett LttaJ\ Itt'h( 11'3 I

íoeluSá,'pe1a qual SuaISllntid1atlG'~HlU'!e r)(W~lttr'
separar os Religiosos Bcneuiclioo. «u BTa1til da.
obedi neia em que dànte~ esti\l ão dm de PortAI
gál,·c 'onlena ~lIé V. I). Rt'l'a. Ifál,l3 emregã-r IfO
Thusonro' aci()naL-aÍJup:Mtà'rlCw·d6<50~lroI ·Mo .
que o nosso Minist,·o em lIlotil'a 41 endetl' eJGftIl~

a expedição doa sób erl:ila l;,ull8. Ji>rê W ·tB. tnlÍla.
Paç0, cm'5 ue 'Novétn'!:lllo de '18'27' ...l-(i:iQ\1de \1l'U'
Vallloçà. - '. II r ~ • I . J I I ~

_. I

ln Nominc Domiui, Amen, C:uDolis ubiq't1ep'a',
teal. quod anllu à 113i-H>ttat-e-Domini NosLri Jesu
Chrisli l\iDCCC -. ,VII dic v~.rq VII J U ii Ponti~

ficatus autem Sanctissimi Domini' nostri Lconis
PP. XII, arll10 ejus''qll Nlo-:,LEgo Officialis dc
p~ta~us,inf!:a ~ca:iplUS \'ipi ..c let;i, qU,asc1llp} Ljtqqas
õ1Hpstplit\3S:,sUP Pbumb9, J.cl;>iLe c:;: 'y)lí'P coaris,
se Iu,c Li \'id~l! ':,l,: -.Le.v Epiw01N,l Ser '\,5 S,er~
l..Of~m '.Qci,~~ lln)~tIHl,lll [lli R~uodam._llq ll'
gl'a-,;issimifS Q H'as l Huibu il'ropte~" ,re~ um mago.i
t 'dUletil cooliJil/.o ~io QP )..cnct· ~ ."il~i om,~

,cM m\lÇlu~, ~oll ntisq~e .diffillult,ail~.u.s llb;t1oX~urp,

illa.$,epc ,nos!fum ap.údum ~1:g17'e s.ol.e.t, ijlJl)}. ad
tuenl1pm replftlaqlI.Qr Safl'ó~r,ullu FiUllilial'urndjsci-

- II I,. • - I' , I

p:1rtc,. Freguczia de r _, ~om' " filha de. • c _ ., uat»
raes dC,tóV LeHa., p>oradol'lIs em tal p'~llte, Jfregueziá de
- . i se algaem sOllbcrlqne ha alfT uí'n ilU[l~dimIlDlq pelo
qual não J',lssa haver eiteito. o mah'i1lju~ , lhc mando,
em virtude de ohedieócia, e sob- peoa dt: excommuo11ão
00 a iOl' , u diga c descubra durante o. tempo das- denuncia.'
çií\lS, 0\1 eD:UJ1lanto .;ls conlrahentes se, não J'OOeb,cm 1 c
sob a meSll,a pena não porão impedimento algum ao dito
matrimonio maliciosamente.

27j}. E.nós FilIa pllest',Ule ~UlOS oIWdll~ ans ,PaJO'dhosle
Cape1;lães para ,ll6llim p wandareín, ,E 'luand<J fizeMém ,as,
,ditas deDunciaÇÕll5 cl.edar.....ájí Jjfj pb\'o 'lual 'segl\nda e
qual a tel'Ccinl. E Leliio 8d~W'wnc,ia. qUll aénd9.algum dos
cllDlrahelltesillegitilWl, Dão Iltlmêe 8611. paoewãi, wvo
não h~v.endo e~udlllu.eluse npmearewambos oualgom
dellea; li &B'~ pais mãis~06,coDtllaheDtea,forem 'alIe
Ci.cl.05" «JS algum d/llIeIõ~ .aMim ,o ,McllUaráõ. ue -W1:aa de-
nQIIC:~. • ,,,,' I,

.2:71, .Jj;,se'14mbw; (JS ,po~rahflnlM (orem iol'ps., du al
gum delles, se declaral'áõ Ot.90m~'Jl:a J1l.U1hOf oUlluulb& I

.es, macid.o. ou,lD1óU'jdO~.1!,eli,1OL(ljlj ~~.~us pllis mãis;
lugjlfCSc e. :E\'eg~~ias Pun dIl ~âJJ n,atlU.'fle8 e, muradbrea.
E Jlão, ljeJ;ão-"ell~idoslIem qlJlI ~maOletlieItl(\Date.da
mw;le da.I\ll,tüua ~~OD m;u:iilo,; e bllllll/l.dQl sido os'
deflpll05 da me mil reguc~a. ell~lanPu Jll) Ba.nmoo qôe
~ ÜlÜeQw-ãO, pl)der,à reollhel' ~ Clonuahenles, Dão
havendp OutJ;q,impedimenlQ. Jj: ~Q defulLto ialleoeu mil

o~ 'oIõegptll-ia,dáste~~bisl\.e,o Farooho dál·
la .ce ti-tiçar" Q~.~llráill,sqa Cll~ jurada~6Cado,lleQ'o
nh~jda. ••O~ ,FeJ:o.oheçendo-.a '"11lin PaJ:odho W )11)180"

A,aep,i&p!d4:l ~,E~Co\'-if~' tIp, ,*/h.húlq .&cWiaftiod;

Po~ 'm.haveqdo l'allecido em o\ltr~ parte róra do Al:ce-,
bispado, não os J'(~ceberã. 'sem Uccnç,a 1Ioss'a ou ãe ~osso

Prol/isor, na qual se' dcclaré que justificàrão a m1Jrl:é do
niarido OUJmulher,; o que os Par"clws lI5sim cumprih~õ.

sup lPel(a dq 'tUe l~zenporo contrario serão gral'emenll)
casl\ga<j.o,S, I' • ! ..

272. E' sêudo os que jlrc~endcmcasar de dllt~entes'FJ'c:
guciias, ou uallll'lleS de holna e IcsidcnLes cm tlmra pm:t

mais de. seis' mezea:, em todas sé r:lrão 'la. deDuncill~S';~l
t~arão .ceJ1tidijl dl.llu !la fórml ,acima ijita. jE, 00....
trabentes ou ~um dl'lll tivllJi f'lsidido em oll,trRI1~
po~to' que sejaJio DOSSO AtcJbispaao, por espaçoae m-Bl5
de seãl rnezes, '01 'Parocoos assun dêc1arem 'nas certidões·
que pa6Sarem. ,E ha.vendo ao lugar donde 08 éiicumstm--,
tça:lQ~m ~tW'~e,s. o~ s'o., ou (forão jlQorddqreSj'atais<
dc )l1lllla l'aroclua e 'r~~ ezia. e~ tlld:Js, ser;ãp p~uncia'1
d'os, e os''Paí'oéhps dell",s, ainda ~e o Dã!} sejão dos. d't-,
nUllcia s, serlio ollrlgaitók á 4a~'é·lo e pássar'aS çertid6es"
Decessarias, sob pcna de se Ihes>dJlr>em.calpa,.e c!
castig,adctli g~veOJe.Qre a~oiSO ullitrio. , ' .

273. E,s.cudo os co,ntJrah~CIi on. a.!({11UI ~eUe~ 4e .fpJ:~
do nosso "Ai'Ce1)ispado., ou, posto 'L0e scjilo J}ólftJraes d~.,
tendo resi\:iidd por lÍra'lI de' seis mezes , '''ttarãb éerfidlfes'
do. ordinamosdos.ditos-ldgues deJmltllt .neilac'.e {ldrãG'
as denunciações, e g,ue ~stãqj deSalpedidllJr pallll'lfG,l~al
c?~ar;.as uw certil1õ~ser,lia l\pres 'btAlllas ,:te.P.AA'!P!H.o
Y1S'llf, e sem ncénça e d,espacifols ti tlaO era6 a8iíú ~f.~
pelo ·Pal'àebo l, «lb ~na de 4 riõ, pagQi ti :&jdlilé.l · Ii

(I. r



..ijQaruJn.Jlu)~ ree~I1,l., CI.ernenlis Parut x~ Pr.a:,.
,~eGe sOl'j 11. ~,..i~ incipient.is;-Cau.sa, inter Dilec~

tos-sub datllm diei ~cplime SeplCJ'llbl'" ~nn)

Jjl()mini lIlille,imi ~flxllntesimi s'Cpluagesi mi ter
tii, CIlO1CJlI& hoc ielco ill rI uj U5 mmJ i habili' pos
tremia, CQ.mitli oh (lxtr:.unUn adas drc,un"lanLi.
peragi minimc pOlueril clIm J;np~(Il)'O rcgu!íll'fs
obsel'vantim lW iUona>leriurum adl)linislralionis
detrimento: ?det'1nubis rllill~lImilliOle.u pplicalum
ut hisce l\ Ol1a lcrruru/n prrer· oIro Congrcgationis
ordiois. Sane!i 8p,.I,ledicli in 13ra7.ilicllsi Imperio
neccssitatibu~ opporlune consulcrc dignilreOlIIl',
jn quem ti'lrem Ci.tI'i~:imt1si'n (i:hri 'to FUius n t'tc,'
Petnís "Pritliu' BI'~~.illtc Impel'al"Jr per E>ileclulI\
Filiull1 Ma-grslrom lo'rallcüuuru Corrca' Vhlíoal
snum aputl Nós, lIt sedem apostolll;om ~lenip

tenliarium ~l\inistl'um peollIH'I'i'a olliéi:a illlIe't'po·
suil." ~ó's'igittll', nl'L.cnlis quofltlc Loeofum di 'tnn
fia et O'cenni m3l:i ,inlcrjcctione pr: 'dicti OnHn is
et Coogl'C"galioni' bono consulel'e lilut!'ali'lue 1m
peratoris "ouis oh 'eclllHlnl'e "olentes ex certa
scl ntia ac' malura Jelibel'alione nO 'tl'i,;; 'le que
apostonéoo' potcstntis plcnillluine (lI'rol'Ía omni
moda sejl)nclionc ac sera!'atíonc a }ilylt{lna M:lJ
"1lirchÓTum Ohlini. $an li Bcnedícli'Congl'c!;ntione
.no ati. ipSiu (!)ru~ni: Sanct: Beu !ÍI'~i Congru
1fntí:oil'ertr BI'aziricnscrJ1 11111llmpan "'1m ex olllnibus
et s!ügulis l\'fon'n 'l~~iis in Bl'n7,mm mperio offt)v
ml1n.I'am pCI' rl'oo'elllis e\'i~rmlls, et irv Upra.
meIÍ'l91'ntis ClemenU '. Pnp:c X lilcri oonte~\li ·el
exp~ssis cum libera I'acultnfe"celeb-r.andi ge"e'
rafi'" Comitia, tam Rro ,'ebrifOine uni"ersre COR)...

gr~gntíol'li\l, q'n(lnl pro intcl'lla spihludja cl'i~ci'ptr

-na, nIque ecooomiát'Iona tc.riorum ac1mini"l1'lrt1o
ne hufU'Snlodi porro general,;n Gomina, in qtl~bm;

e1igeotlus erit Snpcrior Generalis, qui toti pl"resit
M!orracl\ol'llm Ordinis Sancli nencclieti Congre
/) l>iOl,1i UI'aT.iliensi', pl'ima vice hul1ebun m' ih
"Afol1astcrio 5ancti Sebas~inniCi\'italis Sflnotissimi
Sa\vnlori', alque in ii' prooter al~a ex ,'ofo ll1njoris
partis vocalítlll1 dCcCI'ntm(lllm etiam'edt an in iSlo
dU1utaxar Monasterio G:el1cr, l~ €apilnlum scm'
per itcercbran lum, ,'el plnril O,II1IOC 5'int stnluen·
<ta <'::lJ'nol)ia, in qnihuõ Iriell'l1a'lia Cal)ilUla al!e~

rius ,'icibll hnber!slehe~nt, filia fluidclll malhodo
semcl designnln nequeat in po~lel'lll11 ill1ll1 ulnri
absque g:nt\l.hI'lltionabili O:III:,n, t:t .lUIU scnlcntin
dunl'U~ ex tribu' pUl'lillllS C"pilllli GCllcrnlisj su
perior vel'O gcnerulis pr: r,letce Congl'cgntionis
Bll:lsilien is Orclililis Sanuti Brlnedi,:li in eo.li na '
terjo ftlsidcre,. r::jus'luc l;cg-iinini pneu &cdcbcbltin
qm)'t:rieflnalCJ C' pilulml1 f,tel'il edt:bl'ttlum. Jubc·
IDUS idáicco, llb"flli ati pl1n:se\los 1l1~1I11:I'c,l'ungilur

Abbatis'Ptovhmialis diC'la' {;~ ngrt:"'aliIHlis in pro-
íncía.Brn ·ili.ensi 1l110lilli9IJ'on~ int.el'e" ,I heal cam

dmule ngregaHorrem cum unljlih.u j,p'ib\IS, 1100

D~iI:m9, qc·pdv,i1egi;s.s-l~per.iHri r;.encl'ali (Jqng,re
gra Íonis Lu&itanro aomp-cbt'Il1 ibu<" M tcneatUJ' Ol.'fl

voea«re, qtllam JlJ'nnnm IiOl'f pCI C1' iI, Gtln.ena'le Capi
1.'Ul'lRn io aotc.dicto ~ncli 'Chul'lblli ~lona.~lerio

ad ceR uleodom ceLeni, cl Canvuice e.leuwoni novi
ScperüJris Gcnerali , 'in,l-lllare' pt Gl,lliarium Mo
IJastllriOI'UOl SU'PeoÍQ1I'cs (11 ajrninislr.atorc~ aeqO'O
,is, cremom Jl'OlrunC oUlalcupeo(ur ill< ui~ resp~-

tlVe muneribus c officÜ!l boo medi..6-lempore nos

.llonlirmantes us.qlle' ad prroltictam -G eneraUs Ca
piluli Geleb~ati,()llem. Taii autem Superiori Gel
Jlel1ãli BflneQfctilHe Congregaliol:\~ intr'l fines
Imperii lIrasilir,n is a n\lbjs con litl too'ofOnia, et
singllla. jlll'll, pri\'ilegia, hOl'luro~ et prrerogat\va,s
a sUI?l'alnlldalo Clemente:x., Pq~(h:cessol'e Ijo 
tco, Gçnur;!li Sllperiol'e C,ongl'egnliç/lli' Lusilnl)ro
~ancti, Bcncl\i(:ti, ~l'ibula ple~lal'ie u.once~lill1u',

conlil'lillilmU'j" <:t impertilDl\I', Et qp.oniaol nllbis
mnxime Cllrrli. e. t, ul ex; hac 1)o\'a iUona horum
01'lli1li- 'S,Ill(;~i BeneuÍl:li Congl'cg'o.llione, milita
prre~crlim Spil'itl!alin cOITIOlQda ct lIti\ilólte, i.a
ul\ivcr~am, llrasilicnsem lJ~tiollcln '1l1eaa,L pro-

, m.allertr", Í'1\ certam c['ig;imlll' spcm, l\llod ipsius
Ol'uinis :.t1lll11ni majol'lull suarUill illuslria sectan·
tes c:xcrue1a hllmonarum, Di \'inarumque lilel'a
rUIR tlHlii,; tlilifrcnli sirn,e incumiH:n(lo apoles
C,enlc" s;'ll:ri~. iq pl'imís instruant dj:;ciplillis, nl'lue
ideil'Co Hillc e$:opló.lJnu~, nc n.obis el huie Snnclre
.sedi g'l'nli ',illlllm cril, ac summopel'c commenua
bile quo,I 1110na 'lerjorum 'cholm pllte;)o! exlel'is
quol\u'~ n,\,luscenlibus ita, ut iRsi pro aJdi 'cenl1is
Phil-osvphicis, ac Tilco!0i:íiuis 'poli 'simt'llll dil\ci
plini:; ad Ccnobin in 13rn ilien i Impcrio c:dslen
tia I'ncile pus'int ;)OCedcl'C, quem a'lmodum snm
mo cum Huipuhlicre cOl1'lmodl,J in pJ~I'i.bIlS Eul'o
pm regionibus a Benedictinro Fnllliliro <Jlumnis
prestal'i sempt'\· in more p't'l~ifl1mlTu it. Hnu pro

I1'Oo.lo curo 110 n crit l\J anachol'l,Im Ordioi San 'li
Benedicti Congrega tio iH', lmp rio Bra i1iensi
Constilnta eiclem Cllncta in perpetnunI elal'gimllr

]?o&i vilegin, exemptione~,honol'e', ac prrcrog~ti:Y<Js,

q.uro simili CongregatJioni io Lusitnnio Ilúgno exi,
tenti antca lig-itirne conae 'sa digno cunlnrPr', ~en
tes autem Iíleras ct in eis contenla flurecurnque
etiam ex co l}lJod quiJibet lu pra:;missis, vel in co
rum aliquojus ac intere se hab,?ntes, ",el quomo'Jo
Iibet habere prrotenclentes il1is non 'onscnscl'int,
quo~l nliq,ui ex ip is nd prremissn mlnrmc vocati
seutatnullimodo auditi ruerif\t nullu unquam tem
pore de subreptionis, aut obreptioni ~ reI nnUila
lis vitio, scn intel:4ionis no trtc "e! alio quoTibet
etiam' s\.lbstantiali defectà nolnri 1 impu"nal'i, aut
alias in1'l'Íngi Iimilari, \'el in contl'O \'cl'si;rm "oca
J:Í minimc po ~c,. cu 6D1j!CI' et perpetno validato
et cfficnce exislere et for.; no qne planario et
rntes-"o8 etfcctus 50rUri, ..o obtinp.l'c, ct ao l>mni
bus ad quo ~peclnl, et quomodolihct t'pcctahit ín
futurum inviolnbiJiter ob~el'vari debo!'c; el si se
cu super hi n 'l\loquam {J'lavi' au lol'Ílale cien
tel'~ vel ignoranter conligcrit ntlentnl'Í, il'l'ílUlD et
pl'Ol'SO inaDo 11ccernill1n', Nlln obslnnliblf de
jurc qu,:sito nU11 tollenrlo aljisqnc no ·t"is er can
cdlaria:: apo tolic;.c reguti IWC UOIl proodietl'rllm
O.l'dinis et çongregnlíoni: clinID conal'matione
n:po to1il:a, veI g..JaYÍ!\ lil'OlitalC alia rObol'ati, stn
~uti et Ind~lli-. nc Generalibu' reli specialióus
<111ilis Con tilutionilJII I)t O"I'ill<Jtionlbus, Q'ui
bus omnihlls et ingulí" ati proomi 501'111'11 elfo 
LI\!U 1n~ sime nc pleois ime el pecialiter arq:u
cxpre se scientia ct potestali- pleniludinc pa1'Íbus
del'ogalllu , c.eterisque contl'nriis quihuscu Olque.

Volumus insnpel' ut hnl'tlm litel'nrum lbn
sumpti cliam i01pres is, manu lamen nlicoju
notm'ii puJ>Iiei subscripli <lC igillo pel' (1nre in

J {lO.

"
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ecc1esiaslica uig'nilale conslilutre' munitis éadem
'}irol:sus lides, ubique adhibeatur qure ipsis prre
:;enllbus adlllbcretur ~i forenl ex hihiltc "el osten.
~m. NulIi cl'go o\Ul1ino homiuum liceat hanc
paginam nnstrID sejundionis, separationis, erec
tionis, con;:litutionis, designalioll is, conlirmalio
nis, l:oncessiollis, cJargitioncs, indulti óecreti
ucrogalionis, ar: "o!ulltatis infrillgp.re, "el ei aum
temeral'Ío contraire Si quis atltem hoc nUentare
-prre8llmpscrit, inrligllationem Omnipotentis Dei
ac Bc~t~rurn Pctri et Pnuli npustulorum cjus se
no"erlt mcurSUl'IIl11,

Datum nomH~, apuu Sanctllm retl'um, anno
Incnrnationis Domillicm, 1\!LICCCXXVII kalen-'
dis JIII!i, l'ontilicatus noslri nnno IV. - Loco lI<
Plumbl. - Snper '1uibtls qtlid('m litel'Ís. EU'o
,." . bl' o ,notarJus pu leUS, prrescn tl'ansnmptum confe-
ci, et signa\'i, prresclllibus, DO. Germano et Oa
maso, Testa Tesli!lIIs. Concordnt ctlm originali:
álexader l\Inciuti, Aptu , Oeput[ltus, - Y Cnr
dialis Pncca 1'1'0 Jat. - lIa e t Joseph Batlngha
Notus Apctls.-Liv, Soda Côrle, {l.• 5.

Para o PI'ú"incial dos lleligiosos Benedictinos.

RESOLUÇÃO DE 5 DE NOVEMIIllO.

I\IBnuscriplo :Iulhcnlico.

nemeltcu-se no Conselho dn Fazenda, p~ra
consultar, o requerimento de Jonquim José de
Miranda Junior, llendeiro dos"trnpiche5 e cnsa da
Alfandega da Pro "i}l(;ia de Pernambueo, de que
11e propl'Íetarío Pedro de 1\1ello Breyner, em que
pede se lhe entrcgue o dito trapiche e casn, \"isto
ter passado aqoelle expedicnte da Alfandega para
O Com'ento da Madre de Dcos, c que sendo ain
da eoO\'enicnle a occupação do mesmo p~.edio,

se lhe coneella a administração, 1150, fructo e lu
crOs dos guindastcs por tanto tempo qu-anto fal
ta para se precncher o do seu arrendamento.

Preparado o requcrimento com as informaçõcs
c respost[ls liscaes e n ecessarl'a , parece ao Con
.selho que he de I'Ígul'osa jusliça o llel'erinlenlo
.que () <upl'lieante -prelende em seu requerirnen
.to, emqu.ar.to a fazer-sc-lhe entrega do Ihre uso
.oos predios cm questão, que lem dircito a gozar
.(; 1inemenle a(lminiSlrar em ,irtude da loca cão
.contractada entre clle e o pl'oprietarío dos Q1'es
mos'j>redios, huma yczque, pela mUllança ela AI·
fandega, elles ficúrfio desembaraçarIa" c a Fa
zenda Naciunal Iletlll'01inUIl o contral'lo 110 anti
go al'l'tmuanwnto, privanqo ao supl'licallle da
Administração dos trnpiches, el1llllição inhr:l'entc
ao mesmu alrendamcnto, e regularncl1tnr rl'.spci
to ao preço por que clle era feito; que restituído
assim o supplic3nle aos seus dil'"eilos e 110 gozo e
administração li\Te dnquelles predios, ,1 ItlJ1l a Tez
.que elles ou alguns scjão IIccessarios para qual
.quer uso ue intere~ e publico, rcconhccid6 o sup
plicante senhor do uso c fructo pelo tempo que
J.urar o seu alTendamenlo , com élle se deve (ra
L'II· line c espnotancnll1ente o arrendamento uos
predios nccessarios pelo preço que melhor con
"ier, podendo e tipnlar-se quae,qucr condições

'{}ue o tomem menos dispendioso á Fazenda Pu-

bHea, ou de outra maneil'a selfdo necessario pra
ticar-se o que se acha determinado nas leis e
Constituição.

Resoluçtio. -Como parece. - Paço, 5 rle Nô.
,"embro de 1827.-Com a I'ubl'ica de S. !\f. 1.
l\Ial'quez de Queluz. - E:J;trahida :10 original 110

Thesollro Naci011<1l.

,.. r

RESOLUÇÃO DE 5 DE NOVEUnnO.

IIIanu~criplo aUlhentico.

.Ao Conselho da Fa:wnda se remetteu, para
consultar, o requerimento de D. Pedro Sa1'a5
quela y Ola,'e, pedindu nã'l só o pagamento de
I795,Pe,os e 7 raalcs (I :456ti)700 1'5,) de jOl'llaes
,·cl.cldos por seus escr:ll"os que tr<l1lalll:'lrão nas
obras de fortificarão da praça de 1\l'Jntevidéo,
como o valor de quatro asel'avos, que diz lhe fl)
rão descncaminhados para sentarem prnça de sol
dados. Este requerimento foi acompanhado de
informnção da JUllta, em que csta conGI'ma a di
'ida dos jornac's, mas que não acha pro\'udo a
dos escra\'os.

QUI'ido o Juiz da C'JI tia, que acha justiça em
hum e ontro pedillo , e o Procw'ador di' Fazen
dn, que se confol'ma com clLe somente quanto
aos jOl'llaes, parece ao Conselho o mesmo que ~o

J1rocurallol' da Fazen da, para se pagar ao sup
plicanle I: ~'56:tJ:;700 r~. dos jornaes dos cseravos~

c que o pag'amento se faça pelo Thesouro Nacio..
nal, dsto rppresentar a JUDta os scus diminutos
rendimentos, que todos são ahsonidos com lI,S

despezas da guel'ra: quanto :lO \'alor dos escra"os,
cumpre que o supplicante mostre legalmeote o
que diz para poder ser dcfel'Ído.

Parece ao Conselheiro João José.ua Veiga que
não era bastante a informação da Junta para pro
var ii di\'ida, ,e sc de"ia remeller o supplicante
aos meios ordinarios.

ResollLrão.-Como parece no Conselho. Paço,
5 de NOI'cmbro de 1827.-Com a rnbrica de S.
1\1. L-Mal'quer, de Qucluz.-Ea;ll'altida no Tlte
~Olll'O Nacional do original enviado ao Conselho aos
9 de Novembro•

POnTARIA DE 5 DE KOVEMnnO•

Cull. Mineira.

.Man\1a S. 1\1. O I., pela Sccretaria de Estadu
rios Negocios da Justiça, que LI l\lesa do Desem
IJarg'o do Paço tome a medidas que parecerem
con"enif'ntes, para que aus Ministros ultimamen
te despachados, e que para o futuro o forem, se
não passem cartas sem que I:onstc terem tirado
as 1105 lugares que anlecedentemente houvel'em
sen i,lo, porque tendo-se on1enado a posse de al
guns por cartas impel'ÍlIes, por assim o exigir o
beÍll do sel"'iço publico, con"ém eütal' que pOl'
desleixo 011 qunlqller outro motivo abusem d4
quella concessão, com manifesto prejuizo Jos di
reitos que são obrigados a pagar na .Chancellaria
!\lór, e de que só forão isentos temporaneamen
te. Palacio do Rio tle Janeiro, em 5 de Novem
bl'o de 18:l~.-Conde de Valença.
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PORTARIA DE- 5 DE NOVEMBRO.

ColI. MiDeir••

S. M. O I. ha por bem ordenai' que na Secre,
taria de Estal{,o dos Negocios da Justiça d10ra em
diante não se rccebão breves ou quaesquer outros
resoriptos Pontificiaes para serem admitlidos a
despaoho, sem~e as partes pl'imeiro apresentem
a licença que tiverem obtido do mcsmo A. S.
para os podeI' impctral·. O (Iue partioipo a V. S.
para sua intelligencia e execução. Deos guarde
a V. S. Paço, em 5 de No"embl'o de 1827.-Con
de de Valença.-Sr. João Carneiro de Campos.

CARTA DE LEI DE 5 DE NOVEMBRO.

CoI!. Brn.

D. Pedl'o I, por gl'd(:a de Ocos, etc. Fazemos
saber a todos os nossos subditos que a Assembléa
Geral decretou, e ~lÚS queremos a Ici seguinte:

Art. 1.' Ficáo extinctas as Mesas da IlIspec
~lão do aSSllcar, tabaco e algodão.

Art. 2.' A jurisdicção contenciosa que compe
tia Íls Mesas he de\'ohida ás justiças ordinarias,
para cnjos cartorios pas~ráõ os outos findos e
pendentes.

Art. 5.' As Juntas de Fazenda ficão autorisa
das para darem as providencias necess,!rias para
a boa ilrrecadaçiio d(ls iqJposto~ que esta ,'ão a
cargo das Mesas.

Art. 4.' Aos empregados nas l\lesas com pro
"ViOlentos vitalicios ficão conservados os o~tlcna

nados, não tendo, ou emquanto não tÍ\'erem ou
tro offieio ou empl'cgo, e neste caso poderÍlõ
escolher o ordenado que mais quizerem.

Aft. 5,' Ficâo re"ogadas todas as leis, regi
mentos, ah'arás, dec(etos c mais resoluçõcs em
contrario.

Mandamos portanto, elc. Dada no Palacio do
Rio de JaneÍl'o, aos 5 dc Novembro de 1827, 6 0

da Independellcia e do Imperio. -- IMPERADOR

com rubrica e guarda.-(L. S.) l\larquez de Que
luz.-Com os "cgistos cOl1lp~lellles.

CAnTA. DE LEl DE G DE NOVEMBRO.

çolJ. Brn.

D. Pelit'o , pOl' g'r(!ça de Deos ,ele. Fa7.Cl1los
saber <I lodos os nossns suhtlitus que <I A:iselllbléa
Geral decrctou, e nós queremos a lei seguinte:

Art. J.' O Goremo lica autodsado p<lI'a fazer
abonar Íls ,iu,'as dos Otnciaes do EXI;!'cito que
tem fallecido, e daquelles que fal1ecerem, assim
como aos orphãos menores tle 18 annos, e ús fi
lhas que existirem solteil'ns no tempo da morte
dos pais, metade do soldo que c<lbcria a cu:;
maridos e pni' se fossem rel'orl11ndos, rgundo a
1ei de 16 de Dezembro de 1790, exceptllnndo o .
caso de melhoramonlo de ~uldo pnr tprcm mais
ue 55 anno' de seniço

AI't. 2.' Esta tlbpo ição he exten._i,'a ils "ju"as
rndis de OffilJÍaes militares que erão por clles ali
mentadas, na ('alta de \"Íu\'as c filhas.

Art. 5, o As "i u\' as, filhos menores de 18 an-

nos, filhas sol teiras, e mãis de Officiaes mortos
em combate 'por defesa da patría, ,-encerilõ o meio
soldo dos seus respectivos nHlI'idIJ~, pais e filhos,
seja qn.al rã!' o lempo que hou "cI'em servido abai.
xo de 55 a11110S, p'lis que llali para cima deverilõ
pel'ceber o meio soldo d<l palente immediata
mentt: superior iaqucllns cm que cl1es fal1ecul'áo.

AI'I. 4. 0 S;io exr.luidas .do iJenefieio desta lei:
I", as \'iuras, orphãos, filhas e mãis que recebe
rem dos co('res nacion<le:i algum.. pensão éI, titulo
de l\lol1le-l'io ou rcmuoeraç;io de sel'Viços, Oll

que th'erem a propriedade ou senentia ,-italicia
de algum officio 011 emprego, cujo rendimento
iguale ou exceda ao nlcio soldo concedhlo por
esta lei; mas não cllegando esle recebimento ú
metade do soldo de seus finados maritlo~, pais ou
filhos, perceberÍlõ tanlo qunuto faltar a preenc]lCr
a dita quantia; 2·, a villv:,s que ao trmpo do fal
lecimento tle .eus maridos se nch<l\ão delles di
vorciadas por sentença condemnatoria a que el1as
tÍ\'crcm dado causa, ou por sna má condu.cta se
paradas, e as orphãas que vhiiio npartad.as de seus
pais, c por cau a do seu miall procedimento não
erão por cl1es alimentadas.

Al't. 5, o As habilitações das impelranles con
sistirÍlõ na apI'escntação uas certiuõe~ de praça
dos Officiaes fal1ecidos, cujo meio soldo hou,'c
rem de requerer, c de certidão do Tltesouro que
affil'lne nã(1 terem algun vencimento COrrente
cm ('olha po:lo co rre nacional; iustiucando outro
sim que não possuem algum ol1h:io, emprego,
ou outro titul'l du Estado que lhes n:nua tanlo
ou mais do que o meio soldo que pretcnderem.
Além destes requisitos, serão obrigadas a apre
sentai', as vilnas e~posas, cel·tidões tle seus ca
samentos com justiucação de que "irião com seus
maridos, ou não esta\'ão delles llh'orciadas, ou
por sua má con ducta separadas; as orphãa , cer
tidões do casamentos de seus pais, e as d(ls seus
baptismos, com justificação de lJue não vi\'ião
apartadas de seus pnis por causa de múo proce
tlimenlo, donde re 1I1t<lsse não serem por elles
alimcnlntlas; as vill\-as mãis, Gertidão de baplis
mo de seus filhos, cujo meio soldo requererem, e
justificação de que crão por elles alimcnt.1aas.

Art. ü. o As ,iu "as orphãas e mãis que goza
rem (to beneficio t1chta lei ficão sujeitas ús dis
posições que se houverem de razcr a seu respeito.

Arl. /,. 'Ficão r/l"ogadn tOllas a leis, al"a
rús, tlccrl'los e mais reslllucõc' em contrario.

Mandamo:;, portanto, ~Ic. Daua no Palaeio
do Rio llc Janeiro, HUS G ue Novembro de 1827,
6 0 da Indepl'ndcncia c do Impcrio. - T~PERADOR.

com guurlla, - (L, S,) Contle de L<lgc . - COII~

os rcgistos COlllpetmtc .

CAnTA DE r.EI DE G DJo: i'iOVmmnO.

Coll. Braz.

D. Petlro, por graça de Ocos, etc. Fazemo
saber a todos O' nos I)S subditlls que a Assembléa
Geral decretou, e nós queremos a lei seguinte:

Art. I. o Todas as conlribuições que até agora
se arrccaua"l'üo pelo cofre particular da Intenden_



G'iá Garal da Pol1cia e~)ltr.ar.áõ. no TlmsoUiro Pu.bli
cQ', e o·Prellillente dto rríeslinOc. ThellOUC() pr-ovi
~loD ibl1áEsol)I'C' 011 nl'l!iDS da' su'a\ arrecadaçãQ.

lÁ!j,t. 2tO A.s de.sp.'(}za~ d!;1jIotjllildettcia. &Iab dw
F6licira qlwdiotetn, au oliis~das p.m' ltéi.serãu fuHas
pelo' Recebedor- 011 'l'llesourdiro- aolla, @\ qua.l'
pal'li 'os eíeIY-eito, receberl, roc'16((Iq.l~emlJ 'co"~sig~

J1'1\, OOS· peBú'~ 'a'rias d~~ 'FhCS'OlIJl'O Publiôo,. 'QJilUC
de!v'etúl}~llillisar as má' conta- , .

A."I1t i -P l/lIj·ooeit.a /las cOflnriJl);eiç-ods' appbe.Hlas
ra e l'a I.epíll'tiçao $01::'1 l'ança.d:1' etW HIVll'o' espcda I e
'Ppl alti.v a· 'pa,-a1 es~e di mi;, I a' ás eóMig.Vl'3'ÇOes parn

'1). ~s'J!~~as rhmca 111O'dqrúô él'Ccoder ii l1'l'eBl;r;Jlá, I"e>

GCila', new SOl' sl~r).pl'ida~ peh!l' prOGllct'{nle ou.uras
Tendos' fiull:tIi'cas. .

A'rlJ', 4. 01 del'fllJ$áll r.neneional}áS Serâo.. i'A·
o:l:mi!las a'onúalmel'lto,· eQ01 as ooill á~ d'o Ifl'l~el'io ,
-no argalfl:ronlo ll'0ral qae o l\lil~isll'~ da Razenda
'deve apresentar l'Ja eaQ~'Ilra. u'o~ OapuI ardu',' OOll
'1'orll1eo art, 172 (~à Constiluiçáo,
- AI't.· 5"0 ·Fk:üo: .re\'ag;aclas t(')das, as leiS'1 alv""

1lS', eg'1'fl11c-l1tes, ,lcol-ctos"e' mais' resú\'uyocll em
'óontrl#Í'Ol.:

i.\landnmo~, portaB{(,l, "''li/}, f,)ada' irtO' -P.aJaé.Í@
de'R}GJde JaI16il'O',.oos g Ile NO\"cHn.bro '4\le..1I3'27'
--l.>.lMPERAiDoR 00111 l'll(~ricã,_e g'l'l81'e1a.~ (L,'S y":-
-YisMh~l~ de Si Leopol:do. - COIÍl oS'1'iJg.iS~ S coni
pet'c1Wt'e3_' f.:j r "." ,'ú

l ,

ColI: Bra.z.

n. Perlro I, ,por' gtá~a de, D,e,os, etc. Ftlze'Trto's
Sàber' a fôe\03 os oossos sunditos C/fie a A $el1t
~lé.a gera1 decretou ~ e h'6s queremos a' 'ei se-
giiin'le:, '.

r Ad.._l.ó Fiéa d'e,rbgad'o o abrtl'á de> 5 de.Se
-tetnôi'15 ue '7'86, pelo qual érão applic:nfas ao
"IíospitàI neal de S. José da Cidade de Lisboa as

dllás terças pârtes dos legados pios não cumpri
do no.térrftJrlo, do Impe'rio, com reserv'a s:o
mente da terça parle.parn os hospitaes do paiz.

Art. 2. ó To{l'os os legados pioS, nEi.o clltnpl'i
do ,no'1mperio, ficão âppJic'ldos in 80lidun,l (jUS
hospiL'aes do distJ'Íctó resp'ectivd. _

Art. 3,0 Nas pi'ovincias em que pOi' oi'a nao
ha hospitacs de car'ltlilcfe, far-se-lta a applicaç:io
dos meneio'nadps legados ii crcação de expestos,

iahd~mos. portanto, éld. Dada no Palaeio do
Rio t\.e J'aneiro, aOs 6 de No,'embrô lIe t 827 ,
6· 1Ia Indepcllclenciá II do 1Iilperio·. - I~lPEnADO,l\

com rubrica e guarda. - (L. S,), VjscQJl(~e de S.
Leopolt.ío. - C,01n os l'e,gistos cQ1J1pétmlcs.

pnoVlS,\.o DE 7 DE_l'WVmmno.

Man us.c;J'ip to ou lhcn tlCO.

D, Pedro, por graça do Doos, otc. Faço sa
])CI' a ,'ós, Juiz cle FOl'a e dos Orphãos da Villa de
l\lagé, CJuc' sonuo-me pl'esenté os embargo op
postos por l\lntMns I'ltjnricLués tle Barros e AI'1I'u
jo ii ~rdcó1 de~, de No"eml:lro do nnno proxi
mo pas Ilda, el11 que. o tos iletl':rminúl'o que sem
uemol'u; e debaixo dá mai:i stricta respónsnbili-

daue, tizesseil! etfueti ms àS,entTadaa dei todos os
dinheiros pertencenteS: 45 I.ljg,i,timas UOS orphãos,
cujas faltas são att'riJ)ui'úas ao Escri"ão dos mes
m~ 0rt,hão dim l\'1athia Sel1l1iquds (ti e Ba.ü'os
e Aunu'j0;,' pelo ex"J:tlifl,r~1G lici'tl·e~so.Vfill, a
l'l0cl AI\tonilOl '~Q ]i'lmsecllal, :I lqllai (M'(letn ~ft ~e'

fullil;). úI.Cil!III~ra Ile 2 deI (i)). umo í101lffi Tl'I(0)~)O(L,.

e:m frl1~ ág-liIa'l'l'IlOIllCI st'! '()'c~b:a:lI-a ~~ac.edi1Uqat(J

que. fú" ~Cbma t{ ooofluaI'aql1'elil'CI ii: c.rilvÜlJ), e ti j·a
lL1ligrcll-ci.,l. sel\'{)'" lJl tc.r'miu.\r" u~tima~~-eis) peia
slíhlscqu'tJJ1ltcl o,ltáe.lu·,de 3'1 uc;.UI:U~Jdio UJIlfl'unl
ánncr: hQtl<\'c 1'.01 M~m d·es.prezllr 0'5 PlllSrnO cd):.
b:al'gr~' 1):(!}rql\!e:.lIiklI\ tet o. iI fu~fQ. cOTlÍpJrimcmo
a ol'LJem de 31 dc l\lar~o_ t:m.bargada, que tende
li acaulelar o l.linheiro dos orJ,lhãos 2ue se diz ex
l1'a"iauô;manILi'riuo,'se na mesma pi oectl r legal
mente eontl'a o dito EsedNão, 110 caso de sahit.,
pJ'imin960, e I'eintegcação dos seus d,ireitos no
caso I1c sua !llnor.~I~cia; muilll prin.clpalmet,'lte
tondo,-'c em "bla o req' uerimento do pre'dito ~ra-

I' • , ~ 'I
noel J$;lltenio tJa )i"onseca, eorrobpran.ao a exis-

'tenci'a lrO crime ,((;U)"9, ren,uei'il1l~nlO nor copia
, ~ f t • J );, • - 1

com os t1ocurnnnlos sê\-{ls l'Am"ttc.ll.) com eSta) ;-(t"f. . :1 i I I
ol'c1enan·do-\'o' por,tanto c(Jl1ll11pci na in ],ag-ação
. " 'lI' ·)l~. 'I 1 .:t' " ,'" '),e SfJ-.{W,~ , (19, OD eÕtljl. Gon~r'l\',(>r.tl'l'0" aym ~ e fj,ue

nem haja exl1'ayio e pre)hizo dos 01'[5hão~, 5ê
zqindo-s.c aj\flp.pn~dape,~~oeaso) de l,~v~i c!~i~e,
J),1)J;ll p.er,l,guc li )rlnec nela do embarga,nto quan
do seja falsa a llenuncia que utb~ (J~u o .l'et'él'Ído
Juiz; "ficando. vós dv'edic(o,' cm upr'oecder, com
mab regulacidade, tanto na ~emessa ç!os ~m1>ar~
g,os? cOl1)p na fór,Q1a ela ,mesmã remes~a cm 1}IU~

d~~pachq,Po)'1vó~. ,uaJo em petig~o pl'ivadq, 'seb
ter lFeced~do conclusão Rara sobre. etl" dilrd~s o
despacl10 cÇlI\lo evtendes'seis' de, aireito

J
• .clpn-

.. 01 cÍ C ' '(\'1''''pl'l-O aSSlm,. mpera 0,1' ons·tll:.qclpna e .ve-
fensov Perpe~uq do Impcl'Ío lTo nrazil o man.doll
pelos IH inistrus abaixo assignado,;, da seU Conse
JhQ p seus De embargadorfls do Paço. Henrique
Anól tpeio de No,v.a~s-a fe<li 110 Rio dc'Jaheiro, a 9'
de Noveplbro ete 1827, 6° (ra Indel7endeoGíae (to
imperio. -José Cactaoo de Andraue Pintô n léz
escrever.-c'land'io,.lC'sé Pcrêíra dé,l Costa.-:-1"ran
cisco àinerto TeixeÍl'a ue Aragã'o. - .I1dut-se no
Liv. 2. de Reg. das Oí'clms do Dcsembal'go do Paço,
depois cta.dmlepelldencia do 'Impel'iQ ela Brcd/, ci fl.
53 v.

l'l\OVIS~O UE 7 l)F. ~()v~mJllO,

l\lanu$c;,jpto olll1tenlicu,

o !\lal'quez de <tuek!z, e~~, FaçO' s6IJcr úl Jun
ta da Fazeo·da da P,'ovi'l)tia du Ballia 1 q~e·ltavell

~(H1c-lhe decláraJo, '(lor prO\"i~ão (le liJ tlo,Agos
to do onno pás'atlo, llm virlU(te da immodíalo
rcsoluçüo de S. iU. o I" tomáda cm con 'Qlta do
Collselho da 'Fn'le'nt.la, {lue não t·inhão 'Iugm' flS

pl'opin:is' dll$ co'ntraetos que peredhião as Presi
delites das Junt<Js tle Fazenda, pOI' 'Se- aohar elc
raguda a legislaçâo que a~ aUlol'i:l~\la, o que S(l

devia igualmcnte entender com tod'C'J'9 é, qt\ac~
-<Il\er outl'OS erhpl'egados que a ellas tinhão di
reito por ot'den, antoriol"Cs; {letormina o mlJ~mO

A, S., con formando ·se com o projecto- (Jc Jresol
lnção da Assembréa M!gislativa, sobre a preten-'
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e cdo tmp.er.itl., ...... emn Ta"ábl'~a de '8. M.. I 
Yisnonde de . !.eplloWo.

t 1 .1 I '8 'I I ~, Dw~nE o DE 1Jll .!'iOVEMnllb.
~c e" 'l) , , ' , "

n/l ' Oolh 'YÚÚIW.

Te!!d'O rcsólviJo ~ Às ~inb}éa Geça1~i,iativa
q~r o al:t. 4· ~a.Jci,dc.,j:) ti,e .O,llh.lbl'O, úo. corGen
te al'1qo, ,que:. rrf~ridf éxec' tarr a~ Stmte~lls das
JUllta,S ~c J uStl,Ç s.cm, mal,~ rec,\l!,sQ algum l ex.
c~p.tQ o ela rf"Ísla" l~ãT) cxc~u~ p,reCj,!1' o c;Te gra
ça d~ri,gi,lo ao IJml?ttl'ador !lutl,llçJo a sentença
impo.,zcl' pena cip nl0l'te ,o qual sempre te~(l lu
~a~..no tp rnjps da' ~i pe'l I ele Selelnbl'o de 1806~
hei por bpfl1. sancci.on~ndo, a I'c!'erillq rçsolllção
que c~l~ .'c'oÍJs9\'''1 ~ te1Iha,9 5 l~ tlqviÚ eÍJn]D.l.'i
mentó. O Conde de LaZ'~s, c:.tc,;Paço" '~11,1 8 de
Novem,bro ae ,i1271 6° '(13 I\ldepen'lcllcia e uo
Imperio. - Com a ,rubrica de S, lU. I, -Cóp,de
de J,3g,e~, 1 ' •

) , n

r I ,n~sPJ·uç#>, UE {) J)Jfo ·O~~l1\p.

, 'Maouscrlplo aUlb~hlic9'
'O . ,,' •

.~ eor()~el P,~l'Ol~eS' ogueil'a pede aCOID

péten~e:romu,qollaçã()d se I IJI'I'1ços ~ 1'e pon
dou "0 •Deseml}{l(:g:ador p'1'oelh'acl€ir do F01.end
quc1u1g o, ILpplihoteJIJta8'.cirmmi tancias d
W1' altenUido " á 'meI4ane;ta' dolqued ,resolvei
a favol' de José Ânt1lIÜO ·<1e Seilw' Souto- dior
Ou-vitlo .o Cnn plhttir.o íFi cal da 101'0'\5, dis c;-=-
Cdn&idero aplll'll.d~s le tas 'pfipei:3 'P0r.a pnder
supplicll.nte aleançm' de ·S, . L !li rooreê fJllO

fundadamenle pede :de llU~ ÕQ~cjo dll.J.iu liça 00

fãzenda de :lotaÇiioi praparcionad a ii seus' el1viços
p1fe5~:rdos a UCI da cau li. pbbliea ,.tartto-os Mi
licianos de que ne COI'onel, lliGmO .os de l1Un1
Girladão prôbo, amantclda soa patâá"muito adhe
r.eote ii l?essGa dc' S, M. I., c. feitos tl cuata 'de lla

Calicn:da, oom sael ifioios, pes nae ,COlDo! mostráo
os documcntos juntos'; e ai! da que o documen~()

folhas. m,p '1l'e tee s.icio'l'coompen ado' com a
mel cc lo habito do CI'uzeillo, a qu.al não consta da.
certidão dO<l'egi to gl:1'ol uas M,cl'cê , passada esta
em data de I/~ de Fe,'crl1iro tlcsté onn'), e feita
aquella g'l'aça em '1,4 de F;erereil'o .de 1825, pa
seoe·me. que, 'ou POI' 'mais contiõuàção de seni
ço, OtI pOl' Dova instoneia Ido supplicante para
ohtel' ,a mel'C ~ pedida., podcrá, por effeito da.
impe(~a1 munificeneia, Spl' ugl'nciado, E POI'(]U
não pode- 11' teóça que se 'ento.odc pcrtcoctJI'..lhe,
a exemplo :do CapiCão José âJutonío de Scixa ~

como remuncraç,io de ser iços 'miliciouós, 'con
forme. a carta regia Lle 22 de ~larço de 1766, 5el'
.lhe conoedida, não senelo e'. te o seu pedido;
.aiéln de qne JJ entro tlm. dll \ida se no cstad
presenlu da aOlrsa ainda leçíl lugar a di'posiÇólo
{}o, re'reril!a~ cal',ta, pois. a , li 'plJsiçócs ilo alvaria.

é 116. de DCl.ombl'o .ue IP90."fl,uc deu nova fpl'ma
as relllllll6r8{lÕ.ll5 ,Ide 'crv.iços militares" as quac'
-se fize"lo tn scendentes aosl'Officiaes da tropa
.paga do domíniós ultramarino , em virtude da
Iresol~~od()'29de DetembJ"o ele 1801, cm 000

&lltn.de 11 dQ WCtimOcmBZ e 3ffl10 "citada no §

CoIl. Braz.

Tendo re~olvido a SoeoM1 ~él; Ger,al L~gislativa
que 3S contriblllçõeS que sc :.Il'recadão nas Pro
"iDcias par-a a .illumioo9ão da côrte, a cargo da
ln,te,odencia Gel'31 da Policia, se'ão appllca~as

ii 'iIlul11il1~,,,âo das re 'pecli\las c~pitaes; end.o
feitas as dc'spezas tléll-à pelos mcsmos cofrc cm
qUE: se faz a arrefiHlação, c ficando para esc' fim
l'E:vogadas as leh <:. ordens c~n contrario: 11ei pOl'
bem, saoccronand.O a rc.\er~:Ja resolução, flue ellii
se óbs 1'\'C c tenha o seu devido cilmpriçrlClho.°"is~onde 'de S.. Leopordo, etc. Palacio do Rio
de Jan~il'o, em 8. <.1,e Novembro de l/h7, 6° da
In~epcndenç~al e do Im,p(:r.io,-~om a rÍlbl'ica, de
,S. 1\1. I. - ISCO de de S. Leo.poldo.

, , • I I I

, • , 1 /.', r,.1
D~ORE'DO'Dh8 DE OYEMlJBO. , I

I cQn. ~raz.

- Tcndo Jlsohlidb á Ais8émbléa GeraLiLegislativ.a
que .ee·'cooceda liO 8emmor.io EpiscopãL dOI Pai'li
hlllllÚI111 oO'O,conliog:uo ao mesqta., ,que'tea:áiotc
bDa!~a de l!frllB.te" "e outli~ora "foi occ.upailQI 'pOl'
a.bm.ar. n lioje'demolidos: Ihêi por bmb.; lIDncoio
.oando a teferid r.tlsolução!,' e ena..se ob&Crve
-e-tmablt o seu ridp cumprirnentó.1J 'Visconde
.de:. epoldo,I,too. ,Pálacio db RiO: deJJan.eir.o,
em~ di Ô1Iedl orde' 8:&7; 6°:d lndepeuilelWla



do alvarú de I' de Dezembro de 180B, não po
dem combinar-se com o que dispõe lIquella úlIrta,
a qual manda despachar os serviços milicianos c
ordenanças, desde o posto de Alferes alé o de
Mestre de Campo inclusive, como os Officiaes das
tropas pagas, não uhstante o decreto tio aROO de
1706; sendo que o rcfl!rhlo ah':lr;1 no § .5 ha
por abolidas quaesqller acçõ~s de' seniços l'eitos
c-in tempo de pa~ que possão áliegar-sc, alé o pos,"
to de Capitão inclus'he, e no § 16 estab'elecc a
cxcep~~o de alguma acção, llistincta, ou ~niço
J'clevallte com dependencia do supremo arbítrio;
e pondo de parte esta discfep,ancia, e a applica
~ão nue tel'e este aharú :lO~ dClminios ultramari
nos, :lpp~receu o :lSSl'fllo d(l Conselho Ullrarna
rino Ile 28 de Março de 1792 i mas sendo a tarifa
certa e invariavel cm I)bjeclo lle remnceracão
dos servicos militareS do Brazil e m:lis domi~io!
ultramarfno!, segunJo a que sr. obsen':I e se tinha
3pprovado 03 Secretaria lIas Mercês, e pela qual
deverião para o fulllro regular seus pareceres nas
consultas que baixa~s(;m ao Tribunal, conlem
pIando os 'postos militares desde o Brigadeir'o dc
inf:lntaria 011 cavallari:l até o Alferes, os quaes
parcce se hão de entender das lI'opas pagas, até
porque nas rnilici:ls 'não ha\'ia o po,to, de BI,jga
deiro; ora, fez o dito assento expressa men~ão_

,dos Officiaes de milicias, ou da SObl'Cflita cal'ta
para a confirm:lr ou alterar? Parece quc não, e
nunca ·dclla se lembrou; e se o dito álvarú de'
lei deu no\'a fórma ú remuneração dos serviços
militares, e a carta era relátin!J remuneração quc
nesse tempo regulava os serviços (se he qiIC ella
teve éxecuçã.o emquanto a recomp'ensas pecn
oiarias),,. parece (digo em 'dll\'ida) qne somcnte
scrú applicavel a mareada, tença quando os seni
ços do! OfIiciaes milicianos forem de gue"ra, ist?
he, ou quando substituircm ú tropa paga, e que
l'eócendo soldo, conforme as leis militares, de
l''.:m ser em tudo equip:ll':lllos ti tropa de primeira
linha. Entro tambcrr. em .Iu l'i-d:l se, estabelec~n
do-se,.aquella tarifa tão somente até o posto de
Brigadeiro, pois não Ira"ia entãG maior posto,
sc devc entender-se :lO maior, e cm que propOJ'·
~ão; pois em ohjecto dI) legisl<lç.ío não deve
lwrel' il}terpretação violenta, e tambcm ii letra :I

respeito de oull'OS corpos militares que não flls
sem de infantaria 011 o.aallarj,a , se sc não til'csse
estcndillo 'que por argumentos de annlogia per
tence a mesma "emuhel':lriio' aos OInciaes da ma
.finha e :I outros, o que se :lcha resohido por
S ..lU. I. cm alg!IOlnS consultas. E ti ,j"ta rio ex ..
posto, c o mais que, por lião ser extenso, omit
to, lembro, como Fiscal das Mercês, que se
Jever;\ consultar a S. 1\1. o 1. sobre hum objecto
tão ponderoso, para que, por competente dis
)!osição legislalira, haja por bem, (' n beneficio
da Fazenda Publica, e certeza do direito dos om
ciaes'milicianos, sé tleclarar e fixar a intelligen
cia que de\'cr;, ter :I caFta C o :lssento, combinados
com 'o dito alva r';', de 90; par:l se e\'itar n ai hi
trariedade na execuçãu da lei, e saber.se a rem:J
neração que compete aos Officiaes milicianos em
razão de seus seniços feitos no tempo de paz 011
de guerra, e até que postos. E isto se assim pa-

reeer t1cferi"'~se no Conselbo', ç e a respeitO: que
tambem se deve' decidir se o assento rererido
comprehemle somente os postos militares com'
e1Teclividade e exerêicio, ou tam(II;m aOll Offi
ciaes militares :rggregatl08 e graõlVlIdoll; e pa- I

rece-me que sobretudo se t1(lferÍl -conllu]té!r a
S. ~I. I. ; o que, se he necc5sario, requeiro•
. 'O qne ,'isto, como 11 dnvida 'proposta pelo

Conselheiro Fiscal dns Mercês éomprehenda es'
seneialmentc a gr:lça pedida pelo supplicante , e
demande pro~idencia legislali V:I qnl! interprete'
a.lIthenticamente a lei; parece ao Conselho não
Ihc ser licito mais do que leHlr tOllo o exposto ú
sempre nugu~ta consideração de V. M. I., que
lIe digonurú pro"cr o mais conveniente; :lccres
ccntando o Conselheil'J Joiiq José da Veiga, que,
além da carta regia de 2:1 de Março de 1766, ji'
por csle ConseUlO se consultou II favor dQs mi-

, Iicianos em Lonformidade da me'm:l carta regia.
na consulta fçila sobre o requerimento de Jose
Anton io 'de Seix:ls, conSlllta qnc' foi tom:ld:l em.
8 de ,Julho rle 1825; e que não b:lixou resolvida;
e q~fl,nto ús gl'ad'uações I jú parece estar a ~tlvlda

decJ,l1ida pela imperial resolnção de 29 de Jançirp
de 1827. q"e até declara ser em conformidade e
c'ongruel}cia do que em caso hlcntico se 11<l\'ia
'FI réso\virl,o, cirdumstancias que o dito Conselhei.
1'0 assentou deverem ser presentes :IV. AI. I, que
mandar;' o mais justo. Rio de Janeiro, 51 de
Outubro de l82j.

Resolllrãó. -J.\emclla-se ú Assemblea Legisla.
til':I, conforme requer o Conselho da "Fazenda.
Paço, em 9 de No\'embro de 1827,-Com a rúbri·
ca de S. lU. o I. - Visconde de S. teopoldo. 
Acha-,~e no Liv. Iode Rp,g. de Consultas do Conselho
da Fazend((~' ti [1.. úig v. a 241 V.

RESOLUÇÃO D"E 9 DE NOVEMnnO.

Manllscripto anlhcntico.

O Coronel :lggregnlio de Cav:lllaria dc l\lili
cins Jonqulm Borges de Figueiróa Nabuco Arau
jo pelle, em remuner:lção dc ~eus ~eniços, a
tenç:l corre.ponllente irquella patellle, O Conse
lllCiro Luiz TltOmaz Na'varro de Call1,!)o~, discor
unnllo dos pareceres do ComelllO, que se coufor
ll;~"'a com os do Prócllr:lllol' da FazeniJ" e' Consc
Iheiro Fisçal, concedendo a tença corrcspo.n(len
te ao posto de Coronel de Ca vallaria " disse- da
maneira seguintc,~ - Parece que ao supplicante
Coronel nggregado ao r~giD1el\to (lc Carallal'ia
rln segunda linha da Villa ria Cochoeira se de"(;
conceder a tença corre 'pondente ao posto de que
tinha exercicio e \'Cncin so~do na trop:l da pri
meira linha, "isto que, passandl) dcsta pnl'a IIqncL
ta, se considera Coron~L de JlJilicias, porque ne
nhum soldo' tém, e não tm serviços :JJguns de
gnerra, s-en-iços que merecêrão do alguma fórma
allcl\cão na remuneracão de José Antonio de Sei
xos, 'obrados sum du\'ida oa cnmpanha- do SuL,
até o posto tle Tenente, como eonsta da CODSU~

ta de 8 de Julho de 1825, que a lei faz distinc
ção de serviços do COf'Jlo Militar o dos Officiaes
Auxiliares: a carla de lei de 19 de Junho de 1,80'
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'nO .§ 29 não concede o habito de 4.viz a estes Of
ficiaes que não servirem em tempo de guerra;
como se deve entender a carta regia de 26 de'
Março de 1766, 'que Jpermitte aos Officiaes dos'
terços auxilia~s e ordenanças a remunera~d

'que compete aos Officiaes das tropas pagas, de-'
'pois do alvará de 16 de Dezembro de 1790, que
,deu nova fórwO á,s remunera9ges militares, cujas
.disposições se fizerQo legalmente transcendentes
ao Brazil? e depois do assento do Conselho Ul
trnmarino de 28 de Março de '1792, sobre a tari
fa 'e pratica da remuneração dos servi90s milita
res do Brazil e dominios então ultramarinos, e que
estabelece a te3Ça dos Brigadeiros de lufantaliia,
e mais Officiaes·alé °posto de Alferes, seja na In
fantaria ou Cavallaria, humo vez que este assento
he 5i>mente appUcavel nos serviço, da tropa paga ii
De 'pat"a o mesmo Consdhewo objecto de duvi
da, e por iSS6 na ('onsulta sobre o requerimento
de Pedro Gomes N()gu~ira, Goronel.dc Milicias ,
pedia, na qualidade de Fiscal das 31ercês, que se'
censulhsse a .V. l\I.,J. sobl1e o intelligencia que
no ~empo presente deverll'tcr aquella carta, não
tendo Os sobreditos Officiaes seniços ele g~ellra ,
porque tendo-os, cessa a sua du\'ida. Considera o
lDesmu Conselheiro que; a haver remuneração de
serViços em tempo de paz, não bastaria hum rico
Thesouro millionario para recompeosar taes ser
viços L Si> as fadigas e perigos da guel'ra mel e
cem aquelle premio oneroso li Fazenda Publilla;
e quando se trata d.e rlespczas da moO 'ma, cum
pre que haja muita clareza na legislaÇifo. ' Os Of
ficiac~ da primeira linha estão ~empre em exer
cicio militar rigor,o!>o, promplos a toda o. mo
mento para a gll"crra; hc estã a ~1Jla al'riscadissill'la,
mas gloriosa profissãe, e por isso semllre os seus
serviço!> lirer-ão maior comideraçã0: parece-lhe
p61'tanto qne, concedendo-se ao slJppüeante a
tenço refcri4a. lhe ficará resgllar.iJado ° seu di
reito para obter o excetientoO, se V. M. I.' houver
por bem de'resoh'el' sobre a consulta do dito No
gueira de ma,neira que fuça ·bem á sua preten.
cão.
• RC$Olurão.-Ca.mo parece a@ Conselheira Lui~
Thoma~ Navano de Canlpas, competindo desd-e
já ao supplicante a .Iença corresponde~teJa Sar~

gento-Mór de CavaUllria da primeira üêha; de
eujo'jlOsto1passou ao de'Cor6nel de l\loiIi~ias, e
6condo resguardado o seu direito pa1'a .obter @ ex
cedente, quanào pela Assembléa 'Legislativ~ mI:
interpretado ° (l, sen~o que até agem tem l1egu
lado semelhantes remunecações. .Paço. 9 de No
-vembro de 18'21.-Com a.rubrico de S. ~l. I .
Visconde de S. Leopold@.-~c"a-.f'.noLiv. I" de
Reg. de Gonsldta$ do Gomelho daF4unda, á /l. :l~,lJ

v, a 245. '

'~E'CnEll'O DE '!3 DE NOVHlInnó.

Col!o ,:qrAZ. j .

Tendo resolvido a A'ssembléo GoraIILegislilt'i-'
Vl1 que a disposição do alvarh de 21 ele Maio de
1751, cap. 5", não he ap'plico'Vél aos Recebedo
res e Thesoureiros uas Alfandeglls, os quães não
podem haV'er 2 por cento a 'alulo de depesito do

T01\l0 VI.

producto das 'alendas, que o alvarli Ile 18 de
Novembro de 1805 manda vender em hasta pu
blica, por se terem- demorado por mais tempo
que o 'Permittido, com a unica deducção de I por
ce,rto do seu producto a favor do Presidente do
leilão 'e mais Officiaes da arrecadação: hei por
b.em, sanccionanr1o 8 mencionado resolução. ,que
esta se observe e tenha o seu devido ~umprimen
to. O Marquez de Queluz, etc. Palacio do Rio dc
.Janeiro, em 15 ue Novet:pb,'o de 1827, "~. da
ledependencia e ~o Imperio.-Com a rubric~ de
S, 1\1. I.-Marquez de Queluz.

DECRBTO DE 13 DB NOVElInno.

ColI. Braz.

Tendo resolvido a Assembléa Geral Legislatí
"a que o Governo I>ossa alienar todas .as arma
ções da pp.sca das balêas pertencen~es.aoS pro
prios nacionaes, seus 'errenos, edlfiOloS, em·
barcaÇ<ões ascra \'0 c utensilios, fazende de cada
huma lÍell'lI~ contraçto ;opa.rauo pelo maior.la~ço
que se °fl'c rec.er ; rccebcnrl~ o I'agamento a. vlsta
com prerereocia ou em letras paga ,'eis d? seis em
sei mezes com hypothcca nas sob,r.edltas pro
priedades, até li inteira solução do p~eço por ~.e

calla huma della Iô( vencida; e nao se admlt
tiRdo estipulação de pagamento ~enor que o ae'
10 [lor ceDto do pr~ç,o (le cada humo, das, respec
tivas arrematações: hei por bem ancclOnando
a mencionada resolução, que est'D se observe e
tei\lha o seu deviJo cumprimc.nto. O Marquez de
Queluz, etc. Palacio do Rio d~ Jl\njlirol, em 15
da Novembro de 1827, 60 d:j Illdependencja e do
Irnpel'io.-Com a rubrica de S. M. I.-~~arquez

de Queluz. . I

CARTA))E LEI DE 1:3 DE Novt~R6.,
·Goll. Brn.

-n. Pedr6 1, por graça de Beos, etc. ,Fazemos
saber a tol1os os n05SOS subditos que a Assembléa
Geral decretou, e nó~ C{Ueremoll a lei seguinte:

Art. I. o () Governo fica autori ,ado }lara faze,r
continuar e acabar a parte dQ Palacio da Impe
rial Quinta ria Boa-V,ista que se ach_a em c,ons
trucção, appl\canuo a esSa élcspel.a a quantia de
106:450:jj) ·rs. ,

Art. 2. 0 Esta quan-lia será fornecida pelo The
sonro PubUco em' prestações menSaes, que l'erãe
designadas pelo Go"Verno, auendendo el)l sua
discrição ús urgencias do mesmo '[hesouro.

Art. 5." As prestações que se fizerem ~o anno
dé 182'8 serão 8ccrescentadas 80 seu ·deli"', e ·sa
tisfeitas pelo mesmo modó por que li elle se OC

ootrel'.
Mandamos pOlltanto ,etc. Dada no .PfllacÃo do

Rio'dê :Janeiro, aos 15 de ~o.embro de 18~" 6"
da Independencia c do Imperio. - IMPBIU,POB.
com rubrica e guarda.-(L. S.) Visçonde de S.
Leopol~9.-Com 06 registQ6 compáeflt.6.

1.5
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D. P~di'o I, )tOl' graça de f)eo~, etc. Fazemos
s'ahet".<l iddos os nossos subditF>s que a As embléa
GelÍal' (teCÍ't!ttlu, e nos <1ueremos a lei seguinte ;-

!'t. 1.. o He lil're a qualquer pessoa levantar
en'geü'hds 1.16; assotar nas suas terras, em qual
quer llist:lliCia de ou tros eng<!n h(}s, sem depeno
dendta l.1e licença alguma.

Àrt.' 2.' Fiéão re ,'ogadas todas as leis, alva
rás, decretos e mai~ resnlu9õe~ em contrario.

Mandamos portanto,) ~tc. Dada no Palacio do
Rio de Janeiro, aos 15 de Novembro de 1827, 60

da Independencia e do Imperio. -IMPERA.DOR
com rubrica e guarda.-(L. S.) Visconue de 5.
Leopoldo. -Com os /'egí3tlis competentes.

D: ,Pe(!ró', por' 'graça de Deos, etc. FMemos
snber a tddos Os nossos subditos ql'le a Assemblka
GeUl decretou c nós queremos a lei seguinte:

Art. I.; O~ pr.eços dos contractos de arreca
dação de reI?das publicas, ou ycnda de proprios
àlien'll'lJis, cujos págamer1tos se houverem de ra"
zGr éih'l!l'estllçõcs certas, estipuladns'nas arrema-'
taçô~s; serão 'reduzidos a -letras aceitas pelos de
vedores, sacéadas e endossadas por seus fiadores,
c1pagaveis nos praz05 dos mesmos contractos.

Art. &.• A divida activa da Nação, até ngcra
existente, -poderá igualmente 5er reduzida a le
tras aceitas, pelos devedores, saccadas e endossa
das por, seus fiadores, 'se os houver, pl'ccedendo
convenção eotre 05 Encarregados da Administra
ção da Fazenda Nacional e os devedores, a res
peito dos prazos dos pngamenLos.

Art. ,5.; As letras serão sempre saccadas com
a clausula de se pagarem ao portador, e terão a
natureza de letras mercantes, para se observal'em,
a respeito dellas, todas as leis, disposições e es
tilos oommel'ciaes que a respeito de5tas se achão

I I· Iem 'VIgor. , .,
Art. 4:0 O Thesouro' p'Oderá dnll em pagamen

tiO 1105' seus orodol'es as sob1'editas letras, se elles
as qtil7iCrem aceitar, sendo- primeiramente Cn
do. sathís" pelo Thesopreiro a cuja receita. per
tt!oOerem, e pelo JEscrivão da mesma l1eCeiLa.
Esta transacção he resLricta ús letras !omente"
cuj 'imporlanci'a se bivcr computado no orça
mento das rendas decretadas para supprir as de9
pe1ia 'do Estado em cada hum anno, e não oom·
prehel1dllrá as que se hão de vencer em annos
últêriores.

A\'t ,t). O' Ficão abolidos os emolumentos de 4,
6 e 8 por canto 'que q decreto de .8 de l\Iarço de
180 I concede ao Escri vão da Junta, Procurador
da Fazehdk e 'Juiz dos Feitos, pela, cobrança das
di-viílhs activaIJ da Nação na Proviocia de Minas
G'eraé '
~Art. 6.· FicQo revogadas as lois, alvarús, de

cretos, regimentos, orderis e mais tosoluções em
contrario. . .

l\iandam05' pOI·tanto ,', elc.' Dada no Palado
1.10 Rio de Janeiro, 310515 de Novembro de 1827,
6- da IndelJendcncia e do- Imperi'il. - IMeERA.DDI\
com rubriua e guarda. - (L. 5.) - Manquez de
Qu(}lo~. - Cont os rlJgistos compete1l/es.

CARTA DE LEI J)·E 14:-1'.11 \fdVluIllno.

Col!o 'Braz.·

D. Pedro, pellr' graça de, Deos, eLe. Fazemos
saber a todos 05 nossos subditos que a Assembléa
Geral decretou, cnós queremos a lei s.eguinte:
, Art'J 1.· Fica somente orçada li receita. do

Thesouro Publico na Côrte e Provincia do Rio de
Janeiro, para o anno futuro de 1838, a contar
do 10' de Janeiro ao ultimo ,de Dezembro do mes·
IDO a~no, na summa de 6,880'oIJo.t», a saber:

1. Recei~a ordioaria da Provincia do Rio de
Janeiro calculada OOIÍ'l 10 por cento ,de au.gmen-
to, á,50o~ooo.t». '
lI•. Receita extraordinaria tal qual 'Vem- calcula

da no orçarneilto do-Thesouvo oom-augmento' de
8:ooo:tf> do rendimento, da Fabrica da pt>1vOIl3 ,
•.l580:000~. ... I,

I Art. 2. o Fica someute orçada a despeza do
Thesouro Publico na Côrte e Provincia do Rio
de Jaoeito'para o dito almo: de 1828, a oonLar do
Iode Janeiro até o ultimo de Dezembro, na. som
ma de g,.525:000tlt>, a saber:

,1. Casa Imperial, '. ,05uooo.t».
II. Ministro do Imperio, 570:000.t».
lU. Dito d,a l\Iarinba" 2,061 :ooo.t».
IV. Dito ,la GuelU'a, 2,558:ooo.t».
V. Dito Ja Justiça, 10'7:000.t».
'VI. Dito dos E~trangeiros, I 10:000:t/J.
VII. DHo da Fazenda, 5,'188:000:t/J.
Art. 5. o No caso de seguir-se 8 paz, se redu-

zirãõ as desperos orçadas': lO, da Repartição da
Marinha na forma da lei qae fixou na forçlla ma~

ritimas; 2·, da Repartição da Guerra na forma
da lei que fixar as forças de terra. ,

Art. 4.· As Provincias concorreráõ pnra as dell
pezas geraés do Impe...io cam tudo quanto sob~ar

de su'as 'rendas depois de deduzidas as de5'peza,
provinoia~s. I r

,Art.' 5. o O Oovernb haverá, po... .nleio de T,6ll;,

da das' apolices' de. capital creada pal1a a funda
ção da divida interna:; a somma neoessaJ'Ía pllra
fa~r frente a'o deficit. Quando porém por este
meio não lhe fôr pôssiveh inteirar as quotas men
aaes arbitradas no orçamento, poderá emittir le ..
tras ou bilhetes Ide credito assignadas pelo
Thesoureiro-Mór C'.Escrivão do Thesouro, e dé
oQancella, pelo setl,Presidente, a prazos e do valor
que convier, eomtanto que a sua totalidade não
exceda no futuro anno de 1828 a importancia do
orçamento que deve !\ervÍ}' du bypo,theca ao seu
pagamenL'o integral. ~st~s letras ou bilhetes de
credito serão dadas em pagamento aos cr~dores

do Tbesopro por ~utuo accordo, e ás dül'erentes
l\epartiçõell. Igu~lmentepo~eráõ estas letras, ali
sim como 05 hilhetes ou escriptos da Alfandega,
ser -descontadas pa praça por intermedio do CQr
reçtor da, Gaisa d~ ·A.Il!0rtisaçãp, quando o, C~e~,

"

-.Coll. Bvaz.
"

c'ÁRT A DE LEI DE i3 DE 'NOVEMBRO.
.:., I'

CDU. Braz.

"
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re"l1o Thesouro e (jg dlls butrul5 Repartições assim I

o jul,garem indispen5areI. '
,. ArI. 6.· Ficãobm vigor e.con inuarúó li co
brar':sc durante o anno de J~ 828 todos os tribu
106 e imp.o toS'! ora exislell)J.és.

Art. , .• ' A receita e despeza do l."hesouro Pu
blico nas dcmaj;! Provillcias do IOlperio ,não or
çadas pela pCcse~te léi, 'continuaráõ a fazer-se,
dUl'ante o anno de" 1828, na conformidade das
leis e 'ordens que as rem ('egulado', devénilo cada
huma oas Provincia satisrazerJ durante o mcsmó
anno, aquelles ramos de despeza geral que pelas
ditas leis e orrlen estiverem a eargo tIos seus
l'espf!ctl vos cofres. " .'

Arl. 8.· As desp~z..~s ~xtrlaoJ'dinar.ias que se
precisarem em cada huma das Provincias, só po
deráê ser feita' na conlram/idade da lei de !lO tlc
Outuhro ~c 11h5. ' r -,

.l\lanl1ahio~ po~tant6, étc. "bl\tlá no Palado ao
RIO de Janelro,.[l(j5 14'J1e '8ovembl'o de 1827,
6· ua IndcpéMencia e do Imperio. !- lMllERAIDon
com ruhrica e guarda. -(L. S.) Marquei de Que
luz. - Com OS" e.Ristas cIJ.mfletcrttss.

" J

cl~lllSU las .,ficão ~ a aprazi,m enIo ' d~s oontlrllheot~';
c outro sIm, segurá tombem e to~ompaQhiarpre

dias urbanos contra o risco do fogo. oSclJnta
tombem letras que tenhão pelo menos duas boas
firmas, não excedendo o seu vencimento a seis
!ri/nes; fi que todavia' se farâ bavendo fundo sul'
ficiente no cofre sem immediata applicação.

I 6.· Terá· esta 'Comp:\nhia ~re5j..DÚiecmres,,~~
q\laes hum ser;', ,tam!leQl o ~ai;a, ql1q OIp~ P
os seguros conforme a procuração que lhes será
dada, ficando ao Caixa todos os documentos con
oerne'tltes par.a humo .cscripturaçã r '~ulal). I.

dia, e caela hum dos DirectuI'cs, cQnju~t ~D~

com ()' Caixa, dev.el'ú ppssuu' humo cJ1;lv(il- do 00

fre, P{)l' isso que todos Iros ficão WPOtl5(l ll'i~
in solidun " pelo dinhc.ir.o ou letras .queld:e \'@ ~~jJl-
til' nelIe. .

'}<-,. (i) .Caixa fará o- p'og;1\mento d'q$ -pétJlas
alvarias leg3'lisauos c appro adas pelo ' o thws
Directores: ,tem a seu carg.o ;t .cobraJltl ,coo.,
"oea para .huma es ão @eulÜ no ul,tjllJG. De
:uemhro de cada anno todos os socio ~ "0 ,e tqs
de,'em cl'Imparecer não ,estando I ilP (llldW.AS..f.l'\.QS:;
ta ses ão se apresentará hum bolango 1Il0QumStt'llr
tivo.do estado da Compaolüa., e o Gl\iK~ qrá os
dh'irlendos.aos socios.que. forem oJ}mp . . oAJl}.
as circum taDeias della.; de.verA tallloom C(I \'.0

cal' 0'5 sacias extcaorlUnalliamentc, qJm.I\Qoo 8.~JAll
neoessamo e o interesse ,da Gómp3111hi a$!iilP
requeira.

8:. Em rémuneração dus seus Te pectivo tra'"
balhós Teceberú8 os Directores e o 0a-'í;'(u 16 pól'
cento de todos ds premios r~ue grarigéorem, 'pbl'
tiveis pbr todos 'tres, pagos pelo Cáixo da' C.-ó'ID
panhia; fazeudó por~m ii sua custo a~eza5'
respectivas do escriptorio, li'Tos e ót'llenado dó'
Guarda-Ihros; e todas as ma.is serão' ~or conta
da Companhia. ' ,

9';-fod~~á cada socio ciuJ:pirector ~et raÍ'-sp
da, Com~a.nhia ou ad'mibis~caç~p.• gJapd? 1~~'S
apprpu~?r" comt.an~o qu~ o pa~tlçlP.e,p~r (}~IJ?
to jlo DIre,ctores seIS mezes UI\tes çla conCe en la

• , "1 .'" ~.. ."
geraL para nella se p' l'over s rc la' u SllttlI "o

(' -, .' ( "11 r·) I

qa ~ua fal\~. . I ; ....
I ,10.· lN~o .se correra l'isAO,~Çil~·~rcí!~O

Qunavio ,~.)mai8. de.6 ,por 'g~Qit.q 9.9.1fP.. 'tll "Gil
copalitu~ esta CQmpanllií\, f3 01U\e,@lO. 'AM Pr
derá 1l1reapeito de cada IHHn pr~jo 1~r~a () 'I ~
propric51aste de c~sas. , II I (J II . J fi

1I11.Q'Os:premios serão pa~os em' letlolul, 5e~

gdttdo o pi'flzo COl1Ycncionado edtre as pa tes1 a
c'o'tltar "da assignatura, da a}loliées, que fis Do-.o.
tores Qevém cxpedir .com' a br~vidadepbs iv~l.

• 12.· Todos os negocios dll.Comp n11ia sctão
de'cillúlos á pluralidade de votos os', el'p.s~ados,'
assim na sessão annu,d como nas e'lCtraordioarias,
defD:isae co.nvocados (}~~ialr~e.nt:.. .

15.· Em tudo quanto não he expresso nestas
pondições se sujei Ião os interessados ao regula
mento dado á Casa de Següros de'Lisboa, e aos
usos e costumes marítimos estabelecidos pclos
oodifros das noções mais cLvili8ada . ,.

I e

1.5.1W NOVq~Dl\O.

Call. brnz•.

i .
CONDIÇÕES da Companhia de Srguros RETJ\lllUIÇA.Õ

estabelecida tleSM prnra do-Rio 'de Janeiro' em 15
de' Nuvéinh,'o de 1'80l? Mlos nrgllria~tes abaixo
declarados. • - '. , . ,

I.· Esta Companhia denominar~lle-ha-:Re-
tribuição -, e princip~ará QO se,!l-exercicio logo
que esteja preenchido o fundo que a constitue:
a 9~a dtiração he ,sem limite de' tempo, e o seu
capital hc de 400: eroo:t1J Cle I1s., di ,'idirlo .em all
~õos de ll:ood:t1J de rs~; nenhum acoionista será
admittida. com menos de 5..:1ecões.

2.· A re8pon~ahilidade .dos~ a.coi:onis'as 'he ia.
soliriiJ.m., tanto peló ca.pitlll,de SU'3S acções, como
por todif o mais 'que! se 6Xr~'3r a rilioo. '
15.: Ehtrará' immediaba' ilte cada ,sacio para

a .ouxa com' la por cento' ,do' ou' inteTesse e
ficará sujeito a fi)zer as ulteriores-entrBdas qu; a8
oi~eumstancias eXi'g'irem: I todo aqíI~tc .que· não
satisfazer'll esta llond,ição peille o lucro "Moidó ,.
re ponde pela {>'erdaJ que lhe ~o!llpotir nos acol1
teeimentos ad versas, e pllga os 'juros dlf demora.

4.· C1!Ssa rdo/,or.soeió tQdo aquel!o que morr~r

nalural ou cilVilmeote, or/;I\quelle' que faltar a J

estas cond,ições'por todo,; assign-adas,e Dem eIle,.
Bem ~u 'hel'deiros podem pedil' éOR'as ómquan-

. to se n~o liquidarem os 'riscos pendentes, a que
fica'onn,ga'1la a,herança ;'6 outro &im nãb poderÍlõ
St;r conl'eridas as· acções que ~agarem por falle-J

clm~?to de qualquer dos soeios a seus herdeiros,
debal o di! qualquer pteté!ito ·que (.1eja; ·salvo
aque110 que, (loarpossuindo '-3 firma da casa do
faUtcido sooio e continuar em 'g'ro 'marouptil.

!):.... Tombrá esta 'Oomp.anMa. tÍldós .(Js .,iscos
marItul1<!, il}(}jo\1duad6S em 'lUas ápolíceS!, cujas
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~. Pedro, por graça de Deos, elc. Fazemos
saber. a lodos os nossos subditos que a A!scm·

Estado.Maior de liam Batalhão.

I \ '
• 1. C9mmandal)te Geral" Tenente-Coronel oU!

Coronel" I Oillcial subalterno ás ordens,. 1 Secre-·
tar-io com, graduação. de Tenente, 1 CirurgiãOr
J\lór, 1 Capellão, I 1\le tre d'armas com gradua..·
ção de primeiro sargento, 1 Corneta-Móç: son),;
ma 7"

bléa Geral decretou -' e llós·q.lilreInOS a lei se
guinte :

Art. I.: O COI'PO de Artilharia de Marinha
con~tar!t da fórça dhcJll,rada' no pl;lDo seguinte:

) • I 'I

PUNO da orgrr.nisaráo· do Corpo rlá- Artilharia d,
}';larinha com dous hatalhões de oito companhias
cada hum. "

H
Estado-Maio.r do Cofpo. r

, ,
1 Commandaore ,! Offieial superior 1 I Majo»"

1 Ajudante,primeiro eu segundo Tenente, J Q.uar
tel-l\l~stre, primeiro ou segundo tenente, I Se
cretario com p,atenle de segunrlo Tenente, 1
Ajudante d.o ~iiurgião ..~IÓr, 1 Ca~o de Come,":.
tas: somma ,.

Praças de h.ma companhia•.

1 Capilão, I primeiro Tenente, I segundo Te
nente, I primeiro Sargento, 4 segundos Sargen
tos, I Furriel, S' Cabos, 4'Anspeçadas, 2 Corn6
tas, 150 Soldados: ~omma 1-73.

Somma das praças de cada homa companhia.

rrimeira comRanhia 17;)" s~gunda 175, ~er
celra l'~,. quarta 173, .q).linla 17.5 ~,~exta 1:;t5,
setima 1,3, oitava 173: somma das Fraças,de 8
com panhias 1,384: ~omma das praças de hum
batalhão 139'J. ~ " II' • '.

Fbrça ger.al·do corpo,

Estado-Maior do Corpo de Artilharia da l\bri..,
nl1a 7, primeiro batalhãO" com seu Estado-l\laiO\"
1.,391, s.egundo hala1lhão com-Ileu Esta'do-Maior>
1,391 : somma das praç.as.tIa, Conpo..de AI'lilharia.
dall\hrinba 2,789' .

Art. 2. o O. Commandante do Corpo .de Arti...
Iharia da Marinha e dos·.Batalhões, o·Omcial-ás
oroens, Majores c A' dantes, nüo reccberáõ- o
valor <10.5. cavallos de pessoa". nem teroo venci-;
mentos da fOJ'l1agens. I. .

Art>, 5. o (i). Secretario Tenceril o·soldo. de SUIII

p,atente, e o Mestre d'arma-s·o soldo de Sarg.ento.
AjwJante dos Got'pos de Caçadores do Exeroito ;
e. tanto bum como o out~o, no ·Om.de seis anoo!!'
de bom ~el'Viço.., terãó di~eito ap posto ·de segun
~o :,JI~oe;llte ~e Co~paohia11 m"stl'alldo para iuo
ldonel,uade em ~xame publico de seniço, pratico.
e theoria. de artilhuria, oom 'os outros Sargento~

do.Corpo de Al'tilharia da.l\larinha. , •
,.Art. 4. o- Oll Cabos de Corlletjls ,venceráõ !AO n.

de soldo. 4iariill mais do que o!- simplioes.C",...
qeli\S. ~ I,., t • I tiL.. 'I I t, f"

Art. -5•• Os. soldados (}\lO' a bordo dás embal'
oações· .de guerraJserNirem-dtl' Escoteiros e' Fieis
dos paioes.de·~IJora,.e da,palamentae cordO&"
lha da artilharia" venoepóõ huma g-ralifioação de
:.lors... dia.r~os além.do ,soldo das suas prapu.
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Luu dbs accionistas da Companhia de Sl'guros RE-'
TI:IBUIÇJ.Õ estabelBcida nesta praça em 15 de No-,

J fllJmbro'de.182'. ,
I ou:u.

, acç,ãe•• ,
Diogo 'Gome's Barroso _ .• 10 1O:000:t/:JfJoo.

DIBEGTORE5.

Bernardo FranCISco Lessa.. 5
João Antonio fereira. . •• 5

1/ ~cCIDlnsTAS.

João Gomlls Barroso. ." .• 20
André Pire-s-· de ~líranda. .. '12
J}ourenço, Antonio do Rego. 10
Jos.é Francisoo de·l\1esquita. 10
Antonio José l\leirelles. ..• 10
Joaquim Ferreira dos Santos. 10
An~ Rib.... Bernand. Forbes, J.O

José Justino Pereira deFaria. 1-0'

José- P-eJleiNt \lidaI. • . •. 10
JoS& Maria meN)' Ribeiro.. 101
Jo;. Fernalut'. de OH". Penna'. 10·
Joao Alves· 'dai Cruz. . . 10,
João Gon9alTell Pereira, 16·
João Ferreira. Duarte. • 10
João Martins Barroso_ . 1'0·
Luiz·Gomes. dos Saotos. 10
Manoel Frenc. de Oliveira. 10J
Manoel MlIrtins, Vieira. •• 10
Maximiano Antonio de Azev. 10
Mel. Gomes de Oliv. Couto. 10
Manoel lUor.ira Lirio·. .'. I Q

Antonio Pinheiro Guimarães.. 10
Er.a?c.:..José dos Sant. Rodrig., I"
J~l!e Bernar.des>,Mont. Guim.. lO,
O' mesmo para seus filhos_. 10.
n.azCarneiro Nog•. daGama,. 10
Antonio José de Brito. • • 10
Joaquim Antonio Ferreira. 7
M.ânoel Teixeira. Passos. . 6
~oaq.\IiIlJ Jqs~ F'érreira. : . 5
Antonio José P'eàrosa. •. '~5'

Fr-anc. dos Santos Fbrreira.. 5.
Antonio da Silva lIenriques. 5'
Francisco de Paula da Sih·a. 5
Francisco Ferreira dO' Assis. 5
Manoel1osé de Oliveira. • 5,
M-anoel Jósé' Duarte Guim. 5~

Manoel Franeisco Lirio. 5
Pedro Antonio Ribeiro. 5
Pedro José B.eroardes. • 5
João AntoDio. Âôirosa. • •• 5-
Manoel Antonio- Pàcheco.. 5.
José Antonio Marques Braga. 5·
Antonio Clemente Pinto. 5
José Joaq. Gom~sBarros9. 5,
l\1.a!:!.oel da Síl.va Pereira.. . 5
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3landamo~ porta~t(}, etc._ Dada DO Palacio do
Rio de Janeiro, em 15 de Novembro de J827,
6' da Independencia e 110 Imperio. -IMPBuDoa'
com rubrica e guarda. - (L. S.)- Marquez de
de Ma~eyó. -"Com 0& rtgútO& competenteJ.

IlBr.RB~O DB 1.5 DE NOVBMBRO.
~ ~

Call. Braz.,
Tendó resolvido a Assemhléa Geral Legislati

\'01 que o art. 4' da lei de 15 de Outubro do cor
rente anno, que manda executar as sentenças das
J untaIs de Justiça, sem mais- recurso algum excep
to o da rc\'ista, não c~clul'. o rer.urso de graça
dirigido ao Imperador, quando a sentença i'm
pOZttr pena de morte, o qual sempre terá lugar
nos termos da lei de lide Setembro de 1826 :
hei por bem, sanccionando a referida resolução,
que cHa se obsen'e e tenha o seu devido cumpri
mento. O CQnde de Lq~es, etc. Paço, em 15 de
Novembro de 1827, 6· da Independcncia e do
lmp.eri(}. - Com a rubrica de S. ~l. I. - (J~lDde

tle Lages.

DECRBTO' DE 1.5 DB NOVEMBRO.

Call. Braz.

Tendo resolvido a Assemhléa Geral Legislati
Ta: Art. I·, q1de be ahusiva~ irrita e nulla a pro
"isão do Conselllo Suyremo ~li.litar de 25'.dc No
vembro de 18:.5, cujo th~(Jr be o seguinte: --'Ii.
Pedro, pela graça de Deos e Una.nime Acclama
ção dos Povos, Imperador Constitucional e De
fensor Perpetuo do Brazil: Faço saber a vós" Ba
rão de S. João das duu Barr.as-, Conselheiro de
Guerra, Tenente-Geral, e Governador das Ar
~as da Côrte e Pro\'incia do Rio de Janeiro, que
senrlo-me presente o req.uerimento de Jos-é d~s
Santos Teixeira, Coronel Commanilante do pp.
moiro Batalhão. de Artilharia de segunda linha: do
Exercito, no qual 'me expõc ter sido chamado ao
Juizo do Civel para responder a húm Iibello. de
pe~das e damnos oll"erecido contra elle pllr Franeis·
co de Paula Cerqueira, Tenente addido ao sobrcdi"
to Batalhão, pelo fundamento de ter este sido ab~
solvido 'Pt11o CQnsetho Supremo de Jusliça ,da
accusaç<io contra elle feita pero mencionado Co.
ronel; ponderando-me ao mesmo tempo que ten
do e5ta accúsação por objeCto cldmes militares, c
que não sendo a absol virão do dito Tenente fun
dada r.m pro\'a que este produzisse da sua i'nno
cencia,mas sim na }aLta d'a, que se julg.ou'neées
saria para ser procedente a. accusação e J"ealisar"
se a condemnação, 'Vinha a ser a acção co.\ltra
elle intentáda hum. manHesto ataque da parle
<JaquelleTenen~,.destiAado,ainjuriar o seu Com.
mandante, e ludibria-lo em seos articulad08,'e
allegações, o que seguramente coo1ribuiria. para
o enfraquecimento da di&3iplina que tanto con
l'ém manler nas tropas: querendo eu' a este res
peito dar providencia que nem. anime a calum
Dili, nem exponha a innoaeoeia; mandei aonsultar
o Conselho Supr.emo de. JUlltiça,. e cotlforman.
oo.l.me inteiramente tom o pacecer do cUto CJ)Q<o

lho: hei por bem determinar que fique proviso
riamt;nte em regra, que tanto no caso em questão
entre o Coronel José dos Santos Teixeira e o
Tenente Erancisco de Paula Gonçah'es de Cer
queira, como nos que para o futuro occorrerem,
se os réos absolvhlus nos Conselhos de Guerra,
l'ealiSildo& so.hre crimes militnres e por occasião
de partes, officios ou declaraçõcs que derem seus
superiores, ou quaesquer militares entenderem
ter direito e quizerem haver dos alJtores dessas
partes, officros ou (Jeclang;ões, injurias, perdas
e dam nos, usaráõ para isso de requerimento ao
General respectivo, que mandará proceder a Con
selho de Guerra, no qual, ouvidas as partes,
e 001 presença do original proC'esso aonde se jul
gou'a absotviçao, se julgará o que a tal respeito
fôÍ' de direito, guardando-se nestes C oO"selhos as
forJIlalidades marcadas nas feis para tiles proces
sos, que serão tambem jurgados em ultima ins
tancia no Conselho Snpremo de Justiça. Cum
pri-o e fazei-o executar. S. ~t. o I. o mandou
pel'os Conselheiros de Guerra abaixo assignatios,
am50s do seu Conselho. Antonio José de SOUZIl
Guimarães a fez nesta Cidade do Rio de Janeiro,
aos'~3de Novembro de J825'.-Eu o Conselheiro
João Valentim de Faria' Souza Lobato, Secreta
rio rle Guerra, a fiz escrever c subscrc\'i.-·Barão
d'e Souzel.-Alexandre Eloy Portelli.

Art. ~." Que os prOl:essos julgados ou ainda
pendcntes em virtude desta provisão, são nullos.,
e licão sujeitos ás formalidades qoe se :Ichão esta
oerecidas pelas leis existentes: hei pnr bem, sanc
cionand'o a referida re~olução, que ella se observe
e tenha o seu de\'ido cumprimento. O Conselho
Supremo Militar o tenha a~sim entendido e o faça
executar. Paço, em 15 de 0\ embro de 1827,
60 da Indepenrlenci'a e do Imperio. -el)m a ru
J:)rica de S~ M. l.-Conde de tages. -

DECRETO DB 15 DE NOVEMBRO•.

Cou. Br:u;.

Tendo resolvido a Assembléa Geral Legislati
va q.u~ não pa,uem portes ãe correios as foThas
period,icas e jornaes publicos que forem dirigidos
ás Bibliolhe~a~· Publicas, e que os !inos para as
nJesmas Bibliothccas sejlio isentos de dír.eitos das
Alfandegas e portos seccos; ficando revogadas
para esse lim todas' as leis, alvarús, decrctos, e
mais reseluções-em contrario: hei por nem, sanc
Clonando a referida r.esplução, que ella se obser
\'e e. tenha o seu devido. cumprimento. O Vis
conde de S. Leopoldo, elc.. Palacio do Rio d~

Janeiro, em· ..5 de Novembro lle 1827, 60 'da 10
dependencia e do Impedo. - Com. a rubrica <te
S., M. I.-Visconde de S. Leopoldo.

MClIRTO" DB 1.5, DE NOVEMBRO.

Call. Btaz.

T-eodo tesoltido a Mscmbléa Geral Le~jslati

Ta que se observe com 05 Professores da lingua
laLioa.o mellOlo.ql1e se acha disposto n06 arts. :'l.,
,', 8', 9', 14' e 16' da lei no-vissima a respeito
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DIlCtlETO DE 1.5 llÊ NOVEl\IJItlO,

• r I

CoJl. B raz.

T-endo resohidó Q Assemhléa Gera'l Legi -Iali 'a
que o PI1omotOl' eleito para 'o aúi~;O dos Jl1rú{}08
que ha de julgar dos abusos da Iibel'llaue da im
prens.a, 0.0 c.a.s~.'le, f<jlLa.,ou JeP.'.iti.plO impec1imen.
to, sep substll U!clo pelo Immeth,~l<i>re'm votos, ou
pelo que a sorle dcsigDllr, 'qlJjlOdo haja empale;
hei por bem, sanccionando a referida resoluç:"o,
qur. ella se obsene e tenlla o seu deviJõ cum
primento. ' O Visconde de S.Leopordo, elc. Pa
lacio doRio dê 'Ja'neil'o, em'15 de Ndyeinbl'o de
182,7, 6" aa In~epenrlencia e do Tmperi,o.-Com
a ,rúb'I'1C~ d? S. ·M. I.i Yisç9néle, i:le S. ~eop(),ldó.

C"JTULO qIlICO.

CoU. B,az.

D~ Pédro), pOI' grnga de Deos, etc. Fazelílos
saber a lodos 'os no 'sossuoditl1s que a âss(mBléa
Geral decl'elou e nós quel'ehios n lei· segúinte!

- I '

TITULO PRIMEIRO. Do reconhecime~tu da
.Ii "ida publica.

GARTA. DE LE-l DE 15 DE NÓvinmRO.

Art. 1. 0 Reconhecem-se como divida puhlica:
I. 'TI~das as dividas de gualque~ natul'ezâ', ori

get;rl ou classe, constantesile titulos veridicos e
l'êitacl!, COI]lra11ida ,'p~lo Go."el'no· assim no 'lm
plJi:io ~omo fl".:.a c;lell,~, Flté ao' ~m, do annq de
18?6, a excepçao daqLJella-s q'ue se ãchal'em pres
cnptas pelo ai"ará de 9 de Maid de .810.

II. Todos çs 'juros veu'c,idos e não pagos Ue
quaesquer das rc'f'el'idas dividas ~ue pe.la natu're7.'a
uos seus contraélos os enciãll. A di "ida 'éoôtl'a
hilIa no Imperio Sêrt, 'designa'ila pelo titulo de":
Divida lliterna,-e a céntrahida fóra d~l'le .serfi
ae 'Ominada-Divida :Ex~e'rna. I ~

Art. 2.° O ~overno fará liquidar immc.di:ha
mente, as im nesta CÔl'te C0l1'10 nas 'Provinlfiã ,
toda aquella parte da di vida ip'lerna qu'e o rião
estivllr ainda, e apl'eSenlélrá áCamara'dos. Depu
t~do na primeira sessão li conta da que cihver
hauidada até erflãb, . CQUI es.peêifica e inipre 'eri-

tI ' ~ -1.1 j-T'" d 1 I . •e men~ao uO 'Iuanto Se cv r ao Bando no fim
ao"córrent a~'no.' I I ' I.

I

.'l'lTULO n.-Da logalisaçã'o da dhida publica..

CHI~DJ.O PRI>lSIRO. - Do' In'ande livro da divia~ do 'nrazil.
• I. I I o; ~ )'. •

Art. .5. o' J1ica 1nstituido. e croeado () .granuo,li-
vro Ba dh'ida do Bnaltil. _, '

Avt. 4.· Este lÍ'vro constará d'e bum ou mais
:r'olumes, c'o;mó fôl'-nccessario, ,rubrioadésle'en
cerràdos pelo l\'llÍlnistro.e 'Secr.ctario 'de 'Bst~do

,uns NegocÍ'l)s ela Fazenda.
'Ârt. 5. ~ Fica tambem;iostituido em cada Pro.

-"iDeia,do ImpenÍolhum livro'Bmdliar do.gl'ande
-1iTlfo, <;rubricado e' enoerrado pelo. Presidente da
·Pio'Viocia Ilcspeotiva. 1

IAN. 6. 0 modos o's tilulos da dirida.puhlioa te~

-oooheddo ,ela. pllcsorite lei lserão insoriptoll oes
te gtande lihg,~'O • eílda hlJllh do!~81a 'Iw-

D'ECRETO DE 15 DE l\'OVE~BRO... ,
..

CARTA DE LEI DE 15 DE NOVEMBRO.

Coll. Braz.

D. Penro, po'r graça de Deos, .etc. 'Fá'iémos
saber a todos os nossos sillnlTtos 'que a:Assllrffi>léa
Ge~al 'decretou e nós quheinos a lei sc'gu'int :
, Arl. I.· Haverú na Ciuade da Bahia &I~i's hum

Tàbellião de'Not~s,'~ue. cO,]UI1 ta'rill ,óte 'cli
os outros Tabelliãe , fad o PÓlllÓ e r.rote 'lias
letras commerciaes. vencenilo' os rHesmos ei'nu
lumenlos gue percebem os mâ.is 'Trlbelli3~s. I 1

Art. 2. o O ponto e protesto das; lelrà5 c6m
merClaes serão registados 'em hii li to l'rlb'tica
do pelos JUIzes de Fóra,; pela ordem' numcl'!d,
referiodo-se no verso das letl'qs as '(olh'as 'do IlVr'
ém que se achar o registo., '

A delerminaçã~ do presenfe I âTtigO-fida <!xtelÍ
siva a todos os Tabelliães do Imperio.

Art. 5,· Ficão revogadas todíts ,.a~ eis, aI"a
rás, decretos e mais resoluções em contrario.

Mandamos portanto, elc. Dada no Palacio do
Rio ile Janeiro, aos 15 de'NovémHoo de &27., 6 0

da Il'luepenucnma e do Imperio:...-hlPEnAlloD com
guardl1.-~L. S.'-,Gondo de alonça ........,(Jl)mo~
1''egi~to's compet~ntf~;' . a

dos de primeiras letras, revogadas todas as l~i6

e ordens em contrario: hei por bem, sanccio
nando a referida resoluçãu, que alia se 6 1bserve
e tenha o seu de,'ido ollmprimento. O Visoonâe
de S. 1.eopoldo, ete. Pálacio do Rio >de Janeiro.,
em 15 de Nol'embro de '1827. 60 da 1:ndieflcnden
bla<ê d'o IinFerio.-Gom a rubricai àe S. M. If.-'
Viseonrle de S. Leopoldu. u

Coll. Brn.

Ha"enelo a ~ssembléa; Geral L~gi$,latiya resol
"ido :' ~rt'. unieo, que à di&po r ~ó. da, prd. ad'
liv. 10

, til.. 62, § 58, Ina parte ql)c regula ó
espaço de tcmpo em que se d,ç\'e cOllsid.er:~r m'or
to aquelle que, ausentando-se de hum lug r,,~ãó

~e sabe noticias de1111, não comprehendc o caso
em !lue, tendo parlido algum navio de,hum por
.to ,com deslino certo para oul 'o, não ~a.}a ríolil;ia
de &ua, chegadl\ a esse por~o ou a algpm outio,
nem das pes~oas que nell!1 fQ~ão, deri~ro ue dous
annos nas dall'cns mais dilatadas, devendo ne'sl~
"O ' • I I

caso rçputar·se penlido o na lio e falleeidos. o~
que nelle partirão, para o, t;ffútp C\ç. devoh'er-sll
a sua herança por testamento, ou sem esle, aos
que a ella tiverem direitQ, pr'ova'd~s os requi
sitos exigidos nll dila Ord., da mesma sorte ,que
foi estabeleciuo a l'espeito do~, na "ios sç,g.uros no
art. 19 da..regula~ãQ appro,vad'l- pélo § .3,0 do al
vará de I. de Agoslo de 179); e tendo eu sanq..,
cionado esta resolução, hei por bem que aS~Ílp

St; cumpra. À. l\Iel'á do p'esembaq~p do Paçp o
tenha assim entendido, e faça excCl;1tar com os
despachos uecessarios. P-alacio ,do lUo <te Jan'e,i
ro, em ~5 çteNovemb.·u de 1,82,?'~ Q.o da J;nde
pendenciq e do Impe,·io. - Cu ri a T-ubrica .de
S. lU. 1. - Conele de Valença. •
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res imGceyor-se·hã:a !lomanl.e Q~ ,ti\ulos da di vida.
particular ua respectiva Prov~_l,Oia. , .

rt. 7.· A.s inscripções sorão ['citas d(}hnL~o de
n.,umeros dlstíuclO!!. As do grande livro serão la
vradas' pelo Es.yri yá{) do ,1'heôour~o, e assigulldas
pelo I]r!l~iJenle e Tl1esour~il'Q-Mql' do me nw; e
a (1os aJlxiliarç5 O sl}r,ão polo ['C p;<:cLivo E el'Í\'ão
d~},Fazcnda, e,a~~goadas pell' ~l'c.shleple a,1'he-
soureiro Geral, da mesma. .

Art.' 8,· As insQr1pçõcs. ftlítas no- I~H9 auxi
liaJ;e erão remeLlidas pOi; copia authenlica, no
fim de cada sel;ncstre-,.ao Thc 'QUI}) Publico, para
que ahi sejão InnçaJas no grande li \'rOo

Arl. g. ° O Thci!Ouro PIIJ}:lÍJ;:O e1l vial'ú a calla
h\lma E,>ro"incia hum D'\odPl ~q Ij \TO auxiliar,
para 'I11e o seu fOI:mato cja q j11C)Smo,. c o m~-.

thodo da sua escriptul'açãq sein UIUf0l'/l,lc ~m lO,
uas, a Fro'vincias, c,tique e1l\ h~rl1lullia com li do
grande li\'l'o. . '

Art. 10.° O Grande HHA será, consenado na
ca;a forte do 'l;hesouço, fcchll,~D em hum co['\'e
com ~l'es cha,ves, das, quae /luma "eril g,uartla~a

pelo fresjc\enle, e as.oul ~ J!elo 1'he oureiro
M&r,c Escrivão do mesmD '];l.esoure. Os au~iLia

res serão conservados t C0l110 dito fica, na 'casa c\a
Fazenda respecti va., seqÀo", çl,l\'iculariQs o Presi
denlo, The oureiro-G l:l,ral;&. ~scriNão da .q:I,eS,Dll\
Fazenda.

í .
CUvrULO II, -.Da~ inscripç~do grande Uvro c l;ehs

I í.l/l;W.iar~s.

Art. I I. ° Todos os credo'res tia di vida 1nter·
na que se achar liquidada ou fôl' liquiJándo " de·
leráõ por St ou, por, s ys Procj.lradores entregar
os titulos no Thesouro Publico e nas casas de Fa
~enda das Provincias, p-ara 'qne sejão devidamente
ipscriptQs no grande li.~ o 11 seus auxiliare~.

.l).rt. l2. ° No acto t4 entrega dar-se-hQ ~~ cre
d'.lr, ou a seu bastante P.l!ocurapç)[', hum recibo
em que se declare o numero, qualidade e valor
dos meSmOS titulos, ,y o q01p.e da pessoa a quem
lIel'tcnc~m. Este flfC bo Stirá assi~n.ado 110 1'h~.,
!!ouro I?lIplico pelo fe?p ctjvo Escrivão, e nas
Provincias pelos Escf~ ães ~le Fazenda. .

Ar~. L5. ° Reconb eciç\a no The,souro e casas de
Fazenda a veracidade e legalidade dos referidoi
titlJlos, proce~e~-s -ha.a. :,n~creYe,L,os no g~aode
Uv.rQ e nos auxi 'are ; If~ XeÍ/ia a inscripção, dar'sc~
ba ao creftorlPu a eu Procurador hum conheci
mento. em qUIl e c11lf;e \) nurpe.rq da inscripção,
a pagma e 'Volume do livro onde ella se fez,
a qqa,ntia di! diyüla e do juro que 'Vencer, e <>

nome do credoro< Ta( conhecimento será assigna
do pelas mesmas pessoas que assignarem as ins
cripções; e no acto da sua eD;lrega ao credor, ou
a. seI}. ProOl.\I·ac!pr bas.tant "col:1r,ar-se-ha o rec'bo
de que trata o artigo antecjlde~te.

Art. ';'4,· SQmeQte' 4 vIsta deste. 'conhecimento
se pagará /Ips credores pubLicos peLa dividajn
terna.

Art: _5.; E~tes c 'pec,~çntos ,p.ode,r~õ ser
transferidos por nnda.qye Jica aijtoris,aqa" ou por
doação, n~ fÓJ:lAa das l,e's, mediante a cessão
dos pr9prietarioa fcita pp!: TabelliáQ e d\l.'-s lcs~

temunhas reconhecidas, independente de outra
qualquer habilitação.

AI't. l6·. Q~ titulos da divida exlerna scrão
iº criptos, no grande li HO , lançando -se nelle a
inlegra dos dous contracto', do empre timo coo
tl'ilhidÇl em Londres, e da, con venção celebrada
com Portugal., '

Art.. 17.· Serão inscriptos da mesma sorte no
g~ande livl,'O todos os mais contractos de empres
limo que a nação contrahir quando a le~ o deter
minaI'.

Art. 18.° Nenhuma oulra dívida, além !la de
clarada no art. 1°, seri! reconhecida e inscr,ipta no
grande liHO sem expressa determinação de lei.

TITULO III. - Da fundação da divida interna.

C,4PITULO UI'IIOO,

AI't. 19°' Fica desde jil creado c reconl\eci
do cômo divida publica fundada o capital de
12,000:ooo:t/J rs., que será logo in cripta no
grande li \'1'0. '

. AI't. 20,· Esle capital'será posto em circulação
por meio de apólices de fundos, não sendo apo
lice alguma de mcnor valor que o de. 400:t/> rs. ,
e devcuuo caJá huma dellas deatarar o capital
que pcprcsenla e o juro que ,·ence.

Art. 21.°' As apoUces deste eapital serão appli
cadas :

1. A' compra ou trooa de 6,000:000:t/> 1'5., pe
lo menos, em notas do Banco.

II. Ao pagamento dos credor.es publicos pcla
divida inlerna actual, que se fór insorevendo no
grande livro da dh'ida publica, e seus auxiliares,
lanto na Côrta como nas Provineia •

III. Ao suppl'imento do deficit do 1'hcsoul'O
Publico para o anno de 1828, que mI' declarado
na lei do orçamcnto.

Art. 22.· As apolices applicadas ao fim de que
Ira ta o numero I ° do arligo precedenle vence
dõ 5 por cento de juro anoual, c as notas que
a sim forem compradas serão, dcpois de marca
das no Thesouro Publico, dadas ao Banoo em pa
gamento ú conta do que lhe deve o Governo.
Taes notas não tornaráõ a entl'ar em cil:culação,
nem o Banco, do I· de Janeiro de 18.28 em dian
tej poderá emiLtir, outras de novo, que allgmen-

, lel,ll o capilal existente em notas até essa época,
na conformidade do art. 2. °

Aft. 25.° As apolices applicadas ao fiql do nu
mero 2· vencerúõ as que forem dadas em paga
mento de diviJas, que por contracto o devessem
cobpár, 11 mqsmo juro anteriormente estipul~do;

e as que foreJIl dadas em pagamento de dividas
sem con~racto algum de juro, o de 5 por cento,

Axt. 24.° As apoliccs llpplicadas ao fim do nu
Ulero 5° veneeráõ o juro que ajustado mI' co~ os
çílpitalista!l que as comprarem.

Art. 25.· Os juros que as apoliccs ",encerem
serão pagos nos lermos dos artigos 58 e 59.

Art. 26.· Todas as apolices serão amorlisadas
a\loualmente na razão de I por cento do capital
qqe rl)pl'esenlão, e a amortisação será feita nos
termos dos arts. 60, 61 e 62.

Art. 27.° As apolices poderáõ ~el' tranaferidas,
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sendo a transfel'eno'ia feita nos termos dos arts.
65 e 64.

Art. 28.· Fica, dcsde FI appIjcada 'eXclusiva
mente II despez.a dos juros e amortisação deste ca
pital creado huma prestução mensal de 60:00'0;jj)
I'S. , feita pelos rcndímenlos da Alfandega do Rio
de Japeiro, cessando a ele 50:ooo.'t/J rs. mensaes,
que pela me ma Repartição' se 'faz.!a ao Banco.
Esta prestação será entregue directamente á Cai
xa de Amorlisação pelo respectivo 'fhesonreil'o ,
que haverá conhe.cimento eDl fórma, li "ista d.o
qual lhe será a entrega abonada no Thesouro Pu
bl ico. No fim de cada scmeslre, além da quanlia
declarada, se prestal'à pelos mesmos rendimen
tos o mais que fôr necessario para saldar as des
pezas da caixa.

Art. 29.· As apolices do capital ereado serão
emiltidas pelo Thesouro Publico nesta Côrte, e
mediante as casas de F;I7.en'!la, nas Provincias,
oo'le deva haver emissão dellas para o fim de que
trata o num'ero 2 do art. 21.

Art. 50.· O mesmo Thesouro decidirá sobre
I) melhor for.mato das apolices creadas, guardan
do toda via as bases seguintes ~

I. Que Iodas as apolir.es ,sejão numeradas por
classes do valol' de seu capital e do seu juro., ha
Y~ndo em todos os seus lados huma yiQheta ou
tarja.

II. Que o numero, o aono em que forem emit
tidas, o seu valor capital, e a quantia do seu jum
sejão esotiptos ,no corpo da, apolice, e tambem
na vinheta ou tar}a do alto e lado esquerdo. ,

III. Que a3 apoliccs scjão encadernadas em
lhro, donde jrão sendo cortaua,s, de"endo o cor
te di't'idir a tarja 'ou ,'inheta dQ lado esquerdo, rlc
modo ql1'e fique no li vro parte do numel'O, de
anno, do capital e do juro, escriptos nellas.

:IV, Que no corpo de cada huma apelice se de
Glal'e o tempo e lugar do pagamento do juro.

li, Que -toda as apolices sejão assignadas de
chancella pelo ·Presitlente do The.souro, e pelo
proprio punho do J.1hesourewo-l\lá.r e do Inspec
tal' Geral da Caixa de Amorlisação.

Ar!. 5 r.. Sempl·e que o Thesouro ou qual
quer casa de'Fazenda emiltir huma apolke, fará
assentar o n'Ome da pessoa a quem· de" a perlen
ceI' em'hum'lil'l'o qlle conümha o càtaldgo nu
mcrico das apolices por classes do valor capital c
do juro. 'E. ta pessda será considerada cemo o
p1'imeiro'pos uidor. Na Caixa de Amortisação e
cm cada huma da sna~ filiaes, haverú hum livro
de igual natureza, onde, por commul1ioaçãfl do
Thes.ouro e das ca"as de Fllzl'wla, se tomará o
mesmo assento'. 'E"'te~ livros ser'Viráõ pal'a SP, ve· '
dficar, no aclo da~ transferencjas, a iuenlid.âde
dos primeiros possuidores das apolices emiltidas.'

Ar!. 52,· Lt)l)o que forcm cortad\ls todas as
óJpoliccs de algnin do li Vl'OS de que trata o ~u
mero 5 do art. 5u, seril o mesmo livro immedia
mente entregue pelo Thesoui"o, ou pelas casas de
Fazenda,· li Caixa de Amorlisação ou ás suas fi
liaes, Estcs li \'1'0 servirúõ para se veIificar a íiU
theplicidade lias apolioc·s.

'Ar!. ~:;',. O~ Calsificllllores das tlpoliees crea-

das pela presente tei incorrert.õ na pena dos qoe
fabricão moeda falsa.

Art. 54.· Fica prohibido aos possuidores de
apolices marca-Ias "om signaes, ou e~creverem

palavras algumas, quer na faoce, qt~er no reverso
das mesmas apolices, deba'ixo da pena de paga
rem 1/4 por cento do va'lo'r da apolice que assim
fôr levada it Caixa de AmortisalJiro~onde reéebe
ritõ outra de igual preço e nU,mero.

Art. 55." As apo1ices po~suidas por eslran
geiros ficão isenta~ de seqnestro e represalia , no
caso de guerra entre o Imperie e a Nação a que
pertencerem.

Art. 5d.· Não se admittir<\ opposição nem ao
pagamento dos juros e capital, nem IJ transfe
rencia destlls apotices, senão no caso de ser feita
pelo proprio possuidor. .

Art. 5,.· As apolit'es serão isentas do impos
t o sobre as heranças e legados.

Art. 58..• Os crectores pela divida interna li
quidada e legalisada que -quiz.erem ser pagos pel~

Thcsour6 com as apolices creada~, reslituiráõ o
respectivo conhecimento de que trata o arr. 15.

Art. 59'· Os mesm~ credores que 'tiverem
conhecimento lIe menor valor que o minimo das
apolices, ou entraráõ .:om os ,saluos em fa"'or do
Thes'o'uro para haverem a'P0lices em pagamento,
ou o Thesour0 vencendo apolices no mercado
lhes pagará com o pr\)ducto dellas o valor de seus
corrherJmentos. 'Bo mesmfl modo o' ThesolJoro
pagarú os saldos em favor d'os credores, quando
os conhecimentos forem de maior valor que o ~e

quâlquer apolice.

a'ITULO IV. -I)a Caixa de lmortisação.

l: 11"'10100 «lInco.

Art. qo.· Fica instituida, P. creada huma cnixn
de amorlisação, exclusil'amente deslinada a pa
gar os capitaes e Juros de qualquer divida publica
fundada por lei.

Art. 41.· E~ta caixa será independente do
Thesouro Publico, e administrada por huma
Junta composta do Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Fàzenda como Presidente,
de cinco capitalista~ nacionae.s, e do InspectOJ'
Geral da Caixa. .,

A:rt. 42.· Os capitáUstas'sei'ão escolbidos peJo
Governo de entre aqu'elles que mais idoneos fo~

rem', c mais fundos tiverem em apoliees. Seni·
rilõ por dous annos, e poderãô ser reeleito.s pelo
Go,'cl'n·o.

Arl. 45.· A JUnt3 da adminLtraçãe reunir-se·
ha duas vezcs cada méz em llessão ordinaria, e
em extraordinaria sempre qpe o Inspector Gera'
orequeira ao Presidente.

Arl. 44." Os membrol': ilêsta Junta, á ex~ep

ção rio Inspector Geral, servirúõ gratuitaméDte,
devendo ter o Governo muito em contemplação
os serviços que prestal'em como relevantes.

Arl. 45.· A mesma Junta apresentará na Se5
são seguinte da Assembléa Geral Legislativa hum
plano de regimento que me\bodise SUas funcções
interiores, que' determine as obrignções de cnda'
hum dos seus empretadoa, e que -fixe o ;rstern.



~---------------------------

má1s 'áonv-eniel~~c (~~ra'Strá ICSCl"iptUl'oÇão ,~,C' da:s
üilias,miaes ,flendb p:or' b'àse a' presente .lbi. (" .
- . A.rb.~ 461 P, O In~peotorGC1'at aa'('ia i ltl\ te\lh o-rou
cargo a execução das medidas que forem adopt~'J

das.etu,Junta ~"o despllchh cHlal1t> tlb -a<s~umptos

do expedien be, ,e. o 'go \'ellOlcrlC'con,omieel.dll C'aix,a',
dando.-eí:lnbalá JUllta em sessá0. '/ I")" , I I ~

Art. 47. 0 Alim do Inspector, Goral'da 'Ciaixâ
ha '~I1.{l, [IaÍla 'o's~I"Yiçe do, es.ffalmlecimenlto hOm
.conta\lo1r, hum'll~leSOuneiro,;/;ib.ílÜn z(l-@trebem:
uo.us .Escr!p t~lra ri,(~5 c la dUl BUrteirQ, ,o..'Inspeclo
Geral, o Conll;dól', ~IThe!iomeilfa,1 e:rl,ãornoD1ea~

dõ~ p~(o G;~:n~ernoil <ó Go'ruoto'r ;.,ôs Esc:riplllÍ'a
,ribs e oJPonleillo .serâG; ndm.eadbs l'o.a·Jluntã, com
approvação do GOVCl'llo. " .. I t"., . "
" Arl. 4-8.â ',No lmge..IímeDto do III spet~r.Géral
~el:,:irá o rCantador ,__ C'llla foI ta' tle ~l} Ó IOffi'Cia't
m:nis JJ.nlril qu:e'iU.!li:élallesi-l';'nal" .1)(0; i1l11iedimerl',\
lQ ll10 ll'L'hes.oUI~eí(lo 'e -1l;)" :GO.l,re'tÜ.lç".ser\lirá0 às
p.eÂs@asi~úeillôrcmlpl'ÇlpoBta.5c affiam,laúas por e~

lC;'l,lja,Cb.ntcnto:da,J!lnta.l.. , I' ,I. : ,. I l~)~' ~i 1m

L li\vl. 14~,J o-.lospeolor GéralldéV'Crál sel"lamed
11'[\(10 em contabiLillade c arrumação de lil~r0s'

gifo do cambios e.rodocçao"lte tiiffereãt-cs ínpe
lItls, trFld@ além"disse(iC~llheciméflUos 'Igel'aes ela
sci.e~)e1.a écohomioa: GE i,assinÍl ,olle brmo 1()So dé
maisIJOD11Jl'e.g:afloG Isem-ar "a:liém' ,do 'mtelligcotes,'
de hnma reputação ilr ado: "i<l' I I 'Hill' ,/

-llt\t t., ,5'b ,o•. O~IIil8'Fll-ê1efLG ol'il1· vé/icC1lil"; o·fit le
naúó nnhuarue,3tllo'~ [5. o"Centauorfe p "l'bi '
st1Ureifo.i:.IÍ~o~ s.ood,àll'tum,'o €orr:et..-ir· I &ottJy
I'~'.j os~dou '·cnip.~uTal>iGs'l"12'Oe~J:' 'ada hUI1l,
e o Porleiro ) :ooo~ 1'". I '·r.<"'·1 'ui r. .1. .Lil

,A 1'1. 51'1 0 ,;O,,11Ji1l;llcotoj1) ,Gerar'liro "entra~1no
exercicio do SOil' emprego .sem g:u.le pre91id rt(f.lT,l1e
sdUlo JP}lblico ultf fiançal,~tlDÁcajOU hypotMca
pela: qU13I1Cia de',G4:ãoo.til rs, ," e .nCJU}-'as 'hti ó
€ontaclor e ~ ínhe~ourei.cô pel~ ri\elq8:0pO . I'~:\

(}ad~llúm,,, Conet'oe pe1a!dc 5w;00o:tf> 1'5'. ~ (j§

E,criplurarios ,pela t1~i !lJ4: o(JO'W;J , '5, oaclã hum ,I

ê o Porleiro pela d~'p:QOll~ rs.
A.r!. 52. 0 Nas Pro"in.ci.as do Imperio em que

houver etfiíssfio das 'a oliccs cçcau'n ; J'eslabelc
ecr-se-ha huma Caira Filial de AmOrlisação, por
@wJ~ ~~jão pa lT.~Sf ~~1}u);0 ..ei capi,tfI:Cs ~P'31e,J;l t,;e \la'S'
apoflCes alt cnlllllil,as.

~Ft." 55~1 'IÂ~ Cai!l.hs"Piliíncs el'fio ndlm is I'a
.}as;~,orl h ma JúntarOllmpó~úldo plre iu n re da
PJ\O\noe-ib ;' do i'J.lhe.so:U\lei-l'·old(j.~t Jo. o Escril'ãó
da Juntá dai'li'a!Lcnda, 'I Rbv&\'[{ ~íUI'íi ]jJ Miptutla
Jli~I,' sCJ fôl' necc~sarTO;;""I1'oh 'e'ado l'Pleta J,untã elá'
AdminülI'oçüoJlIa:1 Caixra.' I -, I "lô ,. I, ' • 'J

,K1;tJ··5~. o lÂ'S clc:spel'las ue ol'~elràâfô's l: é:tJfEll.'
flicnte da Caixa de. ,Amotllsação seJl~o pagas'lpetó
'J.111ellouro'~ "istaHcl~ folhas p\looessadás1pélo' Gbi1L
táu.or, nas~iJglmdQ'S" polo,Ill~p'eotÓ\ €1érál; e·'as ,dlls-'
pézos. das Cajxát p'jlíalt o ser'iii! pelas, fbspécli
ns "casns .d'e l?ú7-ettda' \~ ,,<isto de' 'olhasássi~fllad s
~lelos" Pore idcntes 'deis 'l~ro,viJ1c.ias)' e 'processadas
}}elosIEs.crivãcslilas'Juht:l .U 1f' II'" ..,: li,')

:&rl. '&5. o~ odgsl"os()emp're8'á'l1<"'~J d'8· 'Cá-ix'l1 '.nê'
AmorUsafãlPe lluQsllWiaes Q{) J'lf!,rohfÇaiti~ pêlô

. sell~ ootos, pcrdcnd ~ jl'll1\3, OÚ'Vldo' '8 n peeto'
Ge.rahl os ac;!cusad~s; .detÍ1itl1j.r Ilqllcllê~ q\{@Iftlàl
se .óo.odü7Jicem., • l r '1.1 J ~!'.I J. r 100 oJWJ ')

IA. OWO;L

.,.. t>t•.tCt6, ~', .All1m1çlê rá(él'a'u\ill~ar~et'b1'.da'resp&1t

sabilidade,'9êf{{IJ(,j ~IO"'~~OI' clá·(I-1lixá' t[laft~ilJUlàr

méflle '.\f"e~pOhs' lve'l ptj1~';v':3~iab\:ldJltIts'lrahsfo/cn
eidsÍ'ltI~~ "fi'z~ 1 - 'é1\;Jénd(o ~bgj'll'rlicitl C'US1 hl'll1s
q IIl1lfuel'"p1"ejll;íiió'tl~ lle 'cêiról: lIBslfã íês:~ll-n5'atJilÍl'
deacFe' (lOlféhÚl'I!Fr::lrá 'só'tri'é'dte ptli "clJez1anrtos1 0011·
tddos tio diáitla tl'ális1!éfleIfMIl. 'i'l , I I,Jl I '

··~ft. ;5,." râ:9'dplJlia9BlJs1da .blliKàltl~'~ío'rliJ!la.
çã p0r 8HI 's~a JFiljatis SCI'ilO', ,. f'111r ' I ' Jj I

ll, lRalTat ~or' sel't1\J$l't~ b '"fitros 'this ~po}jcIJS dê
fundlos ll\úlJ êmilti 1às"fdr:~m\ l' l,lr," .' '" 'If!'

r',I1, 'Resga'lafJanIHl'3Hil ole r:ú'lta npoHoes'<lq
otpi,tal n~(ld~d@,-~'nan:'li ,eer ival~te ti sommá d~
'I P'@'I"'cen'[\)dtl'OIn1eSlnúlldop~là)l,'Ie á 110'1bro-(la&
a?@lioés q11é str f0~'elrl.áni(fl·ti anilô. f) (I ' f,· Jl

III. Inspeccionar as tl'an5rlJ~en iás tlas1tlleS'IDoas
ÓfH1li "Jtle,'b'tfn~ p-ar'aiI6(Jltós possn:(doriis. I

I., A,,1.ll58, ~iSlí'u~os;sérão 'Pagos Iria ,ThésoúWi~
J'~a da 0&i alie su:is' F-iliaé ii JS pf'il1léi'l 09 'qnilvlle
dNisOllMisf:U06 ~mllz-cs'ld Jlaf\~il'o é iJ'Ü I'ho de retida
arlrm; IIlVéú(1õ>lo 'P~gilrfÍt!l1tól ser fc'it'o, "ii yis~a da
prollljias ál~o'l?ée~rab rpO'SSlJilltol'e\1 011 a 'Seus 'bas
LJan~ip{: él ratld\'C ,-d'epl:iis Ine 'l::i"il.\cor' Ilálô~
Ii\'t'os compelenles o 3ulhenliL:idadcí.ldfás el a
il~'eQtitl II 16 p~ 's'U1rdor';ie 'o db'pr cur'á'dor;·tse o
hóúV'er, I que hl:Íibil'iÍ a}slla p't6etil'açã b}lstann!.

'.Ar-l.t 59.10 nJa!iHido Olp .15':.iffiel'lÓ, o 'pdss~ídl1l'
Oi1 el.l pl'ol:ill'áitlbl·l.á~si na :II\!~ \l 'í"O l:l\jmplJ~(j~!
~én·te ,o -i'llclM5' do jú~'b, e eSta~ 0.1' O'-há' Ilq re
'Verso da apolice hum ca~'imti ' lI\) Itrdi' \10 ó~\;'O"
DA lJI'e -c 'ahW6,I"11'fl r lU, ,_. -j .h1
,-~~ tt,1 6,0.o'[t:llo r'tisah;ru:IÓ ,1 rd n!ãlcte"U'<l 'op'0llil• Y o .-

G'~ ~er'lr~fuilollj}êtàl Oá~o ~\'S'úâ j ~i1iâ_l!5rlo'u por.
~~ó.1fl1ro·.üa "'n'J'CsJ"!la '-apôIWês,111l!talhl "Se adhern
fioJ'iIlJf'!i~do ial5àiJtóldblp'arr~rblJl\)()\ ~né!O de'w~te,

qlJll1'A~td'l?~tclã~ 'aóiín'il l\'éllé\: N~tlC'à<le!EslJad.d fJà'
gará m8Í's' d"ol qt'fe o éa~i,ral1. lqlte(j , a-plilkdI11epl1c=
s'Jn-itl'r..;;b , () )r<,.r ITI ,'" If:'}'" "~J .'
"I.lht: cíh:o çf so'rt'e!b':p ra,jol>dmÓ'l't:j ação rêNí
hl.g"a.t nas"Cai'x!as !1\'I'á:rri~'e"Filiãc n~; Iliml'> dia
do p~galiierttlJ' s.ero1eslhQI dg . jl.1i·ó ,'éX'tl'ahií'lc1ó
si das urnaS, 'ollLle"síl d.hhará!i!l( 10 lO n'tiríler'ôs
d,.s á,poÚée êiil Gfj'cl:l1a'Çã'O, aqilel\ilg --tjuP,: dC"V'ão
ser amol'lisadas, e publicaollo-se pela imp-rO'o a
ou pó.r et.l:táe faffix-àdtis nos lu,g1frLs pul:f!icbs; as
liisfãS 'dos, numc~o's'qtrêá , oTle ti vt!r de-ignllclo,
p~l'a 1')ú4 os"!ltlli 'Jfos'suhiál'es·ou'~. pi":cur~~o'Te
desles .compal'eção nas Thesourtll'la \iajCáULD ,e
sUlIs {?~Ulfês ~ e scjãl>"r.-.1~· ,9 111:' .re pe'cl'ivo. capl-,
tuc's, ce!lsaí'lJo' â'e"sue' d'd1a' da tlrLe'o 'Votfl'Htnet1té
d'o's)'j u.ros,' ~,;; II' '" I"

Arl:. 611,0 'À' apo]jc~~13morL-isâilos.,'Oii por cótn
prá--\)\l 'p'or sorfe nas 'Cal, ·ás_Filiaes,los~liid itnmé;
di"~rthAl'~tll'é g~'lpéMas'.' ~ r:lÍJ~Hidâ" 'l)âr~,a (}'á!~a'
de Am<Misaçao; onde; )'tJUta\:llcl1te ll\fr'J á qlie
f'ol~em nella, sel'ão cuidadosome~1te Ruartladàs em
lJUgRr se'gu t-dr" '1 • ~ . " ,

.~ Ntli.163. °A trans,férehCilí f dás apoli.res 'tdrA lu
g:lr gualtfúel' dia; não ré~iattó, nli Clli'xá do Amor
11sá~áó-' é :Se.P{í I feita :\ 'V1sla 'd...! {ll"oprjas :lpolibCS;
e fupala't1te '<f 0'OTrétoi' resp'e~li''V ó ~ pdr'la~ en{()
e~l1um'1ivrb,.dep<1iS lIe fyérifiolitl:íl1 àIf lice eTC--'
cólí)le6itJb J'O -P0'5strldol'.Este assllntó sbfb II. sigl.
nado pelo Corretor? pelo transfcrenle e pelo
N'ÍlÓ~éllid.~, p~tlépl1o Ser esteS di) s \lltimo.s repre-
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!i~Q1 adp PPf ba~,~anlcs prpC\írAdores, (j'JJe. ~pfe·
sento1!~~ ne&tl<! IJplO as llIJIIS proQur.!lpije.JlJ,'cl.1 I >

_I' Ar~. 6,4. o 1lod;\vja, l!.Jl(apQlic~,cl~ mill)PI' ,,:)10.11
qllll[ o_,d~ I :oooJij r5. pQde41áõ ser Irall,{el'i.da5
[lpr. ~~priplo p.o"'ic.ijl~r do primei~'o llO segundo
pos ~idQr. e tlesle ao lçrl;~.o, e ~d~irn pOI"diar.i,
te, comtanlo que .lW~· ljsçrip,lQ sej.. asaig-natlo
PP~,~~\11l8 1Ç,S1(',mpl'!pas r,llcpnI]6pi~1l~, c. s~ja avre·

. senlado junlamente ,Gom II ap9lioe no aelo. dq pa
Q'llmentp di) juro., pejo pP.ss/lidor ou seu proCu
radores; e enlão o CQl'I"ctor faril I"y rllr no liHO

ptopriQ, á "i~a dOI I\1~1l)0 C5I::ripIQ, I) assünto da
r:H)·sfllrQJ)cia f(litil , que ser/! assigl)ad~ pelo, novo
ppsslJi~Qu fp~ 6ell b,as'tante pro'o~rl!dor, liean~lo
uesde logo o ref«ritlo cspripto no archil'o..ul! Cai
J.a ~ de ,Sijas Filiaes. .

Art, [:)5. o NQ fim de Cll,t1~ SelJl~trfl as Caillio6
F)/jaes rcmlllteJ'Qé li ,Caixa I\latl'Í2 Àuma .couta
çorreflle c.!..os j.uros que pagllriio, §io."alor ti nu't
mOfO daI' apQliees que amortisárilo, <las trftnsfç...,
r~nc~as qpe til·.~rão I'lgar, e das .uespe~aE·qllll fir:
zC,I:;1o.: Estíl PQnt;l, dep.ois p~ e;X~JI)i'J;ladi! e élllP"O .
~lli.lll em,Juntíl, ·enlrará A~S liU9~ ~Il .clli~a· d<l
I~mohisação.· , . ,

J\r.!. 66,~ Se p possui<}or de hum,a applice per
{le-Ia" podllrú ha~'er da Cilixa da ~lIlortis.a,9:ío ~

~lM Jõ'iliae/> (·ulf;a apoliGe de iglla,1 numero.e va
1ll'1', j~lifican<.lp priJll{!'(l'flmente a p~f(lll",e paga.~

d-o pilr:l as des~e~s da ça;lj;a o m§suw que 54

3illlª dij;p.e~to no art. 5~. ..' '.
Arl. 6,.· A Caixa de Amort~s",ç~Q .e $UjlS Fi,

1i~6 reMpe}1~õ pOI1,tuah:nepte os çapil~~ l)~Q~S

HujOI;"p.allª ,~s deStt>ezíls, lI!~ .!;Q:renlj po~tíl.~ 1l! ~I;}
e:argo. Nãp d~\'er4 fun~ar-~e papi~aJ ,de ~liyilla

;)lgumª Sll».:l qll.c nA p~opr~a I.ei 4\1 Sllij jU\l<\llÇáQ
5ci~Q c;Qnsigll;lç\os Tendi.ll\elltos. çe~OSj ql.\.e' ~a.s

teoo. it d.Pspep~ do s~u ;lIjFO e a,rQ~rti§tÇ;jQ~ •
Arl. 68. o Além nos reudimenlos obrig:j~9;il.já

p~~a prpscg~e lei á .de8pp.za do ç:jpital cr~iJdq. ,ªp
p\icar-s~-JlãO, .quaQdo o.pPPQrtllROseja, alguns
O!il.!.rOS" que, como de59hri~adoa,pOSS~9 s~\l'p\'Í1

q"(II!1n~1' faltíl qWl ha~.... dp o.ccpr,rgr )lA C,ai.l,ll c!.~

~ij'H),rtisílr$O; cço~o.I;ó}~~ JJç;lo-lhc Ile&\\e ~á ~p ,
pliQados: . .

I, Q producto das prestíI;Ções í1nnup~s i1.\le as
OJ1pql'!Içõ.es 4~ 1JlãO~IDO.l'tq 4c..vi~9 tI~r pas:o :;pçJ

d~"lP,eJJ~ q~H~ 111~s c,o"lllç,4gu. o ~I,jlf~ d~ ~61le

8el(}mJ1ro 40 1'8,1", I •

- Il. O pr.o9uctp dll ilJj~Ração 405 çapeJias qpe
\!.o.!l \'el'eJU ~adUO;ldo 01} .0adllÇP~, ~98·tefJ:nO&

do lilvará de 14 de Janeiro de 180'. EsLtlS re,Q
diJlleJl~os p&;).u arrocadadps R~IQ Thes9"Qro.p ca
SlUl dI! F.l!"lPpd,a, e, inlUlJH)i~tam.en~fl ,enJl1flQ'u,:, /J
Cai,xg ~le A.~orti ;Jçáo, Gu.A!?(<<~ d~6til. 13 Í\$
Ca,i,as FiU.aoJl dqs l'r,ovía.ci,a,$, o!lW;j.. qrr~ad~
!l~Q sejhCl. ' ~.

Art. 69' o Os capilaes ou rendilI)AWil!S~a1J ill)
oprigM\o.sMI~ de.~t1b.rj~§lo , ql}ll f()re~~;i1Pptiça
deõ PQr IIl;·(I ea~a ~Ie AlI)ol1ill~ll~, y~o ,~riio

qij~rl\hhlos .pe~o Ç{Hlflroo" qualqlll1ç ~~ .'i~ja o~;

'a.""5a..lAU pr,ele;w,que aUegq!h I\O~ ~ pp.!l~ ~1D{mS

ta. a I~j #la, ~'qjlpAft§iWj1ida e.doa ~\W1 'fCl rP.iSf,
Cl'~Wi'OI\'lde ~ta~ ~UlqlJ ~i~ ~SAA!}81P'1!"
hligqs' " J " ~

.*r: ç~:Q,cPJU'~ .._9~itt

de SJIa-, filines, por inLermedrp das ca5"as -ie Fa
7.enc.la dll! Ile~peotivas Provinoias, os oapitaos nc
f,;e6SIIIj\<U pjll1a a despeza quo ihes fô\' enO:lfI'C
glllUal!1

ArL. ?,l.'!. O cofre da Caixa uI!> Amorli."'Oção
~erú lrea I:bavClS, huma das qloaes será gn':JI'dada
pelo Inspector Geral, c 3S outras pelo Gonlador
e Tl\.c ou teiro. ~,'

1 Igual. numero de chaves lert. o <co~re de cnda
puma Caixa EiUal, sooua tan1bem guardafuns 80
paraú~m.cnte ,pelo Pr.e:liLlentc da PI'O'I'incia, 135"
o)'iviio da Junta e TbesoUl:eil'o Geral. ;
- N'u!]ca se abrir,'! eofl'c algum !lem qne os!ujãb
pl'lJsen!.cs os tres clavitJularios: o mesmo será oL)·
serva do ao fechar-se.
.' Art. ,~.o A indicação de qualquer mep1hro da
Camara. d.)s Deputados será sldTIcienLu para qiltl !lu
possa exigil1 imlTIeuiamente da Caix.1 de AÓIOl'li·
)ação quaesqueT iIIuslrações sobl\C as suas ope·
rí,lçõe: A mesma Cumara poc.lcr:í instiLuir com,
mis ões de exame, qllando julgai' .neces ario, :para
cçmhecer (;) estado da amortisaçã<> da referida
Caixa "
-_.!\irt. 7.5.~ A Junta da Caixa ele Amortisação
..presentará I@Jns os annos ii Camal'a (los Depu
tatlos o eu Lalançó gOl'al, acompanh:ule das ro
I,lQxões qll0 enten uer' Convenien tes p3m \) SCll<inU'
Ihoramento e (l,·osperidade. - l' I r,

Art. ,4. ~ De seis em /leis metes se farãb. f.u
i:.Ucas pela imprensa Iodas 8S operações da 'Ollixa
de Amorusnçiio e suas filiaell, ou pl}r e:llilae .am·
;aJ1os lOOS lu:gart!5 plJhlicoo, onde nflo hOIlI\'er. f"ci·
lida::le da impressã()o~ , ") J ,.

( Arj, ç5.,0 Ficão revogadaslodas as leis" al.\'a
rÓIl,. e mais l'esoL'llç.ões em eontl'3rio. •

~Jlandíll1l0s p.ortao\o, etn. Dada no Palaeio tlo
RiQ de J;meil'O, aos 15 de NO'vembro de 118j1'~ ô·
da lndepeniloncia (' do Imperio. - IMPU DOJ\

eOIl} rubrica e gllarJa.-(L. S.) ~larquez tio Qne
lU~1-Com Q3 registos competentes.

TRAl'A.l>O D.E 17 DE (>VEMBJ\O.

CoU. jJr;u:.

Em Nome da Santissima e Indjv~sivel TI·inda(Ie:,

_ ~. ~l. p I . .do j}ra?-U Jp.or humll parte, e,b.Sc
1)a;t1Q da Ci\la<.W Une e '&llscatiC<l dé Lubce~~'.o

SC;I)\lJo ~ Oid'l(.Ic Ih,re e.anseatiea de Bremen ~

e o 50Jla,t,!o da ,Cidall.c Ihrc c allscaliea clel.flam
Imrir0., cªda hum dcUes s~lparadam6nte pooot.lllra
parte, desejando consolidor as Ilelações IlClDObl'·
mcrei.o· Aa1\'e~.a~ãG entre os resl,eclivos Estados,
ljIomelH-âg, p-ara oonçlui.r humll l:on.venção foo,.
dHPã UQs:rrillQipiuT de huma jU6ta rc~ipracidadc,

POI" se.\,s (le'!1ip,otencjal'ios " a sabeI!: S. M. o I.
dI' B,r~zjl, .;p,..lIlms, c E"'Wll. 51'S. llacquez dq
Q~~i\Íz·,.do 110\.1 Conselbo Ue Estado, S.eoadol· do
~~pcrio, ?!;aQl-Crl,lz da Imll4!ciaJ Ordem ao
Crmeiro, Commenuador da ,de CbriSto, Minie I

e !~ecl1~ri.9" de .EMijtlO .•10$ Negooios E.'l1rllhgei
tQs.j e Co,lldo de I,.:)gcs, ilo /lea JCo.nsclhOJ de
lj;~~l\ q", ·t>Uicilll d.ll Imperial Ordem' Qo. Cl1Uzciro,
ç_ogll~Jlll~ lo!' (la de S. !lento .de A çiz., edlJdo..
corado com a cruz de ouro d'o ExcccÍltO. l1bçific~

.to n /.



iI"""""'-------------------------------

AN50 DE 827. 1~3

dó.. do Sul, Bl1igal eil'o do E.xeruito lmperl'ill e.Nã.
tJietlllI, !Uinistru e Secretario de E~tatl\) dOll-Ne
gocla da Guel'ra, Inspectl1r ,Ia lFnperial Aêode
min'nIilitar: e OSenado nó Cidade 1Í\'l'c,e ari30u
tida (\e Lubc~, o Senado 'Uo Cidade liI'rê e an-
eática de Bremen, e o Senado da C.~datle livre 11

nnseaL/ca de Hamhurgo, aO 81'. JoãQ Carlos Fre·
deric~ (!;ilde~l~qiter, Doutár Mi llireHo, mcm,bro
'do Senarlo de Bremen, aelu'altllcnlc seu E"l1viatlo
Extráordinólrio junto a S. ~í. o J. do Bra>til., c o
Sr, Cal'lo~ Sievckiltg, DOl1tor um dit'eito, .roem:'
blO e-Syndieo do Senado dI! Hambuilgo, llOllíal
méoto seU Enviado Hxl1'n~rditiaf'()juntoo S. tlit;l
lUagestaJe: .

(:)s quoes. dC'pois d~ hnv~rem comn1unicado os
sp,"'~ 'rÍl~peuli"os plenos pO'ôlij'é , ql\~ f'Irão acha
Iés'l.llll hoa c ucyiJa rÓ·trila, ~OI'II'ierão nos atli~

gtJ5r eghi'r'lle's': ,,' 'J

"J AI t.l 1.°. 1'01.1 os os "p,wtélS' ~'hncor-ad'()tlllos d'M
r~specli I'OS Estados que se·,~'Chião ahe'rto~ -ti Cú~.

'barcaçb'é's' de qlllllqbl!~ ouf,tu --IlàÇ!ão, o ~erão-l!a

!t'nésmá mnn'ehíll 'ás I'óJB'razU te Ua's n'epuu1ioa'~ an
~êàli'êas l'c!'-ptJeÜvlll'rl ntr~ JI I
..Artl, 2.° '1'OUo o !flàl'id \.ltllC' l~'b(jx~r 11 iJarn~cit:a

'Je ?·Illllna 'dás R!etJubli" d'é Jt..ubel!k, Ih'm\lco e
'HambUrgo ''C' que mi' ·I'e~aT1ht!CÍ'40 'p\ífllehC~

CJwlusi\'ot\lcllle II ,h1l'mn(5itlfiuã'~ ou dillotlfiesilli
huma e'li\llra _ll "1o Cllp'ilãb rfô, llllhll.llil 'oida'
1fãa. lo'lhunla 'c '1)U'!I'a u'às l1ilflrS\'IRcp:uJJ.\' as·, orá
havIdo c,clJn-siHtíP3 lo 'pa:ra toli'Os··lj 'o~j'I"Cl()~ ,lés
ta éo1'lvelfÇáo como \Iati"ó perleMtihle aJLü!>el'k
ou Bremen, uu Hamburgo. Huma exacla reét-..
l'rQbidadê se ObseTvará a rl!s-perto tios náflj~s }).ra
l.ileiro • ' , .
• Os pns aporl'es eiXp (fluos cm fÓ'J'b1a It!gol e 1>.J
uel ecrilõ enlre Di! 'alta:s parlés contracUrntcs a
l>rova da 'O\lé-illntflidalle dos nados J.J1'azi1·iros li
anseatio,(s.
- i\rít. 5. ° ~As 'CJll'1!farcà1Çõ'és eliJ -Lübeck, 'de éfi.re·
men e de Hamburgo que entral'cm oos pOJ'tú!l di0
,B"à'Zí4, 'au qn'e del~e-slsat.H\lcm, e :as embaréaçXres
ll-1'8zil i"a~ q~e enlrar-crn ·d'os portos l!as'~i'~ag Re-
Jl'titlioas, ou quo r\-blll!s 's!ahirl:Jm, nã\) enIo IUbri·
gl1'das ii saN:lfatllrGlll, além do tlireí~os Ilevidu
'pe:J05 Iscuscahegoólell'tos, a titulo dé ptirl'o~ fti(f..

,:ao'edrage1i1l, farol.., I~OI'1'el(Jg-eb'l, ,'isila ou~i'lÍ'Í~

ta~em, 0\1 dehaixo de quulquer oiJ~r!l denbrr\4!J.
'~'á~ão·, nCIlJIlIns aut·ro 'Ou 'rriaié\-/..'S direi~os do
. n/! a~uelles qlfe snh uctulJltnente ou PMen' 'Fllfla

. ('utUlIQ imp"b tos sobrc' os n'3 \'1 os nacldl)acs. ('
Art. 11.° 'As altas partes c-onlrh'Otantes 'olltigão

se mult~arnC'nte fi 'I)[ro fa'Zerem pl'oIhibtçõcs l~e CTr

traJa ou de sahida 'Iue sobrecarreguem as impO'pl.
'taçées ou as lixportatõcs Ile hum UHS E tados,
com 'o .fim de 'fa "orécer a5 dos outras paiies trela
-tiynmehlc IhJS 'arli'gos Ilo-mesm·o genero.

BlIllHe rrbrrgão a f1á() 'gr9",'orem'os tlit()S:lr~;gds
-c:om' dil'eito alguns, 00 quaesqUér outra! despe
ozah, que sé rtliu fação cX:lctlsi vos ao mC'smo·tempo
'II tdd:lS as importllções eu exportaçõ'es d!l rilesrita
'lfU'31idal~e, cm di ti Ileção ,re pa-ilz.

·Aríl. 5:° 'J.loif1l5 as mercn'dÓI'ias que pollérem
f!t iiupdl'ta!>.Js oe!!' céspecti-vos :E 'tudos If.nS Idlta5

llarles conlraclanlesa boYdo de-tl#itl's hatliôrtBl! ,
lftl il'ié dl-1l~ !pOde'rcm sét upM bllds '(J-ll mee'ma

maneira I ppdclláõ igualmônte ser.er'l'l i1:np()rlp.~il

ou -exportadils 'pelos ullvios da,oullla ~hll pllrte
contraclnnte. r

Econ10 a naTegoçãe cosleira de porlo II 'POI'lo,
empl'egaUa no tran8porle dos gencros do pai~ ou
estrangeiros jil despa. 'hodo~ par.a éon uma, he
exceptuada deste pl'incipio g"I'aJ, e fica r~s~r\'a

da nos- regulàmlmto.s de cada. vaiz, as ,mesmas
altas partes c:ontractanles con vierfio oulrosim que
os 5CUS subdi os e oi.ladãos 'gozarúõ, lantn a esle
respeito como relali vamente ÍI faculdadtl de se
sCI'"V~rem,,Ias emhareaç.ões oosteiras pac:} o traoS
porte .de SUó\S merca'd1lria , elos mesml1s, dire)loS
quc sãq ,qll forem par~ o futuro cOIlGet!\t1(1li aQ~1
sl,\bditos da nação roaisiavoreciJa. .

Aljt j).o QI,la,esquer mercad\ll'las, sejçu.clislllí'é
çãt:l,de ,origem, tnn porlal,las do~ P\lJ'~os do ~r~
ziLpara, ()~ portÇls d'c Lubr.ck, ,de ~rell;loo e oe
HáJnhurg:o, ou destes pertos para o Bra,zi\ cm
A3\'ios bmzil(}iros .. ou em na I'ios pf'Jloncrntes a
h\I,019 naçãu fiW\ll"Cci<\a nos portos ansealic(ls no
sell commvrçio dÍl'ecto , e as fPerC2doria impol'
taelas de IJ'Ualque,I' Baiz hoS p{)rlo,s anseaticns eT
ooUvios qy.;rzileÍl'os· Q,II expoi·tad~s r,ara q~I'ai~~le
}1aiü dO$ ;POJ'to5 an eatic;u em navios prq~i.leH'os

pagaráõ spmcnte nos ditos portos os (hrCI~O~ d
cntl'a,da c S3 hida ~ c quaesq~er iml!0st()s n~ pro~
f)or~ilo e :cc.dida,ao comme,rcio ~irecto e nacio
nal..da Dação 1llqis fa v rech)". Dq oulra parle,
qliqesfjQCf ~rc~dQrias; sem' JisliJJcção de ori
geip" . tf\w'portadas ,pos ,pol'19S .de Luneck, dó
Bremen ou pe HaOlb'lq;o para o 'nrazil, oú do
Brazil para esles pOI'~O , er;n nnvios an~eaticos,

ou ellJ na\'io:, pI:rleflC;c tes a hl)mn oa!(iio favore
cida nos portos brazileiros no SC~ fom~er,cio di
recto, pag.pr!lõ omente 00 Bra7JII os dIreItos de
e~trud~ e sabroíl, e quaesqt,le.r impo tos ·na pro
porção concedida ao com.n),ercio directo r. naci~
nal da nação mais ta vo.recida: proporção que po.r
outros tr.at'luos se acha teâworaria~ente e tipu
latia em 15 por cento, cm lugar de 24, para
todas as mercadorias de paphada~ pal'n c'Onsnmo.

J-jnàa ~ue'.. as cidades anseálicás n~o . te~11~o

Poslo es'tricçoes all1'umáS áO cdmmel'cló lnolree-
>r'" l:> Gto '10 Brazil, toêlavia não .poa~do o overhó

BrazileÍl'o lno 'estado actual ali suasfelar-ões com
~er.c~a~s? c'oriceller no 'c~~)rriercio ~'~irêc.~b da
chias CIdades a mesma lat!tl de, "C,liurr1a exablll
reélprocii!áüe, conveio-se 'cornthd6 que o dito
chlnm~rciol 'fique !por ora restriat , e riã-o t'enh
lugar senão a resl'eito daqúellas naç~es que, s~o
(lu vierem a aer faforecidus nos porto ,br.a:uICl
"6 (ln) seu commcroio diveabo per lvatados pllT:>

t'ic\.\larcs, pag'antto as .metlcadOt'tas tran, porlQda&
dos-portos .das ditall nltçOes fá'l'OTecil\as em na..

táS anseaticos paro os portos :bTnJ:i\eioos.o mes·
mM d~tieitos ·de erltrado e de ahida ~ ou outros
'lllae~qúer fMpO tos que pagão as rriélades a08~a.
ticas n'.) 's6U oommercio clilleCto. ·ficando a8 dila
inéFcadorlás sujeita~ (IS me9mns formalidatlell por
t)ne passáo quahdl) llão. int.ro~ridas oosJ(l'oJ"tO&
bnl'l:i1eiros pe'lall naçéCll fno.r.el:ldIJ8 no seu ,Com·
meroio odh'l!clo.

Qs p'remlos, ree'Ttlhol os :4e dilleitos .,e .ou~râ5

~jitngcn8 Ittesta itIUQJ.idll11e, cooeeMdas ,em m
)6··



dos p'ai"L6' j'llimporta'çifu ,OIÍ 4..elOpor(a9~0 I eiru na
i>'HIS',do iq;ual'quer1 na~ã\@ cstnangllirll!;! serãq',rom
bem Goocedidas se a import~ção ou 'c"}locMgão
se fizer em llavids 'tio óutl'@' P-Uilfl " I ,..,;

I No qomme\1cio .dir cI:o 'oIHre, d Bl1aúk~ ·as; e-h
da'dos' aA~flulicas, os marlj,fe&tos aHestuà6BlpelIGs
E::eolm:lados í Bruzi leir9s '(l-U J! n:sçalLíeos ,'esp:eqth lItl

mente"tou'1 Oli> case 'que'os niili, ha~a', .peJas,auto
ritI.ndes·lfo'caes) Ibas~al1áij?pàral adU1illil" áll,iqJPQr'l
t'á\lõell OA·re.íp.ortaç@~'S respeeth'as>lt posSe delt~,do5

O'S favor-ea btrplllallos IBeste ar1?ig,o. ,llt:..> I"" ,I,

- Art. °7~-'" !\s''rlitlréSrtóTj;s irid'iÍétl8ás"'o~\'alrfi~li
-rêc~dl~~t~e.J,8Hfr~~:llas' ~I'ran ll'e;gas, ré, pi'&lNas I"
rel'tltIvamMnreJ 'u (Is\ra HvlfJ.!~çãü; 'ªe'~oél'~ l:Is':vanlJ
tagens1e facilill les' T,:lé 'são 011 fdi'e'm Dr1'é'eétiUátS'
á(.n~~~o' ài~Pfa'v'br~~iaR, '!F\'ea'~é'fltenniído'~qóe,
quand' Jás'{Tr ais'merWclot'Íil:s b'iió JtivertHn''i1éhhüín
"alol' d fte'r'ill' nati o rlir'pa'u'tar(l'l'uzileil'á, I fa f..lsei-Irt,à
o ,(}esr.iahheí' n\~\f Alfan'Cléga's ti vist:à ue' hu;tnlJ.' dt!
c'\ará~ão ~Id se 1 'Valhr,' a'ssígila:drr pelb, impio'rtadõr l;

pbl'ém,/id'ca o 'eml q'~)é ós Omcí~e~ d<t· AlFandega,'
e06&f'rega.ró's l:fa pcl-éepçifd ld'os'tli'reità IJ 'sús:péi
(a'r~ír, C),lTe'csra'avdll'áção Ire 'lesiva;. terao'a JtiBer~
c'(aWe '~ello~:il' 'dsl'bbj'cBto!\ I 'assiffi"i:\v'afiadoS', I pa
g~nWb'1'6; põr' ce1tftO'SODtéJ!:t', tlil'a 'à va1i'açáó"dculI'Ó
d~,~r'azÓ ...~~)1d!n'~~ ~,rá'S" dó\n~a~ps' (lló~I*iineil'<i
lia :.tel nçao, c' es.tll md ds l:J.lrel~o'S pagós:,t. ,II)

I'l'~~" S.J 'OH brrl'I1ier~t? ';é' a:na ~Mçã'(')()étlrl'ê'Q
B'faz1l1tf s ~dr o.s h~'éutfcd~ gbzura'õ', 'S'él.n se brsu
pé~ar.~~,ó~ 'ijilh'á do vb'n~ifô,laa'di'c onal a êsl1!'re'!i
p~i~b~'e\ll' ~?Wós o!l~'aizé~, ,Ü!ftd~ó~',OS tfrj~ile'gí~$
c'vantllg'cn tqú!e ao od' fdrem 'para o fdtl1r'O' con
ced'igófàoqu,àlque'r outra,h .ãol fa'\ Óí'eç'iaa'; pl'ee'ri
chébdo-§e foB&í'ia"as; éonalç8es de r\Jbiplolildal1'e
9,u)e e$ls~·I~ri\:tle'gro.' 'e<Yâô~agells 'sltjlPlidé'él! J.. ,

Fied 'ebtendid,ti lf.ue· os'jNivileg;íos Iqü'e' 5'<!' lem
cm{cedic1ó, dü onêMercnl ' á'\ fl'lIçã'O' f>ó'rt.tÁgue'zã
• .04 1"'/1 LJ" d"'''''''' ,- ,nâó' sel'I"CUO (e ,,,rmO' " e COlUpam 2.(\: otltro Sim,
~üe os' efl'éifos,'da Ip1"e~e'c'úe cOll.venção não 'se ~5·
~én4eih:Já' pbt't~í'g'al, ,sal o s~é'pá 'atesse 'fim InJ'u'~b'r
fI ~,tado natti'cubl': . I ", I I I ,,,

.\ 1 ""'_ ,,' " . f' "'[1(1j,I' I

J Art: ~O Qs ~9QS?!CS, ~~~I'resJ?,eqli;v;ôs ,Ri) er
.noS1lscrap c.oo lf\craClos, t1,ll)lO em SllllS ne.s~.oas

-J I ~•.. IJ ou." ri "" 1f!_.·!j'1 .J( ( ,.,.,-
,cqtpo J~O c~e:?~r. q(u? ,~ua~ ~~~?ç,ae,s\? .c~m,6 ?S
da n;w.ao) maIS .Ia1'l} eC1l1a. G,ozal'lo pal'tlcular-
I' fU ~,?.'~., 6 ' •• ,d \ i v IJ.~ ,111ft U L:-~I' 1: I

~f1~tç,4,o; UJ:l'ql~O dl1,f,<1~enml .[;~r.c~e~~~w~~~ !'I~r!
sJn~, geçaes,Qom~ p'aF,t\?\J a 'rl~':Jsob~e,a,s,~r,a,ba~~Qes
.dll Alfan~Pb"'í1" nara serem tomlldas ,cm.Gonslde\.. :~:.iT r . l~i I J( t( "F t • f O 1f{ ')'1'•

.'uça.@, CO, 1. a mcp~.r dcn/ora ,P~1!lí,}\cIn'},f:Cf} ~uc
SJl o', te, ao U,e5 0 aeQo. I . ,

".t' , ... -I 'I ) I "') U~'II :II
- . Act.,,] o, O" No o~o.q~e hJlrtlal f1,1s a,l~::IS'I1ar~es

eonll'ac1!antes es~i vel em gupr,arr(icl!.ndo~SI 9u~ra
neutral, eon\'eio-sé ~OlJq~1ºctQSto.Sr~S 'uy.o.I'E<S q!I:e
1ll paTte bclligerantê .e.stjp.uJal;l.C~mQ!llrasl,P?tcn
iliBrs l'elalhiamente (.illlba~u~i .Rt, nc,lll!'/l" s{:JI'vJr~\~

lam~eJlll'c1e,regÍ1à en{,reJ) Bf;a7JH .~as!lle.R.$lipjls-A~

~ealic'cls. Afim Ele p;i:~ven~J todQ o, yU,ga,FlO aceli~

do que;(ld'fCl'{li\ser,~@;l)IÜUecal\o. e;OIJ1:l)'G~ntfilb~n

d0' de ;g.úerna • room:eio.-s.c {~em fllle OMM§f} se
df'..Mg.ue o p.riliJ}j'pio .goral àcima,llJoflc\Of.\ild(l) cm
re&tringil" a suá :d.c,/ini#iG;I a0§,?1rtj.go~ /lCf;;IJl4.t9S·:
peças, morleiros, cspingardas, p.il!;t)lJ,ª ,tgJ'~!J'h

-dti9~ 5a1sixM, Ilsrr:el.as ,dI! (t\'l9as, lal'l~~TJ~ ,·uol
iVará) .salitre, Cilapacelc.s, ,baLije" C~9fl8,.~ esPll-

,. 1 ~

(j,

das, alabar<la~" Sellil'lá', a1fl'eiof., ç'qDa,és.q:u.ct ou;",
tllOs.in lrumcnte-S, fabl',icauJ)s,para JlSO' (ta glHmrlh
-,,:APL III'" OS sl~bc!itosJ e eid,aclã.a,1!J 'doS' rcspec.
tiov O'i. paizes g:e;zal'ijô DP '1l\lJllJ'@), .ltr.~atj val}1eHlft. ít,
suas peSS(i)3S, bE:Us, tlxe ciolo dp .se~1 ,cullfo, j! g~.

p~e~o ~a\ ,sUá ,inullstria', ,de ta,d\\ls 0\1' diJ'~il~Hi ,u
pl'i\ i\.Qg~@ q,(!,e 'sã:o 'ou IJOl'lJ01l'pal:a: o rulUJ:O COR

ecdidos'a.os inJi'l'itiuÜ's .da fíaçã~ .àl'3,~sJ f;l ~"ÓI'eSJ'ida-.

I I.GIÓ7;U(lQO, a,Ig;\m~ elltr-angteiros~ no Jn1pJlr:!o.. U'9
Er·aozil do;,pril'iljl'gio.de s.ereL1l'ass'ign'aUIC" d.1!S,.!AI"
fandegas, J,tlPaixo ,da' cID1esJllliS' oOflJie;:õ:es, e j;~"

g;lll'aL1~a;; c»ID.Q ,GS! ~uly\il(}s, bna7t.itei,r.Us.,r l',:rr...,sOrl;1,a
jglialmQjJl,e e:t~ensi\Íê çste l'áVOI', ags ,anS<latic05
que resi~ere1l1 no dito Imperio. I .. 'I: I

• Arl. I~. o, A.s altaS'· par.tesuCónÍl'áct,.aQLos r,e*\,
:vii.,@-pe o direito l1e fazcJlem ,tail!,s as.e.slipIÜaç.9~~

a~4icionac's, quOj eocig,ir, o' intCf'ésse l'epilJroço,dq
commcrcio, e lOllos os artigos cn) q1:Jll!. 'a5si~,se
c,o'l)v~eG sel'~O, opn&id-Q.ra,d,op aomb,fazelÍpo, p~l'lc

da pcesen te Con ven'~o., I I,~·. 1 i' ,.. J

.... A.I·l, 15,· .Mlld~ liJ~e a p-resellle.col1vençãa sei,~

c@nsidqrada..ç0/l;1P1U1I)' tis lr,é5 Cid,au/ls ~i'.,.es. e
Al1sealicas ae Lubeck, de B,Qemel) clfla.robq~go,

convl}io,-se IQomtudQ,~m' que os &Cns GoY,E!r!lo~

SOQe\'llnlJ~ pão, s~,oJ I~.@l' ~Jla flJ Jl,onsa~',ei!3 in'isoij
dum, tl ,qpc.a~ &p.as e..HhHll,açooj;;.fiear(Jõ.cm plc.L1a
:y~gor" J,iolaH,v ~mCIV~,i!01res.h) d!as ditas'l1Cpllh.licas;,
"I~odp qu_e'y.~l1hil. a ctlssar:pur'aJ:huroil uellílsl'll '
.~'I Art·I4;.,f.,.l\ pr~t-'1!1;ê ,çonvcRção 5e.pá/I'aljli~
ela" .e/as p,ti6oag..õ:estser~9 ti'GoadM,cm Lo'll,l}re!3
nO Jjl'~ato d~.qJl'p~r!limeL~~,_,ou l!ntes;.s.e, rô!, JbOs
.sj·y.el." I i I t. f .' I 1-J .....

- Elia {i~ará Elm, ~i.g.or. uUlríl,nt~ dez anaos , 'cQn
tando·se do dia da Il'oca das ,'atificações "e lllé~

q~ss,e le!jl'l10 a,~e. qt,lc S. J~l. o L do Brazil QU os
Sena,do,s d~ IGidadl\~ an§~alicas ,.Iquel' coU,ecti.'
:ya" qu:q~ s,~pa 'au~mente 'Jla.nn(lnoiem a j,nlçp,çã?
de lermina-Ia, como tambem durante as negoçia;,
.çj),cs ,~ue sp fize!"llm para a SUal1'~neva9ão QU, JUO
p~fica~;;iG. :', " I 'I' . I: II

, " ~~ l~ le,mu»lw d{;) qU'e.;nós a1;>ai>x(Mssjgo~QQ!J.,

J?1'eqipoQ~e'1cial'ios ,de S..M. o 'I, do. Briltilj e .~06

'senados das Cidadesl I,i,nes: g ansol\licas g:c~.....
pcck., tBre.tp,cl1.e I;IamQurgo "em vÍrt\l'de dOI],,~o5
sos rcspecU VIOIl I,pleno ,roue, eS ""'Jisignitmos, /I
-RJ'f:&Cnl-C 0011v~n.Çãg ,I',~ ,lhc' Jhi~l11os ,pôr p sçlw
d;a, 'n05, a&,)arr(las.; I I, I , • • .)

I' I Fej.to 'Q'" çjd,;;trledlQ.Rio, de Jan.eiro~ aos I ~rdja!J

do, ~npz Q,c'lipvemJll'l) 49 anno do Nascimento de
Nosso ~enhQ~ Jesus-Çl1rist~ de 18.29.-(L•..Sr,.)
lU.arqu'tlZ de ,Quel\,la; - (L. s..) -Copde.de ;Lages.
.'" (L;. ~,) ""';G>ild'ql~i~ter, -(- (.1" S,) -;K.. S\e\'e-
k.in~. ' ~ , o< ' , ', I "

, ,E. sen[\0-p.'9S 'p~esente a m,e~ma eOIlvenção, cuje
th(e,or ~sl,it J l!cirpa inscrj~o, e,scndo' bem ;visto,
considel'.ai1o,'le. examinado pO.ll nó,s "ludo o qll~

I\e Iª ,s.e çoPt~m~, tendA ouvido () nosso CO{1~elho

.de,EsladQ, .a ,\ppro,vall?o~" l'al.jficamos i e ç,ofllil'~

!1ljlmos I a.s~~i;llllÔ lodo qomo el1.l çada hum.dP8'
~~I!bll\rligº.§0e~!lstipulaçpe.s; e pela :prcsel\te II'

damos por fil'We ~ ,valiosa". ppomeucndo' em fi:
p. palD n,a .i~p~r:ial.{lbser'Vil-Ia e oumpri.ia in,io
'iP'i~lm~Plllr~,.er~z~-la, cumpl'il' e obaerv'l.' PQl'
qualqqe-: ,lliOPP qu,c~oss.a, 5(11'. .
:: r.;EQilrtcsteWJ11)1w a~lJl;ez1\- do() ,so~reJ;it(}, OUfOlOS

lo'



p,aSSAT a,PJllscll't,c cal'ta po~ oQs.aspfgnada t pa.ssa
4. com ;.0, sello g~ande das armas (l~ Ifllpedo,. e
referendada p~jo .nosso Uiui!flro.e S~crel~rio,dé
Efitado abaixQ. í1ssignado. ;. " ",
• J;)a~d!1. no.)J,'a,laci~ do Rip de, Janeiro t aos 17

.4,i'3~clq .Ip~~ ge Novemhr.o do anno do NOJlqinJen
lo de Nosso Senhor Jesus-Chrislo '~le J8,~7'

lft!.PEIl.l.l>OIl, cO~l"g~al:da. - ~arquez de Quclpz.
..' ~ (

..., IiJ~SOLUCÃ.O ~n 26 Dll NovE'Únno~I: i lU
I 111 • • '1 I i " , ( Ir

," ; IIlanu~cri.pto l\u.lh.cnt\c.o. " ...

(l1'Qr'den'o'IJ-se ao )üi~ 'da Ardnalega°.ãé~ra.1é~4~
ue in~rbí!rfj~ssc PC?rque- se !ln'à ãb rieIl;) dir'é'ttos

'de'ca vnllos' do/mo '(}rande; quand.o 1\' c!1bO'!agem
nada p~ga'Vá.' , J',' -

InformoJ 'que era 'prat'iea antiga e éOQstante
pagarem lqreitos os -c<\valfos e muares que de
'l:,lualquer parte vinHão a,'este porto t e por 'sso
anda\'ão em pauta com 'Valores determinados;
que Q aviso:de ) 7 de Agosto de IS.18 'decídio que
'a'qulllles geonros que por costume dnti-go'paga'vão
di'réitbs 'lie gÍJarda--cosla e l1'ão dtl entrada t conri'
I1nass'elh como llalites; e como na relação que
baixou com o dito a\'iso nãl) se compreh rtdião
o~ da al\os e rÍlUari!s'~ segue.se «ue de-vem pagar
os' direitos de entrada assim como a carne;' e' ,
grôxa t elc.

l
, I) que tu~o ~onta a I 00 ~on~'Ó , do;:

qlreitos por'a (1'0. 1 I . ,o. JI,( (,

, 'Rj~Hll\ttirlo:o neg'ocio"no C19nS'eH\'0 tia'Faze'óéTa
para é'o'rl ó(tltr t t'respo'nooú"o '{1rod~lradbl' Ida tó~
·r.ôá que dc\'lô contlDUar ·ir dbra'n1: com alé
agórâ, cmquônto IcgitltnrlÍn~niç se nao ubsti
lf.lissem por ontro .imposto t pal'ô qu~ não soliJ-es·
sé a Fazenda.Publica. I • / •

'Parení!'n 'tnes&'o ~OCpnserhti; 'fundando-se' no
S' la'/lõ ôlval'{; de 25 dei tb "Wide IS 18. 'I

Resolução, - Como pla'r .cé'ôo Conselho, P1iço
da Boa Vista, 26 de No_vembro dc 1827. -Com
a rubrica de S. 1\1. I. =.-lUiguí'1 Calmon du Pin e
Almeida. -Extralíida no 'fllheioitro Nacional du Q/-i·
gillal mandado ao Conselho aos 6 de Dezembro

lIESOL'UÇÃO DE 26 DE NOV'EMBnO.

.' < Manoscripto aulb,entrco.
I' • I (.J.' t. • J O

,

A Junta da ];'azenda da Bahia deu eonta dc ha
\'el' ar1epl,atado: la, O contracto da ag:ual'o/lnte
ua tcrra,,\',inhQ de mel Il ~,4s de lambiquç, no
h:~~o.1,lio de 1827 a I 829,,po,r õ6:r;50:t/J 1',$.; 2

a
t o

dos impostos do Banco no dito lr.i,ennio. por
63:'5õp:jj), rs, ; que, comparados estes preços com
o jeQ.d.imen~o do antecedento t.çiennio" ren~eu a
ag.uardente, etc. ~ ~~js 9:5~~.tb59P 1'5., • S jm
pos\.os do Banco mais 18:506.Jt>00 I rS. t sc~.r~J\i1r
obr,a pia.e propiflils glIÇr: or,! paga \'áp. . . I

O Contador Geral t .Procura~or Ger,al c Thc
sourei"9-\'tIár cQnv.ierão e,m se qpprova em estas
arrematações, 'pcJa re~onhec~da vantager,n que
.nas,me8~a.shouve. O Ajudandepqr,éD;l,.do Escri
v,ào. d,a. ~lesa_do lhe~ouro tendo dito que o~ con
traCl9~q"uc; exr,.ede~ a 50;oo.o:tj) de r~. por trien
nio se ~evem arrematar no Conselho da Fazenda"
por assim. o, determinarem, as, imperiaes ordens;

na confqn~i~\~dedeste 'voto se- remqHeu o omcio
da Junta ao Co?sclho dij. Fazenda para serem
aprrorados os lanço 6fferecidbs na Bahia, quan
do t;lã:o hajr qlLem mais qffereça na J'raça do
C9q~elho. I .. .

o ~uvjdQ 9.ov":!TIe-nte q. ,Procura,dor ela Fazenda;,
que se eOQl'0r,illOU eo~n' ar sua • res.post~ dqpa no
Thesouro, pUl'cce aO Conse~ho. qUfLnã9 sc ha,ven
do ,,~unla oa,Fuzend.a limitado, a, pôr e.q.l praça
0,5 contractos-, !Dus passando a lIrremata-Io , era
jmp'ratíca\'l~lDP-Ios o ~OOS!ll1 o agol'a eljU Jl~~ça,

mepos q\le previamente, l1 em J ui~p comp~tenle

5e. j~l!guel uqp lLa ~\'j,tleR~e' e potofia n Hidade
t,la,s ar.rern~~aç.Ões feitas pel J\-!nt~ cQm opposição. \ 'i1' 1 -;
fls leis e orden3; mas que S. liI. I. resolvera o
que mais justo fUr.

Resolupiio. - C;OffiQ pa!:ccl( ao Consel~o, Paço
da Boa Vi'ta, 26 de Novembro de 1827' - Com
a imperial rubrica. '-'·aliguel· Oalmon du Pio e
,A:lm/lida. - e,a;tratúda no T;/ie,souro, NacionaL, do
original eflviado aq COllselfzo aos. 8 de J anei/'o (!t:

1
1
:
828; I '".. '"

nEsor.u~Ã.O 'DE 26 DE NOVEMBRG.

" j
IIIanuscripto authentico.

Q, Descmbar.gad,or Jutz}nleFino' <1a Alfandega
,repr,eseptol\ q~e a com~issão da pauta avaliou o
sal a 500 rs. o alqúerre\ e como por esla avaliô~ão
"em o sal de prouutryão -daqucllas nações co'm
quem ha lptacos a pagar 7? rs, , na razão de 15
por cento't fica por consequencia mal favorecido
que o de producyão br.azileira t que paga 80 rs.
'pedc ~rovidenciasa este respeito, e participa que
seLQ' OI'~eQl positiv'l não põc em pratic,a a no\'u,
'! -aliação) e confnúa como ~gora n~ cobrança dos
,~ J o ,1'5;' t~np s~OS rio sql e lr~llgei,~o pelo aI var.á

') 25 çJe, bl'il de \ ~ Ja S õa
•

I ~ Cpntild,or Geral dã' seguli't)a' Reparllçã? e
ao Pr,ocurador da ~azel1da parece ~ue sc dev fi

observar os tratados; e quanto ao sal bl'ôziteiro,
deve contin\lar a pagar 9 que éstá e lpbéleeitlo
p~ l~i ~ cuj~ ,alteração 'Hprlence !\ Assembléa
Gefal. r

Ô Aj~dante t10 Thesour.eiro.: 161' cpnfol,'ma-se
meo os' em que os e~ll',allgeÍl'o..sp'a~uem méno

• I-} I , f.. j 'dr ,,~ J I

JIU,(l os naClOna'eS. I c' "I '

Parecendo au Thesourelror~l{Jrque le nego·
cio merecia ser consultado, reme leu-'se ao·'con·
selho da Fazenrla; e have do novamenle vista
o ProcuradQl' da F'3zenda t I'epelio Q..(jue já havia
dilO, com o que o Conse ho foi de accol'dl).

Resoluçiio. - Observem-se os tratados, e quôn·
1.0 ao sal' dá 'produ'cção brazilcira, cspache··se a
40 1'S. o alqueire t preslando os tlespachallles nano
ças 'idoneas por onde se obriguem ao illlme.lliatCl
pagamenlo de 80 roi. no caso que a A sembléa
Geral não dimin.ua na proxima eSJáo o referido
direito, q!le se tornou lao desfavoravcl li iodus
tria nacional. Paço da Boa Vi la, :16 de ovcm

.bro de 18'7' - Com a rllbrica de S. 1\1. I. 
l\1iguel Calmon du Pin e Almeida. -,ElVtl'ahicla
dq o/'igin~l no Tltesouro Nacional.
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D. Pedro ;,JIJela gráça :de d)CQ.8J, 'le, Fazç
mos saber: a !9'~os ~ri,/lossa~ \ljJ~itos que a As
sembléa Geral decretou e nós ueremos a lei
-sre;gtll'ilfe': 'L f, ~ ••

A!rt /1'.- 0'5' 'gtifiero!l'e fuCT"dalh.,i"i'waà X!iia 'im'o
'pi)rtlillBs ~OT êstTa~H'ds, '00 em Hh jo .rem-Ml
cgcÍros, :sCfã'ó biliRHtí,lló's ti '(1'e~8paêl\'O n'/úl 1\,Í}rrSiràe-
Jga~ llóIJMpéri'Ô'. '

A11'. '~',. Toidu!l esses rg'eneHH' é iJJerc'atil,i%
JPdgil'rl Ó '105 (1'0\- centJõ U d!j'f ilos.flé ifutflla~'à'; sé
iã'ó .liha-cs furem 'O. éSlrlliiglliros q1J~ 'os' iif1Yõ-l'-
t fero.' . , ' {' ( " '., ~._-

Aft. 5. -. fil:ã.ôTl! 'i}ga1l1al! tbl:lbs IHf}el~, tIl\'iíí'~!,
l!iiere'fos 'Ó htaiS Ilés'&'ktÇõt~, trn le iI~àTiij.l '

1UatllRírm(fs'l)b~tNnt~l, étc. UMa n'Ó'P:llilt!ió nó
~li'o ,~l J'oáflmro, ~Il'o;j 2' ~e NÓ'~-i!/nbrat(Jê'I'8~', '8
-t1h Fntl pleii'df!lícf8 te I Hb lmpei'W. '....4 I~dróll
-d/ltft rllb')l/j:la ~'lgtn!at'tlh. c...:- 'EL. !s.J-,-,-1~H~él G~!.
-ttRJô ali 'Nó' Í'!' qtrle'i'ltâ •.I:..JOo1h ·(n'-f'tlfliltki'.ébí;np'-
rfJrrtn.· d ( ,', . •. •

1 1 '. @Ar-l> ~ L':":S" f

l,

.1,

'J I

J,JaDu!cripto'~utheDt,ico, , c

o 'totls'ellló' Ui! 'FaienUh 11"eB\! ~i"óvi'aencl'#à
para poder proseguir sem illegalidade nhs atre'
rfiàtp'Ç6eã dos' ntTacl'o , ,\js't'Q ach*ll-s hlJMitlo
o dfficio de Cliheto~ -da F'aí'éh tia 'Publica. '11

Msbl ç&J,....li. í)b'serV--e.'-\;~ á l'ei q'üc'lel'ilitlgliio'~
b-1tllio '(lê Cdrret 'T, pI qbânto !I's 'hál:Hlibçó~s' dos
c'ontfacladdr:e's '~'sflds HHítores; fa~ã? ~ê'1 peral1 ç
O :j\\I~ 'ci'o's F~'it:ós ela FÍlle'rjda. P'ãçtl clã BoAI ViHia,
da ld!! ~oyernbro liJe') rs2~ L..!:~b'm II ubrhfl (tê
s.L:~t~, 1.~ M,'gl. ~1:;CnÜrrJ" 'd\jPjil ~'~I[fleitTa' lL.
~círâ~.~ Ó bHglJial'no, I1d;'i61'~O ;lctlial t:ttl, Thlrso"u II
'Nati'o'rt~ l." 1. ,. I 1 r 11' : I ", J;- I'

I I t ' :Jlt~

IIESOLllcX.Ô DE 26 bÊ' e\rmilB'ho.. ,
I '"'. I

Manu criptll a_u.then~ic(>'. '" j' h

OC'óns'elhu" IIll Faz'é\\clh '1'1ml'bHê lYS 'állHIS Íe
, x'àbte n. s 'Thiha~ la 'l}n'r\'Ca' d'ti p'ésbh~l\J .ili ~i:~l'à
do Peixe desta cidad~ ns. 1..t 2,5, 15 e 14; ii I'jh
despeza foi orç;lda pelos pel'itc1s em I : 250:t/J rs. ,
e pede que se mandem elpedi1' 'as ordens ncces
~arias para o reparo.

Resolurão. -,-1!Jot\W) f>áÍ'~dê 'tro Conselho. Paço
da ;Boa Vista, 26 de No,vembrp de 1827' -Com
a~ 'fliHrib'a d' ' s: \\í. t!·~ MíglNllf~'alrl1on -ti' Pi'n e
Almê1da. ....:.:Ê$tl·tillirlà -db'tJHgihlzl \10 TI1~~Ólt'í;b Nu-
'êiJifAJ,. ',' 11 1 ;>, ( 'J v' .f

~ r • c-) ~, q~ C t· • .. H' J I r J 1 I

'b1!b E"'r'6 DE 2'7:151> Nôv~M'nl\b. '" ,Ü' I r,
~ , I .. ';' ('.I!"):)·... fI

'I (]O'F!.I Brh. ,,'

'Tendo resóhidh àA s'e'm'hlJéá"G11! '~l L l gJ!stiM'Vh
cJü~,os v"'otbs jlúgurare's:aó~ fu' ,Ó\'!5t ~Jldl'{ 1u'r'1tàs
de Fakên'd'á das"'Próv'incias 'lt'o rNJ'pé..i~lt.di> k~s'
penilã6 ás IlÓci õtf§' tont~tI~'s ~.'p:lu' ,U<\lIde' li
TOtos, devendo o' VO'g,al J( "" Wo 'dó tr~~iÓ1)s'à+ "
db HiÓlec1i'Ó ~ã nref íte"\ ~ Jrfe ezeWll'1rlnl{ IJg~!I,
~(]o'bbda e ~;\Ílbci'óhadâ peía dl' io '~&I(jÜPu>B1o 'lfu

's'.!''%' 'J j,;ji. a" 0_ ('ll l1i ) ~(i'iJl,)" n' ()c "; ,;::o'r •
J 2"', ,l'evooQ as as e s e v (leu" . li a. ,
'Ilêi'~p'or befu, 's"â'ncclOn'ârilJê II tI'1eh'tfrb'h'aUa, 'r6~ 1

tóçttb;que;'csla's~ bD~ehe";e'téh1Jà b:lse'li 'lte~a:o

~~mp!imffq!q'j ~~i O'u~I.Çatrnp,.n ,?,lI.,Pin Jl ~, ~.ttme-l
da, ç(c. P,alaqlO qC' 1:bo, d'ê "J~'UCI~ ,Ym 2 de
'No"'~n~1>'fÓ '<le' {8'i~', I~. à'a In,a1o~~hdél' ~iá ~ ti
fmpcnp.-Com rubnca de,::i.11. l. -1\1lg6'êl
Ç;alinõ'ó du I~IO e·i\lrrlb·i~la. 0- J. 'I' ,

.. . 1 l ~ 1

.. ,

~}:C'Jn;''h>IJm 27 IDB íNorÉ'MBrio.
, I ! , L J

I , ColJ. Uraz.

Terl'à'o -a lA&gomhléa IG'e'rol I!..-eglisM~i n resaI.-
~iId!: " .'1'" • jl ,I '"

'i l:- ~~!e O GO'verYto fáÇ'll '1. Oca1' p'Qir mobilá <te
. t!~tiRi li pes\} I vtlt0r ~ltJP'o db qóe ,h ,1 'Cunhada
.Jj 'ésI!lh:tôrte ,- 'C' 'pol' C'édfi1a.sllm1itt.tid~!I· ~lo rrlJleosbu

,() ~ tbda' 'ó'Ydc'rfa ti r.dlire qOé ta'etualfllelY~Ó ~rr.n
-hli'Fr6v~hcfu lftl-B Má d'rh,eod6 llealtiosll1' ~ ditb

060 no erWIo 'tll'áill bre'\'lP~p~i,V'I:l'lr, a9 :ill'l'l\~

·~3e· 'eOfTl() \l'â ""iHáS .(). ovoü'9l;eá da,lP.k-b-
,'ineia. ,~, <)

2. - Que para cile .fim..o Go verno possa:



I • I

. "

.l\lJ!oSOLU.ÇÃO"»~ 29' D,l.~'n~Dno. -;

l\Jauns'c'ripto 'a~'llienlicl,o,
-é ... r. 1" l' ,"' .. I r ( j

• 8(\~c-Guardrss da Alfandega dest,a. oil.lo!le empno,
g\ldOIl nas co~ucç~,Jc de c~rga, .eom 430 J'F..
tliáriOll.r, p-edem se..., igualádDs aom Q;i oulros
GJJanlo das c..aod\.lcções 00 veneimepto deê40 1'5.

-pP Juiz illfoçJfta~,qu:eos 5.upplioant.es aldlln íwão
ue S. 'M. I .• quánüp se d:ígJlDlJ ir ,á Alfam\l,gn,
passarem do tuvno. IUO mar pam .a 'ser igo om
qne,ona s.c aehão, mas que ainda não tin.ltão os
64n IS. qu:c ~ern os (lutros, c .de que ign<l.1 II'ab-a.,
lho os Ila~ dignos. •
_ O E~tl'hüli intermo do TlltlSouro ,e J) l'hl'slIJJ
fcil'l) lU/III eÕllllitleriio aliteOllive1. a I'reteil9ãQ,
ma:HIQ deJ:cliiv.el quando se tl'atar d.t nova Drga~

Il~, aç:lj),tJa Alfandega. . "
Li Aj Ci>nt'i!.loJjia ,,' o ri ocuradoll ,da 1"azeqda e Q

Gun.~eJhl), 'llcbã1 muito 'tu~~a lIlprotençã_o.
-h88(olurWJ'--;"7 Cemo pal'.cce .:lO C~lll,sel hQ... Rapo
lljl,B.c.>a.:v.i. tal, 09 oQ.]No.\'eRl1FDMO l82Z1' ~CQln
a iO-Wf rtlll .rubl'Íco•.~l\tiguej Colm0n eh) I?in e
Almeirla. ,-, EllIlntÚJida '1'0 Thepatlvo. NflçifJlJJal qa
Q!riglna[ '8/1 Ifjt.i.l/o 4Q C.OflS.e[jIO 40$ Iid ,dlJ I1fj:CJ71~rO.

! I ......~'....'--:,._
"'9 )'f . li. _. . f • ~ '·1 ~ l' • r •• ~

· Rir' OJ,t Ao J?R 99 -DE r\OV,EMnno.
p; •..·hn :f r '''r 'T'''' ~;. J-r t J

Maoltsdriplo nl\.~le[llicó'. I. I

• ;,)HI. ti J ~ l".

_(.n~Wnlli~u-,c;el ao ~?r e~h IJa ~í1Zr,\l~íl.' ~C\I'\l
0E\~u~t'! , fl re.q~.erl~çntJ, de JTose,.J:'.elh> Rfiya I

~.ré r.t le ~edel QS emo)lum~n.tos do 9f1loio c\e Por
~~\~o~aa ,A1f9n~eg~ ,de,sta pôrle~ flç <tue teffinl\lr
çê, ~on1 qbrlgação y,e.ceder 'ú FazenJ.a. a9iollal
~ l~rç~ p te j4~!lês; .d? mesmQ !p;o,do 9Ue se lem
P..f'l.ica4<> çoJU Francisqo, .a v~e.r Rap~sq .e,Qn1
v:Mar'gnez' de Can~'\.lfano, c 0111r,9s a quem se
de~ãq oJIleios que pehçócião a s,ubditQ,5 l"orlu':
guezcs. ,t'

• D\lJJ,dQ o Conselho visla, da 'pr,:t~lç~O (lO ~~~
ç}lral:\o,r ~a Fazenda, resl?,o,~ldou:- Fia} jusltlip.,
:,t,ílcn\o o)lip.roJ!la ,e doe,umel1.~Qs i,nelusos" ,e e/C_w 
p}os.ref.e(llos.
· J'al'll~e,T~u Çonse\l~ quc(I~r;J~O '? decr,eto dI< 2~
de I\hl:~? ~Il 182~ 4;lrl).onailo, ql!e QS eipo!!!!!len\~ ~

l o ~ffi~llq ll~ ror~eir?' la" .t\lf~f!.,~,e~a fiaariãQ ::1.0
cnlao CLO diante cons! erados com'l rendas lIa
eiollacs, sem revogop-se 'Competentemente esta
lei não póe) r ,çr dcC rido o l~t p,p\iPl\\l~

Parccé aos Conselheiroslui7. '1'11001(\7. Navarro
do Campos c João Frostes ,de '~lcl~o, que pela le
gisl~iio rper(!LflD todo ~ Bra~iJl e~lHJ.t,1fl Q.S e~ o
fumento& dos officio~. perte,ncem i\OS serv.enlU,a,
rfUi ~aqabdb 'êlid~ QS enêargo~ fi Fa~end,a Na.'
aiouá1;, n~i\11Lma d~,.,i,d~ ij,p'erij1 cIP, e ,~efel'~l'
a? Sup"plican!~,~ oão ob~ti1r.\1i~V~eu <l~re\o qpe
llie fc7. a 01 rcê.~ cQmo fôra féit~. ap -~e>u íluteocs
séir, 'icl e~', c.pm' I :20'r):tp 1';. de 9rden~~0 e
fioQ:f/y ~$:' de Wttificaç~Ó ;. con. id.er,ú'~ll I?Qré.q!
ti e náo foj ex~rcssamente ~errllgad'l a di~", h:gis"
J3~n, e ,,-ue t~lv[Cf' sej~ ,n:Jnitcpny.çojeQte é.v~i~r,
0fd~nad.(j~lert~s ~i ';á~.tajosos~. p~rcf~enpo ,08
se\'\'e~tuarldsos emo\t.lmeotQS qlJc 1J<~llunam~

te lhes per'tenéém';í I} p'ag~nê..ÍQ 'l. Iprçp ,pí\.r~e li?,Y,-'
tôl'meh'1ú,L ~{aQ,cJfp'j'hi1.dõ ass-m 'de,'çO/JIp,üol\ri' c

01 . ( .dTl' .; !lI!' . ')í • • _

" adálinjsll'PÇÃo da>Fazenl\a coUl tal f.rreeadação;
senelo tambem ue; \1.o[al1 a olUllingenoio <.de moiDt'
ou' Ol..enGJl soo\ma dos Jlle&moJj elnôlument6sl.6ão
os.w.e \Uas Gorn-ellUliros de parecer .que, 'f1otre.,
laulo quc,.náUf'Jlou"er ,Imm regulamento Igljl"àl
legislativo applieavel a todos os offieios de lusti,.
~a- e fa~elld.a a'rllspt'i~o dos direitos cmais encnl'
glls que.4e)·eriJõ pagllr, S. I\!. ° I; tesol \lerá PJlÕ
visoriamente \!omo lhe parecer molhoJl c justo.

l!leso[fl!JlÍo. -.Como pare;;:e ao Con .e.lho. Faço
dn Bo~ Viota, 29 de Noyemhro de 18~í" - CqTD
a rubrica de S. M. ,I. - Miguel Calmou d.u Pio
8 !Imeiun. ~ E)mll'alúda di) opiginal no T.!lesouto
Nacional.

RESOLUCÁO DE 29 DE NOVEMBRO.. ,

IIlnouscripto nulheotico.

Senhor. - PO\' porlada da Secretaria de Esta
do dos Negócios' da Flnenda, de I i de Jüllto do
C6't:I'~Ot~ anno, mandou V. 1\'1. J. remetter á este
Conselho, para oonsultar, o reqllerimebto llc
!'lanoel dos Passo~ Ferreira, em que' pe l le se 11 c
mande eotHinllul' a ~ralifica~ão de 20'Ó:tj)''rS. á'n
nll~oS', qu~ perGebia pnr decreto de 6 lIl: Betém
bl10 da 1'8.. 9, assim cômo l! l'estituição' do q'lc!ili
lhe deve desde que fiollra su!'pensa a ilita grati
Itcação. E ta 6upp1ica tinha ,intormada pela juo
hI da' Fa2encla da Pro\'indo do Espirito S,!óto, \)
3êompaohilda de vario.s doeumeotils-? p,arécél'~ e
rósposras do Do embargádor Procurador di1'"F~

zcnlla,' que l\ldo sbbé Mm os re pectivos l>3pei~.
o .q1Ie vistl>, pílPeee ao ('J08s~lho indeferi él a

. pretqngão do supplica'tlt>e ~~anocl.clos Passo' Fér
reira. peJas ra~ões po.nderadas p'ela Junta da Fa
~Ilda da ProV'i4lCia do .E~pirit:o' ~anto, multo
bem'e legalm!lote ponllm·adas. 'V. 1\1. I. Inanila
rú Q 'que fôr justo. Rio, ~4 de Setembro de 182',

fi!" da lndependencio e do Jmperi~. - Francisc<,>
:Baptista Rodrigues. - Jo,é Fortunato de Brito
Abreu Sousa e l\ienozes.-João Prestes de MeUo.
-4.gosLinhQ Feira ae Bitanc,onrt.

Repolugão. ""'" Como pal'eo~ ao Conselho. Paç'O
da Boa-:Wsta em 29 do Novembro de 182".

€om ti rubrioa de. S. ~I: I. - Miguel €al~on du
~ill e,Al:nieid~. - Ad/Ia-II o original no Oartorio
aiJaa' do !J1hesoul'(] Naaió",al. "
11' • f

nll~9Luç!Õ J>U 29 :P& NOVE~Pl\O.
I1r • f. h'aonscrlpto ,ant .enllcq.

fi _I
_ Viqe.ure . alt'er de ToJ.e.do III"ou para <l Campa·
1)l;1.",p'l. Pr~Q.aez(l, çm l\l~Qa" Çcracs, doZIl egua
QÀurq ~~Vól,\lP t j~ue S. l\J. o I. l11ando,u dar 0llm
11- c..ootl!çã;o de'l~ as criar, dando- Ire.s .quarto! das
çr.·a~ 11 ~. lU. o íjcaQ\lo C\J19 hum quart,o. O Di"
fj~ejr.o quçr )dhimp 4<15 cria. O dilo !Coledo ~.,

c9rre á J.l;ll)la ~ Faz,enda p~inc.lQ decJ'IJ'ação
~Ol)l'lf s,c o deve o,u ~o paga.r. A JtWf pMI} á
.~ ,~Ir ,.. .
,~~meUido 41,0 CpflseJ)lQ 4a F-p~da , para co •

~Har, re~p\>fl4c. o ~uiz ~Q Coril ~,' que o Oleio
q.ue, sl,ppl~c"!1~e pC()Cl,Ira PAfil llIel i olo d~ di
z: D}Or!l~ ~c pJ'9.l\r~o, .Q q\le tloM)l..rttmWlrUncD'Q



Jl
não consta.qrle o Bizimeirn usa' se contra elle.,(Io
cxeouti"'o ou.rlas iheios orc1inar.ios. ... . :J<

O Pl'ocurClfl.or da FlI2~Dd'3 ~onvém-com o JI~~1l.

emlllJúe, os plllios' extraordinal-ios nã'o:J:om l'u-gal'
Uepgis ~eniio Ue--CJtlgorndbs'lOs' ordlnarjo~,. Qrd tlif,".1
5",rti~''lÍd;' SI 2.- • ," ' • ! 'u " lU I"lil'.'d' I

I Parece ao Gotisclho 'sertliúdcferi,,'el"t3 pretOR
ção por náo ha rcr, i nção 'qu exima a prestação
de séme1hanbus dli:Limos:' I 'J:t " ", II

·..lnSO.lICçii"........ Como p~t:~CC18~ Conselho. P.::íço,
29 de- N.oyemb o do 11,829.'- eom a rubl'Íco de
S: !l\l.. L,....·,3ligue·. Carmen ~u 'Pio eJAlmeidh.~
Etliil'a/lida ..no\ 'l'hê."O/.t110 NàciJl'1làl do -(}riginal ...m41l'"
dado ao Conselho aos 20 de Dezembro. ,>" •

. 'ti' .'i I ,:::.1 (II llC":rl
nEsoLucÃO DE 29 DE NovmmRO.

. I. • ... , I ,." I

lIIanl1scriplo auluentico.
~ t J.;Í 1.1 ' ;) ~ I •. ' .• ) J 1 - ,

Por' ppr.tl\rla. l-LO TJll; oq~p' ,íl'Ciunal c ol'tl~nol1

UÇ),s dous S.HP~r,intond.c.n~~.eJA,d~Gi,ma. desta C,i
I1I\r1Cil'iql}.CIJ1Cm~UpsteQ1'j<Jp fie!!mO ,Thc&oU\lO os ~

pp!" "Gel)~qlluqlf,ell~int~"JtQ,Àa qlJe... b'Gu v~s~em /lt~

r~cada.do ppr 'l!!JSi,m 1/, l\e:qu!!~eJ Q De;;embal'ga<!ol
J,qs' !lernq t]p, dt:VigueiliePQ', di7.epdo l ,quc) lhe
RcrterGi~o p,m.,qISupeript~n4~o~eGera pelo ];u) :
';'IIl:fl-n~1' éJ1'UlIii4 Ic~pç1<ªJi dc,livr.ú , etc. ,[
-"Ph~l,\fC jD~c~Mllte I\,~p\,e e~~tál'.ão CQutl'á esta
Br~~~t\~ão"j ~fIgcl}i\díl~ ,j:\O ~PIlSQlbo\~ull;; 1'~pre'7
~cIlHGQ-e~" <em ,ul!llf"oJ d<JI/MíI ,J!liPPIY1I10 rO\ll3r.or:;

cp adl]r·IM..F:il'F1Jria" Pêr.qÇf!lijo.unSmo, co.nf~l'r1
lUaDdor c Gp,!Jl, (ljtJill~rQCUliai~or{,: qIlCl,a!lpJ'~ehe.n

ç,ãP.J11~, !<;'iC !u·.dAIftr;i~A:a ,0 "llpçq1le, vor attdo
açq .~ gão" q9I'ç'f<lrr~.i.Q ·:J[lllrf,Í,i.lul!lI'C "lquM
o~ f1!!P () d)tO.6IQtt~e.!llI}aI1F-!g r. qUÇ:1 sppp.ôfulbe
pqr!encenJ c' s\,gGS,~l1pe,tintcndc~lte neIie. in
t<;!'.C ~~Hh.~n;tttl f! ·n,dll'iÀªllle..nle.,lIlceol'),'c fi inJ.~11
,?cd,ipçãp v4P ;I'qe59ulio,,_ cOQ.1P autQl,idade ,~npe.

r-iíUi lf.l'0 CJ:fJSa,1'p'.ar~I:lSS'~n ,esc1JdadQ,'~elhor,po'

dcr,sppi~al'l.ot\.i,IH:er.I~,aqueII1l5 mr~S(no dircjtQs'
2°;. porgyc a.té o J;epugna a ,persuasão de; que
aquelle l\lagistr~Ao.I!0ssa e!1~c~l(ler que os 2 p01~

cellt!l 9""l!e pretcJldc hí\VelZ l<Qo,tra os Sopérint'e.n
dcn,tes -parLiCru]pl'es. qas lj'l1eguezias )hJ} :pc~teóçãó
iJJe w',!,oeit'a iI.1~~ll},a ,_IH)i~ qllC Qão ;\h,e; c,ompetitl"1
{Io,]e~o, <U 'ar,ú~~e, 2.7 d(} -tUil1bo dc. 118g8. qu~ Ó~

decretou aos Sllperinr\'lQtJ.en~es pjl~~i<;lNlànJJS, lJ"lá.Q,
.se achando nesta lei em luO'U\' algum della, llem
ainr1a pela mais Jongi"i1qüa deducção lembl'ada a
autoridade dI! 'que ellá se ae-'ba i"e"esfic1apelo l1e
crcto de 22 d~,Sete~Rro,de I,~~<?,. com referen
cia ao de 15 de Setembro de 18,18, repugna a
intclligeocia d,e')potl·r se'r contctn'plado-:p0Í",,!jr
tude da me ma" leI, -cm' émolun'êdt'os ou ~ro~s
:nguns 'por' ella, c I beleéil16s 'cm fa, b-r ga ,0 "Ie'r
Bas pc SOà}; 5~,t pÓl ~l1e o ilhel'cto 'tI lc'1Htil.1l1':t!'1J6:
autoHdade nito !llc 'C~tabe'if'ce cmolu'méntog"oír
a~gum',1 outro d~rcito ipecunia.rfÓ. p'elo cxérc1díct
deli J o -qUé sena ãb!l()'llJt~ e IOt'hspcn nelmei\te
úli9lerl ,pol' i I qtr' he di'feito expreso $)u'?l c;~;'

denados, cmolumentos e qutl'os quae~qllcr pfóe
ão inde il10sl lJl )1' lei" não ãll "eslalie\êcid~s ,
~'quelpTOIJ~de Mm uttO"ninio iff!fça'quarlUo'
OS· 'IDe fSb P"~té'n~'b't'llll'v'at e 's.c é~rgem S~ âéhã\)
pb:r~lej a 19oa(f I mI[r05 'óffiCJos'~c'~es'S a ~:l ~



ANNO DB "'

l\Ianllscripto aothcnlico.

''o. Pedro, pela graça de De'os, etc. Faço sabeI"
a vós~ Presiderite da Pro\'incia da Bahia, que sen
do-me presente, em consulta lia Mesa do Desem
bargo tio Paço, o offido do Vice-PI'e5idcnte da
Provincia de Minas (iel'a.:s, na data tle I' de
Agosto do corrente anno, ;lcompanhaotlo a re
presentação de Antonio Ignacio Albernaz, na
qualidade rle Ou \ itlol' Intel'ino da Comarca do
Rio de 5., l\'rancisco, n<troeado pelo ex-Ou vido..
da,lllesma Cpmarca Miguel Joaquim lie Cercluei
re e Sil va, para s.er.vir em sua ausencia, na qual
represenlação expunha o motÍ\'o que oeeon"'ra
rara dehar de lomar a poss.e de Ouvitlor Inte
rino da cabeça da Comarca, teudo-a tomado ~,

Villa de Campo Largo, c bem assim o 1) tado d~

il1sulJordin:!ção de alguns mal intencionados ás
autorhlatlcs suhalLernas, de qlle provinha não se
poder dar pl'ompta ,execução ús Ol'dens superiOo-.
res; e juntando ú dita sua representação, cntre'
outros llol.:umentos, a ol'llem por copia qlle ha
vü dirigido ii Camara' tia :Vjl\a cle Barra, pllra
lhe sel'em remcllitlos os cal'lorjo;; da Ouvi(loria e
Pro"cdoria, assim como os corres de au 'entes,
afim de Delles' fazer I'ccolhel' os dinhdl'os que se
acha vão ;l sell cargo; e assim lambem oficio por
copi:! da Comarl:a da rel'erida VilIa ,Ia Barl'a, em
qne Ihé expulIIHI a incompercncia d:lquella no
meação tle Ouvidor Interino, c as irreguJaritla
des c nullidades cm qne \'iri;ío a cahir os seus
feHo;' ,pelOS exemplo pela IDI\Sm:l Camara :llIe
ga(los; p,cllillllo-me o dilo Vice-PI'c idente POl'

fim do scu omeio hon \'essc por bero de p.'ovi
dencial' a cmelhante rcspeito: c visto o flue so
brc esta m:l-lcria se me cxpendeu na mencionada
,comulla, em que foi ou vida o Desémbargad,.l"
Procurador da Corôa, Sobrrania e Fazcnda a
cional, e çom o parecer da qual me conformei'
por minha immediata resolação de 50 do mez
proximo pa .sado: houve por bem resolver que
o dito Ouvidor Miguel JJaqllim de Cerqueira e
Silva se excecleu com a nome:tçiio'. e que a ju
rlsdicção recahla no Yereador mais velho da ca-'
beça da Comarca, isto não ser Juiz d , FOro Co
marcão, e que rossé advertido, que emquaoto
aos negQcios ci eis forenses1 JI'rtenêe aos intere •

I'

RESO,Luçio DE 29 DE NOVEMBRO.

Ma01l5cripto ulh8otiCO.

O Con~elho da Fazenlla remelte o requeri
mento de José Carlioso da Rf)sa sobre que se lhe
ha\'ia mandado consultar, e diz que nã" tem ln
gar a indemnisaçào que elle petle tle 4:800:jj) r!t.,.
resto do valor da pre~a quc lhe fez O ~larqllez dOo
l\laran hão, por faltar a assignalura do Juiz no
precatorio que apresenla.

,Resolução. - Como parece ao Conselho. PaçOo
da Boa Vista, 29 de No"ombro ele 182,.-Com
a imperial ruorica. - 31iguel Calmoo tlu Piu e.
Almeida, - Eailrat.ida no Tt.esouro Nacional do,
originat envia:lo ao Consel/w aos 7 úe Dc;;embro.

PROVISio DR 29 DE NOVEMBRO.

ma que o berganlim niio sahio de Inglaterra c0r,n
d~tino paro o Brazil ~ nem trazia ducumentos
legali~ados.,na. rórma do tratado (te 18. li e 0011

TeD~ lte 12 de Dezembro de .81\1, e a,,~im

deve PlIg)lr '~~ por cento, como tcm pago 101las
aqu~lIa~ a quê faltav.io tae:! rcqui:lil 0:1; alitls cle
nada senirião oll'lratados nem 0:1 Conslll.l:l. Que
as embarcaçõc que por necessidade, de conecl'
to dcpo~it~o ôs ':I~US generos na Alfandega, Pil- .
gã.o " ;.Iugucl dê armazem e as dcsl'e1.as da
guarda ~e dentro de Ires mezes rcembarrão no
~e~m9 barco; e excedendo este prazo, pagão mai"
2 por cento, ou os direitos de reexportação, sen
dn' reembarcallos "m 01111'0 vaso. Se lJOrém a
cirç,umstancia de ~cr trazillo o bel~~a,nlim a, es~e
porto pela esquadl'a o põe fóra lIa lei, n.io he
isto ~a oompeteocia llelle Juiz; mas sçmpre lhe
parece qne sendo licito ao bcrgarltim seguir C{)Ol

a carga paTa ondt: 111e paracer, logo tlue pl;efere
dJlspacl}ar, neste porto, de,Ie pagar os direitos
oorrespondentes <\0 seu eslado aClual, ou seja'
para consumo, reexportação ,ou I;>aldeação; de
outro ~otlo, viria a lucrai' q supplicante COm

damno do estaclo , gO'zan,lo do bçn,eficio do mllr
ca~o, que p~dia admillir outro vendedor que
pagasse 24 por cent~.

'Parece ao Conselho, conformando-se com o
Procurador da Fazenda, EscrÍ\'ão intel,ino elo
Thesouro e Contadoria, quo he defc.ril'cl a pr-c
tenção do supplicante , ·porque Sflmlo' l'orçada a
etltradll elo na vio neste 1'0. to, e fOí'çada pela ir·
regularidade de hum apresamento julgado insub
sistentc, seria contra a C{luidadc' constituir o
supplicantll na dura lfccessidade Oll de reembar
car os generos, Oll dc pagar o exccs O de direi
tos qne sr" pngão aquellc que culpo-amente .Ici
xão.de habilital',se na fÓl'ma do trat:lllo.

'Parece porém aos Co'ó"selheiros Francisco Lo
pes ele Souza e João José da Veiga, que o Iratallo
não ~lilita no caB 'tle que se trata, c pórtanto hc
cre~r:lzão lIsar CO'01 este navio dG ',pl'jncipi S dic
tados pela reCiprocidade, pl'atic~ndo-se o me~mo

que sé mosl1'ar e provar'que a Grã-Brelanha tem
pl"aticado cm iguaes cirCllJnstanciils porque se
ella houver procedido pdo expo tos prinoipios,
seria a sua pratica mais huma razão para nãó se
lhe denegar aquella considel'a~'ã'o: e sendo po
rém o seu estilo em COlIII'~I'i9, seOl razlio exigi
dão os seus ~ubditos flUO este 1mpel'io lhe Oll

tôrgasse, pelos pdncipios tIe eqbj'Jarle, aqudles
beneficios qoe ella não concC'r\e aos uudilos
deste Imperio; parecendo por tudo ióto devel'-se
ol"denar ao Juiz'lla Alfandega que cm lal caso
use e defira conforme s'e provar, perante elle, que
a 'Grã·Bretanha pratica em semelhantcs hypo
theses.

Ruolução.-Querendp o supplicante tlespaobar,
dever~ pagar 24 por cento. Paço da Boa Vista,
29 de ~o"embro de 18~7' -Com a rubrica de S.
1\1. I. - Miguel Calmon, du Pin c Alllle~da.--:.
E~tr.ahif!a ~ TJ!e.ou,:o l'ftició,nal do original, enviado
,CD Com,lJlo ao. 10 d~ De~embro.



"
sados pl'(l'Cúrar 61fie8fu; e que 'emqullnto aos
.criminaes na r~wecti.YL\ R~ ..Lpt!a annullar e
prQl'idenciar: emCfuant ao JuizQ cios Aus\!otell.,
qu 'aq icll J.\lf·'ol LI' do fi'Cà resp~n~a: 'ét' à' 10 o
dattlno que p' 'j Lei- !Ia 'irfo< bom a tm:t íl'drn a
~ã(), t) Ilue tissin~ fieal'cisénten(fenll'o, lia)'lltdIlJ
~1)Clà ,de qtl€ ~'e pa;'fioip~ ad'Ctlm'P~tcn\'c'TrfbtiOiil
-da 'l.\1e,I, di! COLlscieó'cia' 0rd'~" 'pár, o~pr'ovi

,dent:iá\', e peIa pal''teeque vrlS tlfca Cil ·tJ!prircis esta
núnha imperial resolução, lfar.enuo rogis'tar' esta I

Dr'derh no m:t'OS Cle', 'a r'fc~iIlencia pürà a 'tói:l'o
O 'te'ol!lô con5Lar o ~eu'l{ dLeÓdo, O 1J itperal10r
Coo',Litüdona'l e Defensl!lr Pcrpctno d'o 1m,pedo
.do 'Brazil o m'andol;' P0l' 'p.o especial iuallila(l:o"
pelos 1\11n1'5tr05 'alJaixo as igriatlos, ,~o sen Conse
lho e seus DesembaJ:g~Qorcs-doPaço, Henrique
,Anaslacio de Nov.aes aJ;cz o» LUo de Janeiro, aos
29 de No"e~bro ae 1827, 6· da lndcpendencia
i) do Impel'Ío, -llosé Qaetooo. 'de A<Ildra(!e Pinto
a fez eõcre\"el'.-SebasLião Luiz Tinoco ela Silva.
.-Iuiz José aenl1l'eira. -Ãéha-se 'no 1.':0. 2' ãe
R4g. das OrJens áo Des61'nbargo do Paço, 4~po'is da'
lrulependeru:ta do j nwei'io do 'Brcciil, d J!.. 54 tl.

ftAtOO 'BJE ·29 IDE NONlEunno.

·Cofi. ~'az..

~ós '& lmp.el'.ador ;OOllstituoio:oa,.., DefeRsnl'J'
'Pdr.petuo do ilmpOJlio ~>O Bl'a'ZiI.f etc I!'nzeltld8
-9_1' >a ItQdíos os. que.8 preiJerrte c-all'a de CfJJllir...
maçàl!l.., >:Jppro ação c r~ifJoayão,,"ra~, que tloSl
'l~,djas- do flU'"z ~le 4.lltõlho, do ~orl'ente. ~alJlno se
-wmelui~ e,ass-i8"'l'O'I1I em MieTI1T>la .d'A-US:h ia., pel10ll
Phmipól'CMiarins .de~idéUU6nt~ lIl<l.meado&; Illllltl,
tr.atad'O -de cornareroro e108\Vtegação'eritre uós ,e 'o
muito alto e G muito ,poUlJr<!so Prinoipe o Senhór
F-IlanoiSllO J,lmper.ador d' A1P.ll:ri'a, etc.; nOllso bom
illUlio '0 plfim0 :e S()gt"9 ,.110m o fim ae ltC prmIlo':'
~rem'e fac1 li tlfrem as 't!elliÇõ.~s enmlmll'cfaes eltttle
ambos ·os paizes, dotqual'tl'àtad'Q.,o theor ire' o Sé-o
guinte: J

Em, orne ilo Santi sima 'C Iindbv,i~vel T.llinUane. '

S. 11. o r. do DI'aúl" etc, ,.e S. ~f. o J. d'Aus
trla." elc." igua'tmente· anfmallos aos 'oeslljos de
,segurar.em a seus subditos -as vDátagebs d~ hum
oomm,e~cio,reCipro~o" e de lhes tacíliLor aO mes
'mo tem,Po a troca aos proHucto~ re~peclivos dos
,.eu,~ llaizest oon,vlerão em{e~~llar os o~je,ctos
lIlai\i essenClaes ilas suas relaçoes ~ommcl'Oiaes
.pelo melO ae 'hu m' trataClo elÇprcsso ae commer
cio e Cle navega,çâo f lil'mando as ditas relaçôes
Il'lB 'bases ela coovençâo l'rév1a güe 'fói assignada'
'P.elOnewedivos Plenipotenciaiioli no 'Rio Janei
1"0". em 5~ de Junno do linDO ;i>as~adQ" ·teoilo siile
a;JWrov..ada petas (luas altas ,pal'tes c,Ql1tractantes,j
,as quaes. para. este eft'eito, ~o.me'ãrao ph,r seus
ptebil!0tenc.iar~s"a slÍber.: ~. ,M. o 1. do Draiíl,
;w. Sr. Xntonio 'te'Ues '<ta Sil'fá Caminba, 'Marque&
de 'J\ezenlSe.. Gl'lllltae do'llJlP!l!rlo" GommcAiljldol'
d~ Qrà'elB creClDisto, 1:av,á1I~íro da Ordem 1'm
p~Jat ll'Auslrla a. to,r~ ire f'érro da pl"iméÍTa
éJMs!" • !la ttr4em 1Se 'S. leão, c1e Jeru arém
'tolil':llolitem &f. tuaI"a ete 'S. 11. 01. à'ti Ira-'

zi!, a6 'S'et& :Cbhsrilhb 'eáscu ;EI'\ JIl'CW''ê'XtT«'' .tI"
n 1'10', e '1\:linistl"O PletllTpdtC'lléi'a-n', fluiUf'~ s~l'm I

I. 'e'1\:. 'lpt1~tolit:fa; e I~WM, l:l I; l)à 'Âi!l, tr'-a" 'á'o ~
Cléil1tlnté Ve'ne'eslT,'ó to h01 ~ P'riból~c-lle lIr~~
te'l'nlcl W'irinc:IJ'I:Il'g ,'Duq i! (te P&!{tell , ~hae I

Kenigs'Warr, etc. ~ Ca vanl~it'o clã :tó\fál.6 lIe fJ1U ~ ~
GI'a-enl'i tia 01,dé'm'Rclll de S. 'tslc\r:r , Bti CTuz!
CH-ir ~Ic Hnhrh, tia OHleln UI.! 8, 3r.>ITb '(le \Jerlls'a;
lé~ do Cruzeiro do ~ra·z.i<I, Ua r6rtlitll\ ele Chns I
to e Ptiír 'ligol, 'e de rrlu-tt-ns oul'r8'S @\·ae\l; Ghab'o
céllcr 11n Ol'dcn\ lU,li'ttlll' td'et~11ll'i'à Tl'thez;,t, 'Ca' ó
m'lJIfi'.ta eou~61lie~l'() ícntiBlIJ a'd1:IJá'f. de 'S~ mfa' M. (
o I~ ti'1\Ibrl'ia, ~eu IVHn'i L'!'(l tI .E tlido i:la-s Ctlti-'-'
.feTOBÓ'iuS., e seu 'Ohancél1'éi' lia CUrte e aef.E9tad~i
e \la CaSa I!rri'pe'rla<l; QS qtracs, dépols de têi-etU I

apor sC'litado OS'SeUl> p'oll'erc!;, qu~ .ge réC(fn'hec~tiõ

sú'ffi il!n'te's,. ct1ú\'ielião nosartigbs eg\writes:
\\Irt. ." 'Jl1a'V'drÍl recipl'oca liberdnUé Re coft'l'o I

metlélo'e l'i8Végaçãa 'enrl'e e com 'ds S'llbditos ftasL

daas altds ,p'al'res -ebútradtaI'1teli., aSS'nn 'em nll'Vlo,!h
blrá'iiloirbs oomo aU6'lirrac~ em tedu' oS> p~t~)
lu1f.lres ·C,'Il'er.rit'6l1ids l1o's Idous 1I1ill"l'rlus, 'qU& ~
ae-Jlâo át!llJ~hm!rlte o'berl'as ou virem n 5er pa-rlt' \tI
folúre 'Il'~u&lqtJer 'o tI11 ">l,Çào es~rllog'érrB.

~t. ' .• i()!l sub'dil!f)s "'iis\&bas n1ta, pltrtes~
'tractan,tes poderáõ, em conse'\lu~D't.:11I Üe!l'lia'lr~
dllde l1'eo\proca ,de'oommer.c1o .. na vc,ga9ia,,. teIl
tr~r com lOS seus twl ios em ,fi/dOÍ! as pomos"
baltias'IJ &oae.a.4a&, .anoooodoar.ôs fi nÍ'o! dOli~ ,
tQT.i6!ltP6l'ttm~... 00o:ila humo,don~ oe deeear
l'Ci}ar .todo .OU iParte ele ,sous 'Qal1tegllll1lén~ ,.'.
reéJ4portlMl' '&cgllndo '.oll,r~menLós restabelecidos
c4ts ,Alfalld~gas,; eKClsJpodel'Í10.ahi rcsidlr, alu(BIl,'
casas c .arm.a~nSIl Vil/i}al' "C C6mm~roiar. ilbr~

loja!!, !tra'lllij).or.tar mCIICllil&rioll, lmetaes -e moÀel'D'
amoec1ado., cuidar'de ~eus if1~el1esses..potsi me."
mos, seus -agentes '8 oaixmros , .som !ler oblliga...
dos.a em,pretfar ,para este ,effe~to corre,tores ,QU

outras ,pessoas lJuaesqu;er q~e !leJão, O,U íPa,gar
lhes recouwensas '011 salarlos~ e~ce,pLo se v·91un.
't!1r~mente os eIJUll'cgarllm~ e cm todos 05-o'a50$
terão Hberllaae'inreira, assim 0S ven,leaores com()
os compl'adorel\) de ajustai' e 'fixar., 'como ID'clhqr
lhes corn vier, 'o ,pre,ço Jos gCl)eros ,e merc;adorias
qua~s'lller~ seJão Importadas GU eJl;portailas elos'
territ9rios Bas ~uas altas partes can tractantes.

Art. 5,· Conv-eio·se IP9r~m .em erce,ptuar os
artlgo~ ele co,n!rabando de guerr.a e!Os reservados
às toriJas das aDaS 'altas .part~s oontractantes, a'fí
sim c0"l0 ? ~ommeroi() '~O'stcl~o be;porto a por-.
to , ~onmtlOao em ,proauetos elo palz ou esb'lin
ge"iros :jÍl d~&paGqa'do~,.par~ copsqmo" mijo cpp,t
mel'Cio nao se poiterA f.~er senao dm enihbrcapoe"
naclonaes; senilb colnltlll,o livre 'ÓlOS subdito~ «te.
am'bas as ,Hartes 'ooo'h'aotanIieS carregar seqs 81
feitos e mercadorias nas d1ia's embarcaçoes, J>a
gaodo huns e outros os mesmo!! direitos.

Atlt. '4," {!Js' lia' 'ê "e1nb'8ttliçli~ d'ds~
telS das 1I!)1tB ult~1l 'P'U1l!t «;ontrlidtlinles 'oã'ti.P~
r~ 1'f09 poM8 oe ~nd.tn'ds la dttt~, li Ma»
de l*ré'l'~l., ionllll(gelJi ~ p'tWttlé ~ pitd~~., ..,...
'rti~~, ~ lttttt'ftli~ 'SiIlItétltantes" ,
logos, debaixo d >~otWi~ '4.
sej~, nenhuns OUh'os..oem_maiores direitoll cl.
~e aquellea a quo MO OU forem, 8ujeiw$ DO~



Art. 9'. ·Os pr.o~s e nJ(lrça4Qrias. qua~..
quer que ~l\ 0011 lll>.djlo li te rjtoa:iQs do cad
hum!!; d-a5 dU1ll8''oIflilS par~os cont4'i\clanl ., i~r
t11l1os cm "Ui! ~ ~ad da 0lutra, erii:o mUllirlo ~r;

oertifiaad (1 ;tIe '9rigelp. CgqlHt a ,f()t'mlll,all
tabelecida5 a este e(fcito cm os es.ti\doll ,r~!\p\lC"

ti1f(Jj§\. .
API. .. 1,/).· 'fodos os gCIle;l'fI$. 11161'C:lrlo.rias ~

manufactura dns subdito' e tCl'ritorio' ç/o l~glf"

rio d' Auslria qlle ('orem expedidus em o~ p,olltos
do Jnl~el'i6 do B.'a.zil para ~np;e,P.qsto ou reex
IX. Iltlçü() , nã., 1 ~garhõ algum outro ,Ji\,t:ito çn~

<\..qllpllç pr t\I1IPfJ1UI1 t ~ qbclccitlo. , o~ (j,lJtI( vitr
I'cm para Q l'utllrQ LI 95tabel!lcAf~~,e pi\rjl, ~,naç-'
m~is fL\vQrecld'u •

Art, J" O As duas altas p;Jrte~ COrjlractant,es.
CO(}\'Cm '~ro que os l,Ibdjto~ go~arúõ O respec
tivos tel'l'iLpripli u.E t<rdas, uc to (10,5. c lJUae quef'
Plii\ ilegiQ. ,,1t'a'1qll 'LiI ,e iSf-\"\ÇQe que çc;>q:m coa·
ced.4lcs 'VoO eommercio e nay.eglt ã.o Jc Q4,li.l!R,u,l!'

~1l3 n'iJçã/.l" fiquPfl.p ('Iltcndi~(l Q\lC eJipl,S çpn~i.

ÇQtr.; fa.vol a\'~ s,er5.o 1)go ç y" direito Iie.çipl"(l:
cam~te ,çollcpdi(lq, " Í!ldclW djl.nlcmente (te ou
l11aqul{Lql,ll/lj cstip,u}a\;ii,o; comp ~ tive, em ~jdD
mq>rcllSam~ntc deplarada no, llrc ente .1ral:,ad.n,

~t., ;j',vEQl Ludo o.que fqr,I'cJal\Yo ao arre-
ganJeQto e dfls.r.<ll'gll dos na1:io 1 e á, sCCJ'llJ'an~1l

das p..oprjeda~ ,merc"d~)I'ia~ el e(fcilo$, jqs ~
dilos de cada llUma das dilas altas parte.s cOIÚ,!'ac
.lillntcs ps; ~l1ljJ<\itQSl r~sl/ccti,v o gp~rróõ da egu
.Jl&>nll ,. ,ffuvores c is nções conc,eJ.!,Lllos (\ I)~R\O

mais- fqy,orçcid,,; poder.úõ li. pôr li \ l' mellle
suas DroH~ic.d:!:des p,or vcnda, trqc~, doaç;iQ, ~e 
tlluwntOQU' d~ l1ual<{.uer fónoa. 'em q\lc ~ lhas
p.wa o~tiGolo cnl impedimento ~'gum; a . ua,s
Gases., pn>prio(~ades o cn:eito~ serão protegidos '
respeitados, c não serão tomados contra sua "VOl)
tade pOl' autoridade alguma, sem pr<j uizo tõJda
via da marcha legal dá iu, tr~a; sel',io isentos de
todo o SQl'y igo mUita,. <Ie terra ou le OIar, de
qualqucr 01l11'0 serviço publico; de tOllo o em
prestimo forçado, e de todos os impostos ou
requi 'ições militarcs; e não erão sujeitos a pa
gaI' alguma imposição ordjnada maior que as que
pagão ou vierem a pa~ar o stIbditos l.Ia n:lçio
roiÚs- Ta vflre.cid'a.

~rt í 5', o' Câd'a bllma da's' ,d'uas ",ft:)s Vattes
contractantes tel'.j ,o direi10 etc ti Olear (;otrs'tIl~
GCllae Con.nloes e i é-C:o~sl1les, qlle r'esidiniõ
nos porlo OY cid"ádes.dos Estados <13 eútra 1"a1'a

, a protecçãQ do commercio; mas;artte de ~xer
ce rem 5Ui\S f.uncções deverãõ reI' ad'miUidos e
llPP1'lHad{)., na rórma d'o estilo" l'elo (!;'onmo
J,untQ no qual de,'em residir"

EJlc~ S'0~arúõ, .. em hum e oútro gai~. tanto'para
suas J?essQ.as como para o exerCiC1Q de Suas tune
çoos e lIroteoç,oo ,que. dev~~ aos sel.1 namanses,
dg~ mes.mo~ nrhilegios que são Otrrorem eoJlC'e
didos aos Consules d'a na~o mais fá'Voret...1\a.

Art. 14.· S. J\1. o T. ~'Braz1\' concé,d'e a !

s.uóditos de S". N. o I. d'~u!D'ia O' pri'vile-g'io e
poder~m set aSSJgpante8 dast1lmdeg.a-s do h
eil IJO)JJ aS" mesnla!j. c,Oncliçócs e seguranças 'ROs
sublbl.os br~le.ifos: E. ppr Gutra parl~ S'fr aj'"
tou em que os snbdUos fu'az eh'os gozará6' s.

J~-

.4fltN'~lm,j""""

mospro&dD , e.olradit e ~ida) os na'V~s:tk
..Slllo ..n.'~n._1idà.

Art. 5.· pàra determinar n ull.cionalidu.t\c tIos
na"ios brln:ileiros e autriaco!!, as altas partes con
~aof4a .c~"eOlI em, qpc sejjlo ~on;;iJerados

~DJho- mt~ /,lOS iIlCPS, ll'luelles flue fore\l1 PQ$
.bilfos,~IO&MHidillos tt\lstriqcos, cunslrllidos, rc~

1fiM1lado8 ç ~~çglldb8 scgunàe as le,is, c,l'o,;;ul11."
~Qltd'A-lI&tria; e a$ CQlbi:\fCaçÔ!'.iS con tr\lida 0\\
Jos86id9S pieI' ~I>dito!\ hr;azilcil'~s, e Cl,ljo capü-o

tr,e,!t qllar~ par.tes dtl tdpuiação fiJl'cn, igua,l~
JDQIJto. liubclUio: cll). B.m~i,1 serão cOIJ~illcl'adas

tn'Qileifllli.. E S;. l\l. o.1\.. d'~~ustria,.tc.IH10 cr\1 ~j '
ta attcnder á ôa"cgação 'llo B.raúl co,~1 'em elP
.stJ&PIlOd'e1l pr.o"i~riaro6nre a c:tecução llesta ul-

ilDíll disnosiçiiQ;J <teTcndQ toda"l'ia 1'01' o dono Q

~eslrelbra1.fle..lro , II lO'Varem as eqlharCaçõc5 to
.tioa os out-roSl'seus dllspaohos,~ documentos ep:l
fk)llma lelltl '.

Art. 6.' Toclos os. §en('-ro ,mcr,cadoda e, a 
tigQa q,uao~er. qpe'llejão da I?roduC\~üo, rnanrl
& 1'11 e illlduatri.éJ. ~(l8, u,pqilQS e ~errit()"iqs de

,a.. A l" dJ Ao, tl:;ll', e· qpprtarlos QOs ,~o~to

.1!"AU&,lTjm nar.a c04Sumo T podcrúõ s.cr Ih'~emel}~e

~Rçt;rd1l8 ~ ,te!ljJ'c G~a. hU\l1 dos portos .do
m,OJio,do l't.~1 \SIII1.l"1tl consjgl;lado a q}Jcm quer

dlPe Ml,l,. sem lierem slljAlit,o' a rlireitos de imBorr
taçáp. dílfe!lenle otl1Di:\iol,'C,s do glle. aq,uellf' que
<llfa )agão ou,bou.r-crcql de pagl\C .euro o'futmo

dJa,ditjls; g~~IJOS" lJlercadGI'i~llô I:tigos i?e~tpÇl;'
e.enJ:es ,aQSI suhdi~o d.ai Daç~ ,mais favore,l~~da,)

o)tfOPme. 3' Rauta geroal das Alfandega que para
este fim será ~Iga.d,a, fVll tod"s os portos. do
..JlrilW. pod6j impu, 'fonlm estahelccic1as' Alfan-
·,dQ~. .., " _ I •

(jjb8R~fu,.llcporém em: declarar quc tratando-se
da nação maid fa vorecida, njio. dllv,e sCl1\'ir de
••rlUo de G,OJnpal;açáo a nação pOl·tugue~a, ainda
q~anda,osta h>:tja de ll,e~' priYUegiada no,,Brazil.cm
Plater.,ias de commerciÇ!.

Allt. 2" De igui\lmcntc convencionado que
tQdas a8· Y,cze$ qlJO llrodu.ct,o.s do territorio o,u in
dustria austriaca importados nas Alfandegas do
Bl1Uil pa,.a. consumo onp ti vercm nas patltas
,hll!l,Th ,'>llo" d te D'),i.wJdq, o. iqlp0J:tador de t,aes
3Ir~•• ,erá l\dIJli~iUp, a, J;a~ef huma. IjIccl'lra~ão

c{Qr;seu , l\1(\T~ a6m.de.~prllm. FlAfl\Jl.achados fl<\.,Arl
farrdeg.il.c.o.Q1ll:sta dllol~J,1agãOl' JP.ofé~ .no caso, em

,gpe;.O& Q(n.c.iB~ da A'faQrlegas. c.naacl'egados da
.lI"ef~ç~. uO!!" diJ'<lirPS:\ en,ten~o, ,q,u.e, tal aMlia-

çãô hOi lesi; i-\. t/lráQ elllla a.lib(l dao!!: de l~mar

pQll~ OODt,1 os. 9J)ieclo~ lIssün, avaUados, pagan
'd'q, ao, impollNI,h)1 1.9, pm: /<e,nl(t, Ãf.Dre, a, dita aY,a
,li~ ,d.entI1G I1q Dfoazo, ds ,q~~I)U; cli~s, ContadDs
cJp y.riJjWliR~ da,dc,kJpç$p.,. e '~.q ituio.tW ,0,5 dirol-

I tos- ~ íI'i<Q'" '
iAIlt., 8,' ,Em r.~ilJr9CidíJ4.e. dD artigos preco

dentes,,. trJ4~81 08, gcqerp1l" marG~dol'Íl!s e ar.tigDs
~a~~r., que. se.jão da. er.oducção, rpao\úaClura"M)"'U' iat dQ8-aubdit C!te,llfjtpri,os,d,e S. M., Q 1.
do BrJUCil . [lor.tadlJl' dwe~~~ para. collSAJ
:m,o, ne.s po.rtq& d:;Âu ia" .I,J~q. pagpr.áõ a,lSJ1Rl 0;0·

,,~q. direito.~ 'o&" q'Le, tag~o, QQ "lier.e,n;J...a,,Pa
I~~ e,a D\86lAOj, lII'lJ;gos, iml? ortil~ps d4 r;n~sm,a.~a

Q~'JialiP;e(~lt ~itoa. dÍllla~~~ ~~Í!, Ú\Yl(lre.cill~



A tiO DE 1827.
!trandegas aust!'íacas de todos 05_ raTores, qufln
to as leis e regulamentds o pCt'miUirem. \
- Art. 15," O presente tratado de commercio e .
na\"'egação tert, seu pleno o inteIro effcito pelo
tempo de seis annos, a contar da data da lI'o,}a
das I'atificaçõ(~~. • ,

Art. 16,· As ratificaçõcs tio presente tratad'o
serão trocadas errl Vienna no e'paço de no\-e me
zes, ou antes se mI' pos.h·el, contados do dia da
assignatura,

Em te.temunhó do que, nós auaix~ assignados,
Pl,cnipotenciarios de S. lU. o I. do n,l'azil, e de S.
M,_ o 1. d' Au~tl'Ía, cm \'irtudlJ dos nossos respec·
ti'vos 'plenos .porleres, a~signitmos o presente II'a
tadll com os nossos punhos, e lhe fizemos pôr
os sellos das nO'sas armas.

Feito em Vienna, aos 16 tleJunho de 1827'
(L. S,) Re7.ende.':"-(L. S,) l\Iellernich.

E sendo-nolt presente o mesmo tratallo, enio
th'eor fica acima inserido; e sendo bem visto,
considerado e examinado por nós tudo o que nelle
se contém j tel1l1p ouvido o nosso Conselho d'e
Estado, o lIpprO\'amos, ratificamos e confirma
mo , assim no todo como em cada hum dos seus
--artigos; e pela lH"e~ente o damos por liI'me e va
1ioso, pl'omellendo em fé c pnlana imperial
obsena,lo !l cumpri-lo inviola"clmenlc, c faze
lo cumprir c obsenar por qualquer mouo que
possa s,er.

Em ~eslcmunho e fil'meza do sobredilo fizcmos
passar a presente cal'la pOl' nós 'asslgnada, pas's:f
da co'm 'o sello grande das armas ~o lmperio, ê
rt!fercndarla pelo nosso 1\1inislro e Secretario' de
~stado abaixo assignado. nada no Palaeio do Rio
de Janeiro, aos 29 de Novembro de 1827. -PE"
DB.o,IMPEB..lDOB. com guarda, - Marquez de Ara
cilty.

DECRETO llll 4 DE DEZEMBRO:

eoIl. Braz.

Cumprindo fazer executar com acerto c hre"i
dade o meu imperial dl:cl'elo de 27 de Novembro
desle ann.;" que aulorisa o lroco ou re.-;gate da
moeda de cobro que actua!men,te' circula n,a Pr/)
,~'incia da nahia, em gravissimo dam,no du .com
mçrcio c publico interes.-;e: hei por he'm nomear
.a José. Egydio GOI'lJilho tle Barbuda, Presidentc
da mcsma Pro\'incia, a Antouio Vaz de Cana
lbt>, li Peuro Fe....eira Bandeira, e a Joaquim José
de Oli\'cíj'a, para qlle~ Da qlJalidade de COlllmis
sarios immediatos do GOl'erno, e com a fTrudeo
cia, zelo e aeti vidadci que d~Ues espero, exebU·
-tem o referillo' decreto, confonnando·se ,\s ins
,lJ;DCÇÕCS que coni e :te baixão,' as'signadas por
nliguel Calmon du Pin c Alrn~ida, do meu Con
selho, lUioi<ilrO e Seeretario de E,tado dus Nc
~ocios da Fazenda, Presidente do Thesollro Na
cipna\. O mesmo Mini tro assim o tenha enten
dido e faça executar I com os despachos necessa
,1'ios. r,alacio ,~o Rio, de:; Janeiro, em 4, de
Dl\zembro de 18n, 6 0 da lndependencia. e do
Iml'crio. - CO!D ,a J'u!Jrica <le S. 1\1. I.~ 1\1 iguel
Calmon du Pin C Almeida. • - '

bS'l'a-ecçÕE5 fl.OS COlnnu$sa,-io, brn,didol v/n.-Gfh
rel'1lo para a ea;ec/l!,ão 00 ;",prnriul d#:rde fÚl'"
de Novembro de 1827. . '. , ' .(. •. ,1" '

II I.

SI.· O~ Commissarios e~irlaril~'desde logê
em corilrahir, na cidade da nahia; O em[lrestfnttl
alitol'isal!o pelo art. 2·, § 5", do'decreto de !19:de
Novembl'o ueSlc anno, podendfl :~l-., contrátih'
o dilo elllpreslimo no seu todo, ou· 6 cm palite
(como tÍ\'erern por melhor, li vista das cireums:
tancias), na mtlsma O1o(~dil qne de,.-e sei"trocada
ou resgatada; c 2", cstipul:ll: o jltrO' annullI c
annuidadc pnra a amortiS:içã!J quc mais cOAV'e:"
niente Ih'e parecer.' r'

§ 2.· S. M, 1., confianllo muito do zelo e pis
cl'Íção dos €omOlissarios, tleixiI' ÍI sua prudencla
a fixaç.ão da sOlllma do rererilJo emprc limo, au-·
torisanllo-os para qne possão marcar clIlrc"fa
maxima e minima in,licadas no deCl'mo', aqueHa
que lhes parecer suficiente. '

§ 5." O cootl'acto ôo t;mpi'csti01o entte M
Coimtlissal'ios c os Capilalistáf ou Gotnpanltias
que se propozel'cm a ccihtràhi -lo t sert, (}ol'lforme
ao modelo- A- ,Ia,irarlo· pelo Eseri\'ão dá' Fa
zemla na Pro l'illcia" e assignhdô pelos C~mmi6

sal'ios e mutuantes. Hl1ma duplicata déste Cíln
lI'aoto sel·t, depositaria na ca a' da Fazenda da
Rahia, e a oillr.a o' sert, no Thesoll 'O Ptlblico-:" I"

§ (I.· O capitald~ emr"c tioo> sel'f. di "tUdo
em acções de 4oo:fj) r5" c ·oad,:(hl'litt,.,fllUluonte
receberá dos Comtni~sari,ns tilillo' dc"dlvi(tálpe
las acções c0ll,1 que clIl!'ar. lJ1ódl\!Yia cln ·hum
titulo pó_del'ÍI reunir muita, acções;" " . I '

§ 5." Cada hum IITlílo dc di vida' ~é"'à -eonfoi
me o modelo -B -, escripto pOl' pcssoa idorlé-a
e~colhida pelos Çumlnissarios, e assignada de
appcllido por eHes. '. '

O mutuante a qllcm mi' dado o titulo assigna
lo-ha tarnhcm logo nbaixo dos Commi ·sarios.
-Estes titulas podel'áõ sei' t1'an'sferitlos lle buns
:I oulros poswidol'es, por meio de esc1'Íptura pu
blica, e cm presença rle duns tcstemunbas ido
ocas.

§ G,· Se 05 CÓmmis:iarios J'ealisarem huma
parle do clllpr~~timo na moeda, fraca que deve
'CI' trocada, e outra na móeda forte ou notos do

-Ilanco, c cstipulÓl'ém por isSo diJfererite ju'ro,
devcritõ em ca~ó tal d3strilJuil' 'os titulos de divi
da eln duas scrie , c;llla huma das quaes terá
particula.' numeração, sendo n primeira compos
ta ilnqut:lles cujo c3pital "ença maior juro.

§ ';, o Lógo que os Comm;ssaJ'Íos tenh~o arre
CadallJ '1 pl'oducto do empre 'limo que cuntrabi
rem,e ;15 sommas que exisli"em nds cofl'es tIa Mesa
dalll pecção, cuidaritõ em torl1ar as medidas.con-

_yellientes. para que ,pus ão realisar.a opc'ra~ãod?
troco a Sllll que receberem ilesta cÔrte o dllíhel
1'0 e cedubs qIJe o Thesuuro lhes fornecerá..

§ 8." () troco ou re gate será 'de antemão al\
nunciado por editacs do Presidente da PI'óvÍ'!Ieia
em todas as VilIas della. Ne tcs cditaes elever-se
ha declarar:J·, em que dia prlncipiaril '0 troeo,
e e prazo dentro' do qual será jJ'ljj>l'eleriveltnente

, feito em cada hurna eoUeça ddJomal'c'a ; ~.'-qlie
findo o dito pra'Zó'ficarfl 'sem valor Iodar a mo~·



• .0
~ que- trócllda ni~ tôr', é'ab'solutaqumtc' prohi-J

bill a sua 'citculaçjo; 5-; .que. todavia flS 'seus
possuidores podertlÕ alll'l!seota-Ia acertas auto
ridado!!, das'CJoaes havcrão o valor do seu peso
enrno Qletat r 4", que acabado o termo dos 50
dia", toda a moéda hão ·trocada quc apparecer
fíclIrá.slijeita aO'figor d~s leis sobre moeda folsa.

.E pat"a qU~!l~ ",reencha .() fim do § 5", ottenta
·a.con:Tenieocia '1I1C ha cm que se expurgue a
P.O'Y' cio do. "i\issimo ql1nho que a tem inun-:
cllido, os CommissarioS' nomearúõ huma auto
ri?l!de em cada -Viiia , e· furnccer-Ihe-,hão os
capitaes nccessarios para a compra, cujo preço
ser'á o correntc do cobre da Bahia.

S 9·· ~ porquanto depemle d.e circumstanci:ls
locaes, fora do alcance do Governo, a determi
nação do pràzo em que se deva fazer o troco lIa
moeda, S. M. o I, h:l por uem recornmeodar aos
Commiss:lrios que, t"ndo' em consideracão as
distancias ~, a P",o'vo ,'el' abund:lncia da ~noeia
Jlcsgotavcl nos distriot?s. e wmllrcos, fixem com'
a .de~ido, cireumspecçiio o PI"llZO que mais ul'eve
Ihé5, p~h~~er .enh'e 5 e So ~j~s, ficando entemlidq
ql,le 90S dias do prazo qUI) fixarel)1, deverÍlõ SCI'
suocessivos ou sem iUlerrul)ção alguma, ,

.§ lO,: ~~ ~ommiss~rios deverltõ ass,istir (flo
d~ Ido <hstl'lbullicr,Jtre SI as horas d~ maneir'a que
hvm pelo msnus se aclul presente) ao troco da
moeda, e toma~úõ as mediilils que julgarcm pl'e
·ci.~as pari' que se ,e\'i!c a' cOllfosão e guol'de a
ord~m "decÍlHncl~ peremptoHamçnte qllacsqller
dU.VHtas ou questoes que pos$ão occon'el' pox oc-
oasiãO' do troco, '
. 'S ,11. ~ Os mesmos Commissarios arbill'al'úõ

as ,1Iuota~. étn me~al e cm ccd~as ql1e del'eráõ
CBll'llr em :Õada pagaluento por troco a cada hum
'inditiduo.

S J 2.· S. M. I. autorisa os Commi~sarios para
g\le' rossão nomear d'entre' as pessoas mais ido
oeas, em cada huma dÕlS outras cabeças de Co
marca da Pro\'incia, tres Sub-Commissal'Íos que
l'erifiq~1Cm nellas a operação do troco; gunl'l.lan
(lo,. a]em d~ outras que lhe sepo dadas, as, dis
p,O~IÇOes dos dous §§ precedentes,
. S l.ã.· As cedulas que du Thesouro Publico

forem l'em~Uid~s serão eonlro-á sigr;lu~las POI'
~9US COmmISSâl"IÇ15 antbs l1e serém ClI1illidas:
. § 14.· Tpda a mocda ,ele, ê~bi:e que l'ôl' troca

da durante o prazo, on,compl'ada la 'peso depois
deI/e, serú atl'ec.adada enl lug~r srgUI'O tle ignad ll
pelo~ COl1l1uissariÓs? e .Iepois de ,erilicado o Sei.!

peso, pa:sal';'t' imlnediíJtame~Lc a ser fUIl,did", e
o nletol I'cnllido em basta pllLlica. A. fu ãn e
l'chda serão dirigida: pcl9~ CtJmmis~arios.

I §, 15." S, 1\1. 1. alltl'lri a igualmer.fe os CQm
missa,dos,para que exijãu de quae quer allLOJ;itla
des ecclesiasticos, til'is c. militares, tolla a DSSj,;~

tencia Oll cooperoção Je' que possão ncce ito!'
para ~ ~àis hl'e"'e c c'J'bal i.lesemJlenho ti" ~Uíl
COlllmlssao: hatendo ,o mllsmo A., S. por muito
rec,o~meodadoÍ1s referidas autoridades o promp
to e Immediato cllm{lrimento das ordens que re
ceberem 4a p'arte, dos mesmos CODll))is arios,

Palacio do Rio de JanciJ·o, em 4 lfe Dezembro
de 18~7 -Miguel CaI!Jlon du Pin e Almeida..

E 18!J'1l
Mocülo Á. , , I •

, I • ~ • < 1 ,

Nos abaixo a~~lgn=\d08~ F., F., F. e F., C'otn-
mi!sarios immedialos do Governo, encarrega
~os pel~ decreto de 4 de Dezembro de 1827 e
mstrucçoes que o acompanhárão, da execução
do imperial decreto de 27 4e No"embrn do mes
mo anno, que autol'Ísa o tr9co da moeda de co
bre actualmente em giro nesta Provincia da Ba
!Aia, temos reio!vido, em \'irtude dos poderes
que nos forão outorgados, contrahir, como com
cffeito contrahimos com F, , F. , eté. (ou a com
panhia conhecida pela firma, etc. , ou com os Di
rectores da caixa, etc.), hum empre. timo de.....
debaixo das seguintes condições: '., etc..... E
por esta fôrma nos obrigamos ao extricto cum
primento das referidas conllições na sobredita
qualidalle de Commissarios do GO\'CI'no, Da
Ma..... de..... etc.

Modelo B.

Bah,ia..... de..... 1828. Titulo de divida.
, N • { I· ou 2· ~crie ~e t

• ....... iss~ fôr mister 5 Valor....... ,
Nós obaixQ assignados,F. , F.·, F. c F. , encar

regados pelo .Iecreto e in'slrncções de 4 de de
zemb.ro ,Ie .1827, do cOl,ltmcto I: r~:'llisação do
emprestirnC\ autQrisado pelo decreto de 27,de 0
"embro do.me~mo anno, decloramos que F. (ou
a companllla, q~c., orl o Direl<tul'es, etC.) Gon
cQl'I'eu com (t~llIa) acçi)es de 400w rs. cada
h:.JIna para o rcferido empre .timo, c que elIecti la

me.nte entregOll, e delle (ou della ou deUes) re
cp,bemos a somma de..... pela qual lhe pa" amos
o presente titulo de divida, debaix.o do N·.....
(e serie... :. se a hou \'CI') ; ii Tista do qual poder{L
cobrar o Juro anoual de..... que lhe serú P:t"'O
Pl;ll' scmestre e annuidade de, ... , para amorti .~
ção do capital, que lhe SCl'á igualmente pa"'o na
ThesoUl'aria da Casa da Fazewla desla ProYi~cia,
emquanto estohclecida niio mI' a Caixa Filial de
A.mortisação, Em fé do que lhe fizemos pa sal:
este, que a.ssignámos com os no sos '1ppcllidos,
devendo s"r lambem assignado pelo ijllltuantc ...•
Dah,ia..... ~Ie..... de J 1328.' .

RESOJ.UÇÃO DE 4 DE DEZEAlJlUO•

Ilhou 'cripio 3ullu:nlico.

Sbbre O requerimento uo Arcediago da Sé de
Pel'llaDlbuco, em que pedja que esta dignidade
fosse declarad.o a eglll'lda da Sé, e não a quinta,
como pr; tencha Ó reI CI'CI'\(Io CabiJó, f\ Pl'ocurador
Geral da Ordell-, a qUc'm c deu, ist:!, disse :-0
documento jllnt l ) que: o l'everclIJo CabiJo remet
te hea pro'l'a Iilai~.el iefcnt~ II:! equÍ\'ocação que
l'iot'H'e na SecrctarlD do Ultr:lrlJ:Ir', ou no Official
dclla, em se aec/ill'ar a dignidade cxceptuatl:! de
propo ta pelo ai varú da Fal'ulJalles de 14 de
Abril ue 178 ••

Nesta consideração pl'ocedi mui r.ollerente no
J1l~ o,ffiuio dI} 21 de Julho de 1825, do qua~ in
feltamente se a{lol:Lou esta. ~l~sa, coo irleraodo o
meu voto meno) ngol'OSO a nsta de reo.cxões cm
conll'al'io, donde dCTe ~ origem"a impel'ial rl:lso-



lução ue 6 dc Outuhoo d~ :tb5 (*), em virluue
da !Lual c pa sÍ\rã proyisQes aos Rcvs. Bispqs e
CabidoS em II tllJ J1.In-ciro do annO' prox mo pas,
sado, fi~:m[lor3 siM., all:crada a ltIáreIJá' anHg'd
do expeaientc sQbi'c 3 /lignidade arcediagaI é ti
tncnte da lei uHibí~, que ~ em onl'al'!iliilaJe d'ás
3ntig'ls, lia -ia m3rcado a mgn'il1ade éxceptuad-a
dbs proposta' pelbs senhol c' Reis Gra...M sl1'c ,
desàe a~ priltlóra. êr:ecçoe~ das Calbct1I'acs por
todo o Reino çfc rr>ottuga~, pt!la AI\-ica, ~t:l0 lira·
zil c pela Asill, senl ÇJuc para-i o prqcetlcsse ca~..
53 alguma poderosa 001 urkCút'e, que IIÚ l'ca P'ok

deria em a rtlel'a intcl'prE!~açã() du aI \ al·fl cil'ad
1)0 lugar em quoslãúyor opiniõ'es sing'1I1 I'es. Re
quciro pOTtanto nova cons.ulta a S. M". O l. à"';é
da cerlidao do of1}cip ti iUinistro SC,cl'elario dCl
ESlado dos Negocios do TJIlraln'al', <.Iàtarlo ilc 5.
dc Dezembro de J~81, que Ó J'hcrcndo C'álii~()

}'emetta incluso, e <.Ic' c acomptlllhal' a mcsma
consulta pura qnc o me; mo Scnh(\r sc dignc de
clarar, a rcspdlo do modo lle prover a digni
dadc de Allccdi IgCt; o·.que mais lho agraual',. '~u
fazendo CC~'l o efibito'Ua l'e~lo'lúçãh de 6 (lr' Ou-

"1 -tubro de 1825.." <como l!.J'oc&lidà rIu huma inler-
prel{lçrto a'1hr.iiÍ tla' gocilbióg l éX~J'c~$illl"a : a\v. rll
S'pl:lrcllito lIas fDblllda1J'é51,-por selo nd'v sga Sê a'
pri.mc'ira dlg;rtld~de7"',' 6U, não ,oh t9'OrC' essll oil"
cumslancia, .OrdCn':lT o l>foseguimento 'dd restHu-
ção' re,spf!tIl'ivn: '

'SeOllo obrigação U~' Me~a cmillir·seuolvQtó so
bre a éónsulta pedNa pelo Procú1.:ndur G'eraldu§
OrJens na alternativa oom que ret'l'lata o seu bf
lioio, pa~ece á ~lesa qu'e estc documentb em fl'ada,
póde allcrar a resoluçiio firmada nlls razõe& offtl
reciclas, ~ quc mérecêl'ao ãimporial âpprovaÇão,
ainda quando os a isos tivessem fOJ'ça de lei e fi·
zessem dCJ'o'gaçãoou q.eclaraçãó éontra li regra gc
':1'31 e legal, de que- buma lei c5t:ript~. Só por oulTa
emanacW do mesmü poder he quc pode offrer:Jd- _
teração, foi huma inlelligencin Rarticulal' daquol
le l\linistro de Estado) c que ,'ogavá no seu
temp,().; mas nem por. isso !te diz que Irc raião
oapaz de'aom'encel' o animo de- hu-m cidá'l1ãe ib
diffctcnte, refulandoas l'~r.óes expen~licla é. an
tol'Í adas, c consideranilo esta' nO\'à cor1iulta.
como intempestiva, e pOl'fi-a-dc sustentai' doutrina

(') Rcsoluf;ão c/,IJ 6 de Outubro de 1825,

Sobre o oficio do Procurador Geral das ?rdeUli t , e~
qpe demonst'rava n'ãb 9C1' ti Arcl"dlagaào n l'hme\l' dtgm
dadll l1aK Sé.. elD qlle h'ltlill! Deão. parece iiI ~lllI'! in'
terpons!o o 1Ie11' p"reoer cOll).d \em de ob,rig"'lÀu" 'qUI!- d.~.
um· ficar reIQ\'a,dns naro a immediata, a'prcsllDl.açjij). t~ll
ia a dign4lade do ncão, porq,ue assim se tem pr.a!icado.
como a' dI! krcedlago. porque he 'eX'pl'cssa diSpOS1Ç~0 1\.
ü1I'dtl1a,uJWepção dnst· fbcnldodesl,c.oDoedldal 009 Blspo.
JlO precitado aJ'W'é, em ql1e S6 não pód, oon,id6l;.ul,eAlO
n~ equi~'ocação, q,uando a lin~uageJ11l de. clOOep9ão Cllllr
corda oom a discip,lina da 19i'eja, O 9,ue demanda elJl
prova longa diss'ert'ação-fuJpropria dos t\lrmos de consult
1la8, ll'quc.só qullbdó' V M. I. asshn o mll11à seJÜllIII"
crenráõ os fundamentos em opposição ao- oIBvio 4t111ál.
V. M. I. mandará o qpe houver po.r bem. l\iQ de. ~ei.
1'0 5 de OôtUbro d'e 't8~lS.

n;~/*t-ãoi -€omo p'áret!e''' l\Thsa Paço', 8-dll Olofu~
)11'0 do .f8!lj.... Com ll!riI)licla illlpcnie~:-t::h!ID'l!IltIr.~
n"r F~-AdrJNl' a fL,. 16. da L.W• .t.. d, ~e~ ti'
~Klto(/,.da M"fl Ú C,",lCi"leia *11 S«rfllfria da JU"ÊffI'

L .

(') Rcso/~ tU 2& d» 'o",ntlhotAs ta•• ' ,

Soure a I'cpreseutação \lo S~retarib aCfrca d,os titlllos,
que devem tOl' os diplomas de que triib h'lltn o dêe.".·
de 13 de Outumolproximo passado, a locspAlito dai OI-d$u.,
milit81'IlS'I(1eprS6 v~~3iI J?.roQur",dOl: GtlJial das oroj:D.I, lJ!\4"
rcspondcn 1:\0, t.l:t~OI~Çgl1iPtf': - Senllo,_ como ~ . v"..
l\ft L í1nJ'n<;diàt~ e I ~ümo snccessor d'a Coroa de Poa:tu'
gim Allgarvcs'4 lf qu m. pela liuHa.db J\1.lio lU, d!tta'ifal
um 4. de,J;oneil'0 d d[151..,. competeltllUlbern1 Sllctulltllnlil
a~}lÚniWpç,i!1l 4.q Gr,aI1).-1\Ie~r,odQ' das.. O~'t1eIlj;.; J~ c,ll9W
regando ,o SC~10t- ~' J.'o.jip' VI:" pelo d~cretQ. d· 22..~
A'))j'i,·td~1ÍlU,e'ln'strucçpes que o acoJifl'anbài'ão, ao\mes
ma·S6bhbr' a OdMimstraç1ib' dos obj'CctiJs-,e negoc~lJS ~
prios e priv,ativoOll 'dOl,Glla n"l\l~.tro.do, CO'lUO silO' 01 'pro.
"ynelltq dos ,bel\wciojl' cm, §l!ro! . dig4i,dades ~qlr.Ajas·
ficas, e, os h.witos d3'i tnJ6 rqeo~. cl.lI;n, a#lI'linistra,,)id:mr
telro. ri governo geral de todolo Reino do Braiil; ,jl'or eJtés.
1\ilida~eatoÍl o~o'bé5i1o svbre o titu1b legitimo qu~' ,V.
1\1.1. llí.Bua Bárq se deJlWblu.'JlOff.dlp1bJlÚ/l/al)'~pédieJl,

te d~ o!Ael1li-.Jtd1'U~ni8lra!l9 do Gljam-~IAs~Il~e ~"
vcrnador dcHe ,DI' IlPpçpll do BrM~ , .Ql\tl,e se ac~
comia mesma aptiífão para' iõtrodhzir nos.íb/itJÍ!r i'pdi :
naS os d()gmos cli:tlJ'olllm~, C:u:endo pré~aí' ti nome do' l!o-'
nhor e reduzi-los ao gremio da Santa Matir ~ ja/;..pm_
QJ1e. forão est<\S OS~~1l.l'Ql; prin~D ~1 '1\:1' çoptle
dêrão .05 Summos l;'l\o\i6ces aos Senbores,Reis d,l;..;Ji'q't'tu;
galo Gram- lestrado das Ordens)\Il1itares nas partes di!:
rndias, noS' da A!Crica, BIHiopiá e do Brati. Bntretàlif..
porém he necessario que sobre o assnmpto preEWlte. 111
COJ16,Ulie o. 'S. M. 1. .

Respondeu o Descmbargador Procurador da Corua" p"
lierania e Fazeóda, da maneira seguinte: - Quc se cou
forman· com o parecer do Depota:du Prócul'ador 6t!ral
das Ordens- sobre Os justos fnndlUD6Uttl&, quê nuistem a
V., ,l\!;. I•• ac.er/la do legitimo. direito- db Gra,m-.l\le$tredo
da O,rdcm Militar de Nosso Senhor Jellus-qhi'iS\<l /coWo
AdwlDlstradbr do IDesmo e seu Gpvernador neste lui~e.
rio do llr8úl, e a:ccl'Cscelltnvll~que, aJéin'd'ns citadas e
pJ;cssões dalli'nllo. dó Fapa-Julio 1/l1r, dCl4·d.e Jao.eillO de
~&i, ,dll' uniiio,.do~. ~e~brados de IiJhJ'iHo~1 S" rrl,li~1t

Avis, a Cor~a';1I PCllDelll\lI/1, R 5 plll~"'1'aS'i SG\I comlm~rit
I' • ,; r . .~. . rr ')

mogcm/ls __ COl'lIm prÓJ{fccessor.6'ls, Rca; XCII.RQpmll pro /lm-
POlIOO c.Vi6/ehS'l além mesmo 'dos podere. t<leulLalic\s pelo
dnol1rtb do Seahol' n~ilD, i1oüo VIl düj 22"t!U Abril db
1821, ~l SUJls.ln~'ucç~1l8' aC:Q\'CSl\\lJIm~8,. q"u e,alll~
l\festradQ existe. no Rral'lil" CfitlÍ nelJl1,incOlllorlldQ e II~UiI
encrayad'o; e cstondo o 'nHúl.jn. deolllrâdiJ liom Impu'
rio iJldtJpehacn~ comd se p'oifurâ calí tderat' out't>o GWItt
l\1esh"l: '100 não 6Oja\.9/meímn ~tuatlinpellatlte~d1 Bra:
IiI, recoohecido/ e'~ham.do,pelaielt'ã<da ~QbllC!Ü!'llI?,âij~

~cx ('1'.0 /cmporc.c(l;I.~clI,f'-E.sta razão.lie tio 9b. ,ia,-que-não
ad)mttc conl'l'adicçao, c asSIO! se aedo'z dll aharil di'Jo ii
de A'Q'oato de 'llf!OOo nas seguintes' e:rpl'eisõ'ea: - A!c~

!lendo que estnndo 0& MllIItrados daa 6rdtlnsl on\-d'Olt pllV
pctllamente á:GorUa destcs..Reipos., do q.ou h, ma~
ser a sua '1dministração e governp ~s~ara\'e~ dap~
do Impernote"um cnjo 'caso estamos. A:fem de q,ue, qdelll
não sabe q!Je.os &1perant'tls em _s rewpec'tfToS' 'Reiilof
e ImperiOll forIio qullli .sempre, IS ÃOldo -ntblllm,o...
tre DÓS- os ~·Meatres, das Ol'depa. QeI.., tWatellf••
por S.!lrem os Supremo.s M~tridos iolit;icOjl derç.a.s!
do ESfádn t'emporalvdbs 110"'1 CO,JJl pllloa, j1u:iadic •
~O',' ~atnl outres. Te' da 'Uefa 'II! lBl de' 15 d'e-Rú de
!7'mJ 8'~QfGl"'CFWIpd~..~.-



o,~ a lê M.,.-i ií<i ue', IIflpMféelll!:tl fi:..
~ fit8cp~R. 11'l!e 1Ó<1~'r1~1I0 'sobl'é l:>', b m'ij~
:-UI conservasse, DO provimento das Ig1'Cj;i5 c dos
~s ftlilÚstrA$ clictalOcs dA "LI,}ci{.io" quando he
ieJtio.to retlad.tJ~ eamru-s aGcr1latla dOUll'if),(l, q'Je o
.!6tó «to Bl'àZfI' ntllYc'/1 foi d-1I!! Ordens c 110m a '
'~ail 'g{e~ils. . .
_ '~Q1P~ a • 1\1. J. r"zel' ii pomea,çã'Q tlrj me
ÍlMl ~aneira que os Reis lh I'CS .de Pr-I'lúgal I'azião
n\l'lgteJ;l'lusit:11l3 dí-s 'i\lado o c.:tcmpl '101' fiua
forcej-árão copscrvaJ'-se nó 1}r~7,il as ol'dr.n~. c
Am l'slnJ'TQs~pl·Q"v,eni-e&:lle.'iaelle\'o.çiio" bem OQ.

Ddlhn~tcndida doulrina <mm .mingoa nos >seu- di ..
ftitos, qu'cpela -sua qolilldúéle não admittc pI'CS

flílpÇho.
'Cmnpele a IV,. l\1. 1. fazer as llomeaçõc re,eS

.1180 <de todes aqulllles ,poderes que exercilão os
mai~ ID!p6l'allores ctReis que prol'essão a religião
,c'lil,hOticárotDaaa., ,sem s.ujeiç;ão ou adherenci'a {{
'lI~pP~O peculiar ou a seus dictames, aind~
que nóJl'nl~ood8COUlIdo como o'plimeiro, r, 'par_
~ftlo aêste'pr~hmpic, he qltê esta i\l'esa tcm bmit
~do no~ ~ijIfol:nlls ,a enunéiação Uc ,contemplar

-.8 W'. n. ,I~\c~IJlO Deleg-a(te ,do Grã..Mestl·~, .ou
,-como. ,~,.prqmait'o. na -G:rã";;MMtlradro (*). P,ugno

-~lamado ,por 'ullir'.mn,ell 1'Qtos., -legitima acolamaçilo,
uDenimo& -lilln~nt06, ê gol;a1 vonta,de deàles pO\'Oll, 1m·
plrador COjl6til.ucional do BnWl.o, Senhor D. Hedro ,Is,

-em 4l1Iemrao Y'eri6ca 6 l~timo' chamado da-suboessiO',-e
o outro.. requisito da búllit Il= pro "mpll7'6 mistIlR', 'P0.ll:

'-er o'IlOllo.1mpllfádot unioo, w\'.icl;isimo e inoomparavel
que itemos" e dtlfejam06 couserVilr ,I"r ,muitos e muilos
_nos ~ lJUlIm ~derá, ljam.is 'G0IlaI' li auvidar do seu le

'-1iti1ll0 'd1JleÍto ao Oram·Mostrado Clxi&tente, iDeorporado
'oDCll'llv.ado illteiramellte 'Do Brau1, tll1'ritorio, de que he

,o IiUl8mo ,A,S. 'lmperador ,eleito, íProelamedo, llccla
Jbado e reconhecido r De pois O pa~r deUe Desem
~ador Procuràdor da CorOa que assim deve continuar,

,Dão ..ó com O titulo, ma& com toda a comprida juris~

wcção na edministra"ão, governo e exercioio 60 Gram-
.estrado.. cOlliultandOóBe nesta conformidade a V. 1\1. 1.1
• que _1m requeria., e por -que protestan como Procu·

.hdor da CorOa e Soberauia des~e Imperio, em conser
lfIIção das regalias inseparaveis da mui alta, sagrada e
""iolal'el,pearooa de V. 11. I ... para que o mesmo Senhor
i8úim o ordene, manllancJo as.im praticar-se como até

•aqui ••em a monor oltera9ão, II far.endo-ae, eem a me
nor ,bllSita.9ào e duvida, por .menor que seja, 8S devida'B
plrticipaçgei para eue ·fim"'s competen.tee est'llções .,para
l\-6Ut devida .inlftlligencia.

;Perece' Mesa ooosnltar a V. M. II. na fôl1Jlla das rei
'PlllltlU. Rib !le Janeiro, .22 de N.ovembrode t8l1l1.

Buolução. -.c.omo pareoe, obserl'ilndo-se.as lormulú
....Ilbeleoidas som alterã,qõo .alguma, ot" 'que se 'éonlllua

o\'a concordata com a St'i de:,Roma sobre o àireitopu
~C'O ecolllsiastiQo do 1mperio 110 .Bra~i1. IP-ttço, 28 de ,NO'
_!tIO de <{!JS)......OOm 'la rubrioa Im.perial. - Ceetàno
IliDfo de ,Mir.anda ,Montene§ro. -Aéh_ ,Ii fi. 18 v. 1l.2()
40 Lw. ii. 8OfUu'UaNia MUQ da, Con6cUnéi"" M &c1llJtari4
,.JtlIJipa.

I .'

l't'tl~a 'tal ~lslljttiçihJ ek o lftttC'l'6ss.· ooia Ilt
elh 'n:a6a ~he' floC6ss:lf'Jia para ~& de ores cspiri:

do po pó e coHa etl}oli'l'lllor'n apl'cscotado, oe 'JUe'o'"
os-mllsmos leigos, por oOID'missão do Papo', podom .non..
ft'l'lr O offieio ~'c OO'ra com illrisdicçõo l ta'Oto no temp
PlII eomo'no espipitual. Relnoolllndo. tios primeiros seob
los da ]O'l'eja, vllmos qoe os Parochos '00 P-altorus da s~

r;lmíla o~dwn erão nomeados p los Bispos, como bem I't
etltende d ~f.TÍ tola de S, Paulo a TUI) '.. cop, t' , verl. 6" t
~Flsli"' Dei gl-olin j.,,/i'l"i,fti trelm citfCIlftflBlftJ8l{ft~, conJ~
!.'<rI l1t CUll&lillllls PCI' civILILtcs Prubytcro.T .icuL'u e{;v di.,p(J.
~'Ii cibi -; não se podendo duvidar que.nos primciros'tllm'
pos 05 Olerigos que l'ecebião o Presbyterado erão logo
deàtinados ao serviço dc algl~ma Igreja, e por ~50 n no
mllaçã~ para qualquer benelioio cn cOrJjuncta.logo com Il

Í09litu:içõ~ e colla\lào.
AuO'meollludo-se progre6Sivamente o numero de !leis, lI1

!tuns Obrislãos animados do espirito de piedl\de ediflcario
~ dotavão aJgumás Igrejas, e a estas em JrI'l\tlfiq.ção e recol
nh~imt1nto. <Ie .tio impol'~ntes 181\ ft:os ·em fa'rol' da
i'elÍ!!'lão clalholica, n01principió do·seculo V1L, 11 Igreja jli.
lhe~bOllcedeu, como a f'ondndo.res c \lotadores, o p"lvite-
gio, prérogati"Q e honl'a de nOlllcal'cm., dcputa!llm-e
apreseill'apem os Cle'rig'os que exer'Cllssem .Bll'funll'Çoes ee"
o1esl:as-tiMs, 'os qUlIllS toma'l'ào logo poll'8l1 eutra.\'õo lIlI\
adml-MsVl lição dos bens lem pOllaes que -aquelles pios iD~i~
tuidores' ~ióbão doado és Igrejas, pQl'lím nioeurllíllavilO,
fUDOç'ooê aag,'Odas e efplrltual!ll sem llI!oomem a nlissU
ciino'dl~'a 'tio Bispo ~iOe8SaDí}. lEste If"I ilegio .honollif!e&
coll'cedido pela Igreja aos soosbeülfeitorell fol'o.mQtl'VlI

a. -\bIUs 'rellhidas eoIlteatll~s Dali eoula.qtolte1llor-..
cômO ·00 :x:l e '11, &obre o W'reln. chl inll8stidata, da
qual: gO~lf\'lio 'Us Jmpetadorel, ·Beil., oI'rmcipes, Duques e
(JoblléSj O~.q1l9és, per bOll'/"* dt~mlul(J/t1l empossavão oS:
Bispos ,e;A,bba<les dos séll/; Estatlos, qoe lhês pl'esta~ão It
homenagem dós fondos qú'l! t8:lIlblio, eot'te5taçoes ~
os Papajj pl'ofn5ilmente s\1stcntllPão, é .té com ollSalllll,
cómo se p'rdtiC(lÚ com Henrique I V-por Gregorio Vil.
coosidenlDdo,se esta ceremoon. Mino symonia ~ comO ...
resia, tle q.re se tmtoo e diver80sCoDcUios-elJogrega~

em Latrão em H.U , Hi6 e {Mil, Onodo-se Q regra: ....
Per I"feonfllllo modo 'Il/oUbel clllt'i'cl/I, IrUl prubytl1ro, obli
nMt BcdMiam nu gr"a" 1I/IC pr-elio -; em consequenoia
de que, 05 'Soberanos conférindo 05 bene~oiOl do seu Pa
droado, enviavão 05 providos aos SilOS UYRaro/IIU pa..,
tll!lles receberem a missão e instituít;ãO caoonica. Sendo
porém eJlte ponto de mera disblplína, e niodó immediato
e irreJragavel dogma da'reiigiõo clltbollca, &olfren, segun..
do as necessidades da Igreja e vicissitudes dos tempOllt
diversas alterações.

~Ignns 'Principes forão autorisados à conferirem, pi_R'
jl/re, os 'boéneficios ecc!esiasticos de 5110 Padroado, e fo
rão pri"i1e,giallos não só para éoncederem o titulo da pre
iJendti., mas'tambem d. collação. Fel't1lS lIS';pimeitus deil'
~eí1'os·da.()Ob-tn d'Africa no seeulQ XV, .,Sé ApO'6lolica
em recompensa de sel"Viços tão importantes em favor da.
~eligiiio christãa, concedeu 905 Reis de 'Portugal, empe"
Iil1a1l08 em propagar o 'cbristiaoismo e fulldor Igreja~~

lmIplissitoos pri"i1egios, lIegondo'o 'bulll! de Eugenio IV
Icol\io :V, '8 principalmente li de Galisto fm., aatada de

II-de MdrQo de i45&, que come4;a -llllllr-emlel'4 - , pcl.
-Iludi lhes fÓl aada toda a jtfrisdjc~ão opdinaria, domíoiG
\! po1Jer ln' spirillláliIJllsl nas 11has, Vifias ,portos e telTas
-désde lo Cltbo dO' Bl1jllildl' por 'toda a Guiné, tarito o de5-'
ellbertõ-eomo o que descobrÍllse no olém mor, 'COm a I.....
.euJdalle Iéle coneederem todos os benelicios séCularcs óoin
Cora tio sem CtrJ'a d'almas, e regulart.>s, e ainlU 0\ qué
~.J'Il o Ydtl'lrG se l!#Jglllfem, e toda e tnais'I1Íii.l;dl~iiÓ·cf
Ill'lb OI~ibllliio'a dOs IugeretI'pM"diI1!1til1e' ,,~. I

iDeecllb'l!r1tl l(J Brnll 'CIO fhW. eebfft9 X1"., -ltiilofJL)I
para anibtlú' 05 dl!lc'dbridfll'é!l'qué c impeUb."in!fupJatt~
t&'r i'eligiãoilllt'bdli~ lfeste yo4:Iebil.lfph4ftfo t'bl'h!o
lfólla fita q1f~_~a, S~~ jJ\Rt1tl_ ~t:tltW I

1IilIpê ',..,. . ligitv' )<f'~(lIl~!(Iij il
él4tea~. e v.'~lIém , IM!bi' f 8fIiI "
~ ••mwnidt 'Ptló' ~iil~Mésfi llIlliila'"
• '1 Li,. ( • 'J °b ro" C···f1:JlJ. I c:tt· ... l

fIJÁ lÍU"~nlll ~~'p'''''i'\.,~IlP."
9tle& .... A,M••'tte_Iitl...
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t1Jaes.1. ..A rcligiãoptlofesuda no B.razil obedece
á risca aos dogmas e leis 'de disciplina univer.

Souaa. Das suas Pro'l'3s da Historia Geonologica da Casa
Real PortuguaZ3. tom. 2°, pago 7l8, e que principia
Pr_Iara. ct.arissim' iII CI".islu -, Coi encorpOJ'ado o Gram
Mestrado ás Conjas, e concedido ao Rei de Portugal ou
Soberano que existisse toda a autoridade', 050 .ó para
eleger e apresentar CI~rigós em 05 beneficias, Illas toda
a amplitude de poder a rcspeito da collação e pnlVisão
dos lIIcsmOS beneficios, como se vê das proprias palanas
da citada bulIa: ,-lYecllon prcucplorias, el di,J'Ili,lales ali·
qua beneficia el ofTuja mi/iliarulII t.ujusmoili, ac alia ad
1I0((alion~"'. provisionem. prwselllulio',em. ekclionem, seu
quamvis alillm dispo'iliolle", pro lemporo exislenlium earum·
de,n mi/il:nl'lnn Jllagistl'oruJJ( cxpcctalltia lanl $luularia ~

qllám reg"laria bcnl'/icia pcr~'oll:s idoneis ~oll(c"l'e ct assi.gn(lre.
ntk:110n pá-missa omni", ct singu/a el ctelcrtl qU16 ~JlIoistri,

mililiarum llUjusmodi. qui pro lempol'e fuarullI in .pirilull'
libu. el lemporalibu. (uwre, Gere"e, "..",rccre et (,dmi"i.lra
re necnon jurisdiclio110Ul Di :mpcriOr(ltu1R.I etc. -; e mais
a bai.'to: - Ac omni(1 ejus elo ol/mi. allclorilas, eI pole#a,s
lIli/itim eI j)lagistrdlll' ltujüsmodi. 111111 in lemporll/ibus-,
qlll[m in spirillla!ibu. g6l'elldi 1'1 IIdminislrundi -; do que se
vê ser este óonsenso formal e expressa a conccssão, tan
to no tempol'lll oomo nl) cspiritual, tantq para a apre5en
tação O provimento C\lIDO pal'a a confirmação e ,COllllÇão.
Do que se conhece qu', a" Soberano do Bl'azil , em qUll
l;-dado de dotadO!' dps,Ig"ejas, compcte t/lda a j\llüsdicção
espirilual e relM,va, ii r:ollaçãp dos beneficios ecc1esiasti
cos, podendo legitimamente commetler a qualquer ms
po, Cabido, ou pes~oa constituida em dignidade, a'
fa.culdade pa.ra'confirmar'e toUllr, precedendo a ce,'cmo·
Dia da itnposição' dt> hànete, sendo isto como huma n:g~'

lia annexa e inherlinte ao Imperante do Brazjl, 1\0 qual.
desde'os primitivós tempos po seu descobrimento., convi,
nha e era nOCU&SlU io elite exercicio e poder cspiritual, at
tentas as grandes distancias do Dl'azil, sendo de çer!o
sl~mmamculedillicnlloso scr obrigado qualquer benefioia·
do' do Brazil l'eCOITCr ao Bispo ou '\[igario Capitular ga
Diocese na distáncia 'de mais de 100, 200, 300 e mais le
guas, para seme)l>,aoll'! ~lfcito,

Tanto Sj)' l'eoonbecçl'ão oom cste pincilo inauferivel os
Scnilol'es [teis <1e Por\:Jlga[, q,ac por diversas ve,zcs com·
mettcrão a collação de beoeficios a Bispos sem sCl'cm os
proprios, e a ordi uarios do !ugal' oude era situado o bcne·
ilcio; assim o pl'atiçou o Sl'nhpl' D, Sc~astião, mandando
expedil' ordem ao C\lrnegedor da Ilba Tcrccira, em 1576,
Rara metlcr de possc de hum canonicato a l\Ianoei Gon·
!;alvcs.cêa, acontecendo o mesmo no tcmpo de "FI', JosO::
d'Ave-Maria para com outro provido a quem o n:spo l'e
pugnava collàr; J crollimo' Dias T.eit,e foi c011ado em hl1ma

.meia Concsin da Sé d I?unchal; Gregorio Gonçah·cs'I·'rei
re, .pro\'ido na Igreja da l\lalaia, foi coBado pelo Cardeal
Infante D, IIcorique em virtude da carta rcgia de 8 de
Feyereiro de :155"1, A, SenhQl'3 Bainha D. Mal'ia Iman
dou collar o Padre João -Pereira Pinto B,'avo ua Parochia
de Go)':l~, 1'<\1' pr~em dil'igida ao ,Juncio Arccbispo de
Damiéta, por qncm rOl'ii" igllalmenlc coJlados PI'. Coso
n,e Damião da CliMa C O ,Padre João Lcite Pel'cira, aqut}l·
le. cm certo beneficip, c es\e na, 19l'cja de. S. Gouçalo da
Provincia do Piauby. Bispado do Múanhão, por avisos de
27 te Agosto dc 1795 c 22 de Março de 180ft; c liuallDen·
tc D, J<.;ão da Purificação l\larques Perdigão, pro\'id" no
:beneficio dc Thcsoureiro-i\lór da Sé desta cidade, foi éQI.
lado pelo mesmp Nuncio por a\'iso de 28 de Janeiro de
:1{\.07· c no\'is_imameule pela resolução de S.1\1. L; de
,2'de Outpbro de 1822, foi mandado collar Q. Padre Af'
J;es Anlo~ol~1Ti::a de Sá e Albuquerque Da Cadeira de
Dout~r,al1;1... e rclYllp.iscopal da cidade da Bahi,a, pelo'

isnoo,çapt;)t<i os' "/; Q jlecendo·se tant,o· este direito
.IL~'í0 ,!:n\ll,lr,íU ,~oJ!p. 1'I lO ~~n!Jo Regcnte cm nome de
!.U~ J.1g11J t W,Ãlr l<~"", W/SRla :P. .r1: i!\"cidade do Ilio de
~4D~~' p.~lf FR:\" ~\" ~A\~~, d~llk,l}ftto~, 1l08, preso
ffe ep ºr~l\.)9 cflA:!IYã,l\i!Ál\ll, glVr9rHlJõ ~4JtJ8d,w)el dos

Q., :l\~O;IIIiOllPhIlI\ll~ll~lAn~~ul";Sé • ~:m~'Ad Q,- e'•
• PQGCaB~A rri!lSl tui di .tIlN~«;\rll llU!l:IIlIlI

se acha fl'Cscripta na dila carta regia, não scndo..iIim
':(8l~\ltf 'lqJAW! f;:bll1n~llIl'ifV ~~,dft.llgJtes

.' .:J• .., foi 8Q. • Jh'" J., IS

sal e regras Ileri,v-ilJla~ da 'lndiçãp, ~VQ'lQlioa,

que sendo universalmenle admirad.... ,. re,.t:J'~

'I

dem a l\Iasa do Desembar!o do "Paço t p:rla , ~m cumpri
mento da carta regia de !3 de Dezembro ~e !80a. ordeu"
huma lei geral para se declaTarcm nulll(!\. e lIUb'tpt.~u
as collações feilas em Roma, ou pclos "Prelaaos I/rdlD~

rios a ratOr dos estrangeiros providos cm beneficios eco
c1esiaslicos do Reino, ordenando·seá ~ta Meál\ a re"lIu
zirem com toda' a brel"idade, e se reméiLcsse a ;BJ·B.ei
para assignar: tanto se considerava 1'Ienjlmcnle jã.,ijst,: di,
rei to propl'io do Soherano, . . - .

Nem esta doutrina se póde considerar e~potiati r1\'do..
dir'eitus dos Bispos. porque estes não \Ião df!spt1jad.ls da
inspecção e jnrisdicção inberen~e ao seu santo ;ministc
rio para entenderem na emenda e correcção 4ps cqstu
mes dos collados, não se costllmandó por isso prl!v~.r
Clerigos em quacsquer hcncficios semlUlOa altcstação
soa de que o poslulantc tem bons costumes, alilm da
sciencia, e que são capazes de ser empregados no minii·
terio que pl'l~tcndem, c que a sua Con9ucta, costumea e
moral, são dignos e proprios para a edilicaç5'l dos 1'0'
vos, palavras expressas no decrcto de 16 de Agosto de
1817, qlle tão escmpulosamente fioll este n'égqeio j que
até manda que em todos os casos, quando_ esta ,Mesa COR'
~oltc (1lIalquer beneficiado a S. I. 1. I sllba esta at~C$.llaçaq

no seu original, ainda mes ))0 nó caso t"le ser hum só o
prctendentc' c nriico OppositOT. Além de que a J·urisilil:.
çiio espiritnal dos instituidos não III' c01l'l-munica á pe1~
JJispos, mas sim pelalgrc)n seu diviDO fundado,', o P.·
rocbo succcssor dus Discipulos exercita seu ministerio
1'01' missão di\'ina de J esus·Chl'isto ,quc invisivelmente
assiste e preside á Igreja éatholica, elfl seu 'Dome exérci·
tão os seu Ministros poderes espirituaes sem mais depeno
dencill do Padrdeiró, de quem.só receberão á apresenta
ção beneficial, vendo-se por isso que 11' collaif.iO nã.o he
mais qne hum'acto de mera jllrisdioçã , De tudo concluo
quc S,-III/ I., como Imperador do' BrdEiI! trbServa·as sau
daveis regras ,disc!pli.nnrias q~e rcgem a Ifp'eja ~I·azilien.
se, quando, em qllalodade de Soberano; F.. drol!Il'o, Dota·
dor e Pundador das Igrejas, comrtlelfe a hnm Dispo .do
Impcl'io, mas de di!'ersa Pró~incia e' tllTritorio. ou qnal.
quer outra pessoa constituida cm digni\lade ,1a faculdade
de in~Litl1il', confirmar e collar o apl'escntado em qual.
que,' beneficio do 'sell impcrial Padl'oado, on , pala me·
luor dizcr, em algum bellC'ficio desle llllpc,io, purqnanto.
este ampIissimO' privilegio outorgado na cilada bulia de
,Julio III he ióloe,'entc il Sobórania «.lhe o' Jl1~smO A. S.
exerce cm totIo o BI'aúl, e assim se manifesta das eXprc$"·
sõcs : - A l1er,'olli., pcr, 1"'0 lempOl'e exislell1elll ReGem.
sell Reginll1l1 ri",'n 'pirilualin «(cp"IIIII'" OIllnin, ll/Jsinglrill
IJllaJtll1llflUI: singu/({I'ium .".i/,'l;m'llUl Iiuj"smotli qui pro LtJI•

pOI'e r",;rrml, ;n ("ollccl'lwntiúu~ 'pirilllali(1 pCI' '1' l'el alios
ordinm'c, di.'Põne,'(} , 1II1/IId"r(} el filcel'a dejl/re, vel CJJIISI/6I','

di;,e, nllt alin. '1"ol/lodollbcl pOI"erlllll, ·.ell rlbli"el'unL ordi
1I/1/lIli, ai di.•poncnd', mnndandi, cl fal'Íl'ndj, plcnll»I,. libe
ram, ci oUllll:modllUl j;'cullalcul ci polu."ilttlc,u (fQut'ctlimns--,
scndo Ilo!'lIvcis as pala,vl'as, -Pti" .<a, v(}!I/!ios()rdill~tr(}IJDt"e
,,""1, .•é" deblle!'l/nl-.; q-l1e 'l1on \'.cncelll' a '1"rllitIlIde dé 1'0
dOI', O qlle este.se póda dc_Iigar, rlne póde O Sr, Gràm.~lcs·

h'e ou llllYCl'ante do "'mI'o commetlC!r u manda, ~raticar
por oolrem , como eotcnlfer e lhe pareClll' que melhor coo'
,'em :to bem da igreja 'c-edlfieação dos ficis - PolllMun1,uu
d/;~Ilerllnl-; o que 'mais se. dcprehende dáS oull'ns expres
sões: - Rw vel Rcginll pro tempo!'e ea:istclIs, ex 'II/od 4UC
adCII. i" lle!J1,is IlIIjllsonodil sive vil" "'"a (cmilln e,"l;i$/l't..
Sentlo por isso a olhos \'i.tos t' direito de S. M, -1 .. como
Soberano deste Impcrio, como legilimo succesSOr do
Gram-Mestrado , como legitimo desccndente daqllelles
Soberanos em os qllaes sc \'crificou a rerc,'ida união ia
reconhe4lida. por seu augusto pai, quando Da.sua,rl<fÍlllda
para Lisboa assim se consid~ou, como se vc d,o ~qor4!'

to de" 22 ~e Abril de j,821. ,e instrucções. qU'1l o.ac,Qlpp'
i1JJ;\rãQ ~ o CJQl!< jil estava anteriol'mcnte cQnsidllradQ.-.qo
alvatil de 1,~ dç Agosl,o de- 1800, cllmo se m~qjfe.sta,.d.
luU-up..ressões: -'A~çr~soendoque estalldo ps ~çstrados
!l-all OrdCl)~ 9aid9'118rpeluamepte :I Corôi!·d6!hIS Rei!1~'
S!nl(!ll.por·"u'do ev·denl~ o seu di"\ilo C:l!rlo. re,al • .iq .
h6 Il~ ~. 'i0!\ jam~ _' e PQS6a con",<ber~ CJQ,.I!I~r. q~

.".~~'ItIlt,jf"iilJll,a, !,em Don del«:sação pon~.liçia Ol
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~~ad,aª" no cte~p:o'dos secnlos d~ ouro, no chris
tianismo, tcm a scr obedecidas; porém o podcr
temporal consenador dos ~lcmer.los conslituli
TOS elo bem publico tem o direito de se oppôr a
tud,o gu,e he, no.ciJ'.o aos inle.resses que lhe são
c\lnnad9~, e .de repular !1qli·rcligiosp lutl" qne
fôr anti·social". e por issq não admille s~ljei~ão

aI) l\lestradQ, 1Jl\s. Ordens, nem di. "antagepl a
prin()ipios erra~os, nem cons,ente que seja !leee!
s~rio o recurso ás expressões de que erão igrejas
das, ordens as do nrazil de hl1ma classe especial,
():I sai generis, para se coo euar o antigo syste-.
ma de sqjeiçjio.: .

O m~thq~o dc"pr.cceder alé agora, que foi elndo
peios Reis de Porlugal como Admiuistl'aJores do
Grã·~lestrado, cerno se obs.erva na Rltima lei das

séi' S. 1\1. 1, o actual Imperante do tempo, d l\lonarcha do
lfraril chqmado igualmente por'aquella buUa, pro ICIllI'0ro
e."Cidells, e estar este Gram.-~Iestrado unido, encl'al'ado e
encorporadó neste Imperio 110je independente pelo legi.
timo chamamellto e unanime lleclamação dos povos para
com o mesmo Senhor, antes Principe Real Regente do
mesmo, seu Defensn.r Perpetup, e hoje sell Imperador,
por'c'ujos direitos, regalias e preeulinencias protesto em
toda a extensiio eomo l'rocurado~da Corua e Soberania,
:Igm de não ser despojado, nem jamais privado o mesmo
Soberano SenllOr das preeminencias, regalias e direitos
~e como tal lhe competem OH podem competir, e que são
]oherentes á soberania de qne se achll /cgilimojLtre revesti
do, e cujo exc{cieio se faz até mlúto necessario, não somqn
te eI9,respcíto de sua, alta dignidade e protecção da Igreja
1fra7,I1tense, como em favllr dos habilalltes deste ,'astissi
mo Império', aos qoaes 'são indispensnl'eis pTomptos soc
col!tôs; pela breve l e prbmpta nomeação e confirmnÇã-O
do ,~aroolios e óutl'OS Ministros da l'l:1igiii.o, além de po
~e.1]s que, ge~a..!we)lte fal1:lD~o, tcm por direito pnblico
os D~ona ~has, circa sacra, poder peIo quar Ogrande Cons
tantmo à slsti.o, ou talyez presidio ao C-oncilio de Nicea,
aecrescendo 8 fúnditçãó, dotaçã9 e edilição das 19rejD6,
Bri/lcipiQS requeddos,no-s l'adigcíro!\, que todos o mesmo
.s,enhor possue e Ilratica separaqa 011 conjunctamente,
c~mo erqu,ando () pede o bem da Igreja, que he a primeira
JCl da mesma, e da qual he protector nato como são os
Soberanos nos seus Estados e Imperios, o que assim ulti
mamente attestou o Rev, Dispo de S. Paulo na provisão
expedida a favor do Yigario Capitular da Sé da cidade da
Bahia, em data de 1.9 de Julho de 1814.

Accresce mais que este Padroado não he eec1esiastico,
mas leigo, porqué foi e he feilo pelos lonarchas, sem du
vida por serem os fundadorcs, dotadores e cdificadores
das Igrejas: assim ~e exprime o cc1ebl'e J ul';sconsulto
1I1eIlo Freire, na nota ao § 51 do til. 3°, tom, 2° das
108t. de Direito Civil Lusitano: - Tlio !:ero Pu{mllalll.
non sofrl1n scclI/aris csl, sccl ,'e{;e.... ; a 11cl{c qllipl'e /",bi
tllS (lIii, Clljll,~ eni111 csi pairollallls E'I"cslribls Ol'dillibllS,
cOIl/l'alemitaiiblls, cl Col/o{;iis elallls csi aliei '1"m elllU

ab Ecclesiaslico elisiiugll.el, (aei/c csl ati intel/igclIellllU - ;
c accrescenta que assim se julgou peja Snprema Clll'ia de
Paris, e determinou em pleno Senado, em 10 de Ahril
dc1.G07.l\Iem, CleviGall, tom. 12,pag. 55, etc. Qne
este Padroado he da COt'Oa do Reino, se coohcce da dis
posição da Ord. do liv. 2°, tit. 35, § 5°, onde Ite ex
pr~sso que os Padroados das Igrejas são da Corôa do
ne~no; e no § 24, cm que se declara que pam sc haver
valIda eDl fa"or de qualquer donatario doação alguma de
padr~ados das igrejas, não bastão as clallsulas geraes das
doaçoes, mas Iie necessario doação especial, que em
tal doação especialmente fosse declarado que EI-Rei
dava os ditos Padroados, o que assim convence mais a
Ord. do Senhor Rei D. Manoel, liv. 2°, tit, 1.7, 11m o
qual, tratando-se da maneira, por que se ba de ter na sue·
cessilo das terras e bem da CorOa do Reino,. diz no §
4 0 :-0utro sim, determinamos e pomos por lei os Paw'oa'
dos das Igrejas que são da CorOa de nossos Reinos, etc. -;
o 9ue deixa em toda a luz ;t asserção estabelecida de di.
1~ltQ ?e S. 1\1. I., e assim mais s<: convence 40 alvará.

TOl\IO n

ré!,culJades, r.ra collCrcntc com o systema dos pro
'Vimenlos do Padroado Secular, pob hc doutrina
mui vulgar que não conc&rrla no I'allroallo Lei
go, e 'he estranho tralal' ng'o)I'a do Parfroallo mix
to, simullaneo ou allernaU\'o, r1esconheddo no
nrazj.f. He o concurso o meio olnio para conhe
cer a virtulle, sdencia e qualidades dos preten
denles, c he de regTa nos PodroaJos Eecleõias
tiéos, e ne te ~enlido se torna no Concilio de
Trento, que foi iOlpugoado pelos llispos Franee
zes como ambicioso, por não deverem os Eccle-.
sinsticos offerccer,se para os beneficios, mas so
mente ser chamados. He huma melli,la 11e Pl'll
dencia segul'a de ser tomada por V. lH, 1. quando
n50 reconheça pes;;oa com as qualidades neces a
rias para os provimentos, e com e pecialidade
para as Jignidades, ohjeclo das cODSultas; mas

de 26 de Setembro de 1.791 , que o comidera Secul.r,
como assim igualmente o contemplou o mesmo Mell!)
Frei,'e na not. ao § 1.2, til., lÇlm, 3°, das ditas Inst.;
e na nota ao § 24 do citado til, 3° do tom, 2", sus
tenta em qnestão de nome se o Pad,'oado pertence ao lo·
narcha como Sobel'ano, on como G,'am Mestre: o qlle
t~do robora, firma e consolida o direito de S, L I, como
Soberano do TIraril, muilo mais em vista d.s outras pa
laveas da pl'ecitada, decantada e já mencionada buna
de J IIlio IlI: - CII.i",~ jlls palronollls 11c3"111 oxarris, cf lo·
tn/ibll,~ fimdaiionc, -el Ilolaliono =isloro, - expressões que
demonstrão na sua generaüdade que o Padl'oado destcs
beneficios Ite proprio e privativo úos Senbores ,Reis, e
por çonseg,únte de S: III. 1., e que assim se .elta g,eral
men~e 'reconhecido nelle. Por todo o expendldo,fiea de
monstrado que a S. III. 1., .não só cou10, Oràm-lItostre.
nal:Q.l da O~dem li Chl'i~tOI neste IJlIpel1io, jl)as como 1'0
be~apo. do mçsl;Jlo'" 'lão!~ólUeuto lhe COI~p ~e o di,'eitç.
de prOl'er e apreseular qualquer benefiCIado em qllat
que;' Cauonieato ou bene&cio, de qualquer qualidade e
nallnrez.a que foe da. .Igreja JL-azilieose, mas como 'tam
bem, o jlóde logo .mandar callar, ordena ndo a dita CAI
lação a qualquer Bispo ou pessoa constitllida em diy"ni
dade ccc1esiastica residente em qualquer parté do m
perio, bem que de di" rso tel'ritorio ou Provincia do
providu, obraudo assim em conformidade. 0001 o que
praticárão seus augustos predeoessores, já por lhe seI' este
acto expressamente facultado pela precitada bulia, já poe
scr hum acto de lUera jurisdieção sua propria, nascido do
Eeu alto poder inherente á soberania que cxel'ce, acto que
o mesmo SeuboI' mandou já praticar pelo Re", Bispo Ga
pellão·"Iór 1>ara a collação do sobredito Padre A)'res An
tonio Corrlla de S:'" da cidad.: da Baltia, não sendo poso
sil'el nem crive! qne podcndo.o então praticar e manda,
como Hcgente, o uão pos.a agora quc se acha rel'estido
<lo poder sup"emo como Imperante do Ul'aril, Protector
nato da religião, e Fundador, Dntador e Edificado,' das
Igrejas dn Imperio, como o temos ,·isto, e dial,jamente
vemos nesta l\Iesa, pelas ordens e resoluções imperiaes
do mesmo Senhor: e porque Ite necessario firmar o úireito
incontestavel de S, II!. o 1. a tal respeilo de pl'escote e
de futnro, por dever do meu nobre omcio, nn,'amente
protesto e requeiro assim se consulte, Rio de J auei,'o, 5
de Nm'em1>l'o de 1823, -Clemente Fcrreira França.

l'arece aos Deputados Bernardo José da Cunha Cnsmão
e Vasconcellos, Antooio José de lIliranda e Antouio Ro
drigues Ycioso de Oliveira, que furmão a lIlesa, que o
reqnerimento do Padre supplicante deve ser indeferido,
porque achanrlo-se dissolvida a Assembléa Ceral Consti,
tuinte e Legislatil'a deste Imperio, estft o mesmo suppli
cante nas circumstaocias e na necessidade de rccorrer ao
seu Je"itimo Ordinario para a coIlação do beneficio de
que te~ merc", Rio de J aueir~, ,28 de Janeiro de 1.~24.

Rosolllrtio. - Está bem, subslshndo os protestos feItos
pelo Procurador da Corua e Soberania a bem da mesma e
seus imprescriptiyeis 'direitos. Rio, 9 de Novembro ~e
1.824, - Com a imperial rubrica. - Clemente Feuelca.
França. -.Adla-so a fr. 1.00 alei 1.05 v, tio Liv, 1.0 tle Re{;., ic
ÇQI1~lIt!Il'! (til J1INII d(l CQlls\ÍOllcia, na Seel'çt(ll'i(l tia JlIs/lra•

IS
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nnsoLuçÃO DE lJ. D:E DEZEMBno.

RnsoLuçÃO DE 4 DE DEZEMBRO.

IIIanuscripto authentico.

Antonio Goulart da SilveÍra, negociante bra- .
zileiro d.esta praça, pede se lhe adroiUão LI dcs·

IIlanuscriplo aulhentico.

O Conselho da Fazenda põe na imperial pI'e
sença quc havendo grandc falta de Officiaes na
sua Secl'et<l,ria, como já representára por vezes, c.
achando·osc hum cleHes, Victol'iall o l\I arques de.
Freitas, que ha muito' não comparecia, seu~en-'

ciado a degredo, o Secretario propozera em sel1
lugar a Possidonio José Lins', e o mesmo Conse
lho unani/lle approvou, pelo cabal conhecimcnto
que tem de sua capacidade e aptidão, no muito
tempo que serYio o omcio de Contador da Fazen
da nesta côrte.

Re$olução,-Como parece. Paço da Boa-Vista,
4 de Dezembro de 1827. - Com a imperial l'U

brica.-l\liguel Calmon du Pin e Almeida.-Ex
p'alzida no TltesouI'o Nacional do original mandadQ
ao Conselho aos l2 de Dez6mú,,0.

a'

'l!

M:anus~riplo aUll.lCnlico.

nEsoLuç,Ã.O DE lJ. DE DEZElIIDRO.

·RnSOLUf.\.o DE 6, DE DE2Uillno.

• } I(

l\Ianuscripto llulhentico.

Senhor. - Por portaria da Secretaria dc E ta
do dos Negocio da Fazenda, de 15 de Setembro
do c,orrentc anno, mandou V. 1\1. I. remeller a
este Conselho, para consultar, o rcquerimento
de Ellfrasia Joaquina, Joanna da Cruz e Joaquim
Pereira Nobre, em que pedem o pagamento dos

nàohe GhriJ'aLirn -a e~:fer.a (iá pr.op·o' t:l, é bttfr- fa·ràittllé~\<o'5 'e '~l!mestr'es que se' ficárjo -devebdo
'v.cm_JiI'mar com errergia -a 'rezitaJut'a'da na d:lIi fi", a ~1I rtilttWli\ltJ pài, O ~egundo-tenel}te do Regi'"
tui.gao, ae que . .11. ,1. 'c'Olil i!rú'tll â'kch~ 'ítntt'l'e méHto a'éJNrlifliaria desta cõrte, Joaquim 'Pereti'a
os Bispos, c faz os pl'ovirhêhtós l1êrs 'ljhne'fi'éiM Noble.
sem dar qua'rtel a doutrinas e~l eonthl'io.' V. Insl1'ui.ão esta stippJicn diversos pl!.recéres da'
1\1. I. deCitlil'il o ma,is justo. mo; aos' 30 de Ou-' dos pela Repartição dó rrllêsoü'ró Publico, cujos
tubro de 1827. papeis sobem todos nó seu ori{;in'alj., ,I

llcsolllção. - Como parece ;1 Mea. Paço, 4de Dando-se 'vI ta ao Desembarga~Ol'rProcuràdor

Dezembro dc 1827.-Com li imperiall·ubdca.- da 'Filzenda Nacional, respottlleu e te nos seguin
Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.-Aclta-sc d {l. tcs termos: -He deferivel a preteitção dos sup.:.
51 v. a 54 v. elo Lia, 2" de iRc/J. de COII.S1111as da plicantes quanto ÍJ dh'idn mod~rnn. Rio, 5 de
.ilfesa ela Con cicllcia lia Séérétari" i:la Jasli?'a. .. Outubro de 1827,.-!..Medeil·os.

I q I
O que ,'isto, parece ao Conselho, suppbsto seTa.

fÓÍ'a dc toda a Iluvidá, de eNe 'aó m'llri~d:e pai:
') I" dos supplicanh!s ô "encim'entos <los fa-rdamebtos.

c semestres constante's de seuS documentos nb.
serviço militai', não os tcndo certamente recebi
do, porque se lhe não pagárão nos tempos cem
petcntes, c que POI' isso paJ;eccm não se lhe de
YCI' 4mputuI' a falta do recebimento, talvez sem.
culpa slla; comtudo, como o ahará de 9 de Maío
dc 1810 declara como di vida antig-a, c como tat
prescripta, a de semelhantes vencimentos até-Ir
filJ.l do armo de 1797, he indcfel'ivol o pagamen
to dos vencimentos que 05 supplioantes pret~

dem áté estc tempo, scndo porém deferivel a d()
anno de 1?g8 em diante, como pondera o De
se~bargador Procurador da Fazenda no seu om
cio, c~m que o Conselho se cçHiforma; 'mas V"
!\l. I. ma,odurá Q que 'rôr jnsto. Rie:>, 7 de No"qm
bro. de· 1827, 6° da Ill.dw~p..dencia..e dj) Imp6l'i1J.
~Fl'lH1G4 00 B~plJista Rodrigues.---José Fortuna.l
to dc Bdfo AbJié'u Souza e nIerlczes. ..L.Jo-o Pre' . es
de. nle-llo -Agostinho ),>etra .dq Bjt~ó~oljrJ. fi" .'

R,es~[urã;o.-Cumo parece. P-alaci@ da Boa-Vis,,:
ta; cm 4 de Dezembró de 1.827.-G0I}1 a Tubricw
de S. 1'1. I. -l\liguel Calmon ~tl Pin.e Almeida.
-Aclta-~e o ~l'Ígi71àl n,o Cm·torio ~qtual do Tizesou
"O Naúonal.

João Dias pede SCI' :lposentado no luO"ar de
Guarda d!J pateo da Alfandega desta cô~tc~ com
o_seu rencimen~o dc 640 rs. dial'ios, em atten
çao a nove annos que o tem: senido" o achal'-se
impossibilitado dc continuac pelas molestias ohro
n.icas de que mostra aUc tados, allegando outi'O
sim que he hum :los mais anli""os correios do Im
perial Gabinete, avançado e~ idade e oncl'ado
de mulher e quatro filhos menores.

O Juiz informa que o supplicantc he Guarda
supra d,o serv~ço do patco da Alfal)dega, em que
ven.ce 48Q I'S. por tli<l; clue ~e tem com portado
ID_UllO' be?'l! presen ttlmente porem, as j.molestias
000 o"dell(a~ 8Cr lã;o PTompto_;"qt1c 11'a 'exemplo
d~ G,~a~~a~,';\-1?pseJll'a(1os;pobl(~~n,cilIle.tfto,:7.$ll'Je.;
o suppllC;a.ute ha m.crecc~or., a~ssa esmoLa.i; ~ • _." -.Ir

O COIHadol' da se/juuda ,C01ltadoda e o Esm'i!-
l"áÓ c:oncordão c<Jm o Juiz, mas que h.e materíá'
de graça. '. '. '

VotQu. '0 Thesoll,l':~iro-~IQJ;qpe uilo ha l~i para 1

aposentaclol'iills. •
Rel1'1eltÍdo, para consultar, ao Gonselho, d.isse

o Procurador da Eazenda que cra de mcra gl'Uça
o pedido, mas que as molestias do supplicante",
a exemplo de outros, o habiLitayão a poder ser
consultadc, scnão no todo, ao mcuos em parte do
em ordenado.

Parccc ao Consclho que, ii ,'ista da natureza do
empres'o dc G~arda, não linha o supplicante di-
reito a requerer a aposentadoria pretendida. •

Rcsolução.-Seja aposentado com o vcncimen
to que tinlla, depcndendo da approvação da As~

sembléa Geral Legislativa, Paço da Boa-Vista, 4
de Dezembi'o de 182?-Com a impel'ial rubl'ica.
Miguel Calmou du Piu e Almeida.-Exll'ahida no
Theso/Íro Nacional do oi'igin((l enviado ao Conselho
aos 22 de Dezemúro.
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~acQo., Prag~Jl~o t1ireitos de lp'll,or cento, as m~r~
ca.do~lél;s dfl ASla que tróuxe em,oasco estrangClro
selJl emoargõ de contrario ao § 28, do alvará ~c

lj,dll F:.evereiro de 181.1; po,rquanto"sendo obd~

~,íldp pIas õi}Jtoridades de l\t~cúo a' vender o her
gant4Iq Dou.rado para dar partilha,ao nllio de seq
"tocio qpe, ali I falleceu, não tinha outro algun!
lJl~i(>, de trllZbr~ a~ suas merca-dorias senão o <te
i<owp,rar O, dito casco, Hara ,o q.uál passou. o com
wana';'Ll~e 'e t,dnulacão hrazi1~h''1 ,M dito bergan,;
1il::n· ". •
. A,Jl1nt'l do.t.oQ'lmercid.,,: confo'rmandu'·se com
p Juii dos Prh'legi.adosdo Commerclo e. Conse~
lhllÜ,'O Fi'so;ll,.achúleíeriv~l a p'reteqç,io, pô\' não
~~~ar o ca~.õ de que se, trjlta preyenido no. d,itó
alvará". '.
_ ~esolltçiib.-'Recorra á As.,s~mhléa ~e~, ..l Leg!s'"
1;ltiva. Paço di! Boa-Vista, 4 de Dezembro d.e
1,8,27' - Com ajmpel'ial ruprica. -Miguel Cal
moo du PJn e Ah:neida,-Ea;tl'ahidq no .Theso Itro
Nacj(mal elo. orig~nal mandado ci. Junta aos 10.

B'Eso"uqiio DB !l DE D'l!ZElIlB1\'O.

MâolUcriwo ao~hcodc[).

. Ao Conselho da' Fá-zerrdá se mantlõu consultàr
ti .requerimen~o. em CJlIc Ant·onil) J.osé de Souza
JJra-ga pede se lhe enc.ontre em outros dt:sprrch'O's
os direitos' que pagou nov~menteJde vuriâll'ferra
gens-que'em retorno lh'c'vierão' dn cidade' d'An
gola.

Foi ró instruido com informação do' Juiz da' AI
fándega.

Depois de respondi!r o Procurador dil F'uen.
dit', parece ao C'O'Dselho que' II questão dé que' se

..trata, demandando discussão centenciosa,. deve
'ser deeiaida em juizo competéD~e, usando 'o sup··
plicante dós meio~ ;udieiaes ou ordioario's como
lhe convier:' J

Resotitção.-Reeorra lf Assemhlea' Ceral'Uegi5~
lativa, Paço, 4 de-Dàemhro de 1827, -Com a
imperiallruhrioa.-l\figuel ~álmon'du Pio c ~l
meida. .' I

RESOLUÇf.Õ DE li. DE DEZEMBRO.

M.aDUSCripto aofheotico.

Remellerão-se ao Cons.ellio da Fazenda, pa
ra consultar, I)S requerimentos dos Officiàes dá
Alfandega desta côrte e l\1esa da Estiva, Casa
da Moeda, Adi:nlnis~raçãô rio Correiô, de Di
-versas Rendas no Consulado', Coneios de ca-
-valIo da Secretaria da Fazenda, (leputados da
Junta Directoria da Typograpliia Nàcional, pe
<lindo todos a propina dó luto por S. 1\1. a I,' ,
que Deos haja em gJoria, e os Deputados da'Ty
p'ographia, além disso, representárido que os seus
or.denados sãõ muito diminutos, e se tiverem só
5 por cento de propina, virá' eIla a ser somente
<le 12:t/J rs" menor que a do Escripturario.

OUJido o Procurador da Fàzenda respondeu:
- S'e as Sécretarias de Estado, o 1'hesouro e o

n~onsel~~. j~ recebêrão, júlgo que toda~ as mais
eparti~oes estão no lEesmo caso de receber os

• I

. 5 Bor cento, marcados. n9 cap. 46 do ahariÍ de
29 de Dezembro 'dê 17.55. Hb verdade que nem
todos estão espécificados ná letra lia lei) mas o
estão no seu espirito, nem (I contral'Ío 'de pôdé
avançar sem mi'ngoa 'e quel>ra da justiçai e pritl
eip'almente da l:lJuÍlladé, e portanto entendo que
deve baixar üo TI'ono huma resolução que aliran·
ja a todos. Quànto porem aos Deputados da Ty
p-Agr'!phia? ~ :?a p'retenção, além ~'o~ 5 por éento
lIe con~ra a lei.. ",

.Parece ao Consellió que ao's O"Olciaes da &.Ifan
dega e'Estiva que tlver~m. ordenadd eril folha",
c.omp.e~em 5 nç)l' cento 'dos', rÜe1imos orclefl ad 0'5 ,.

d-~' ,I I i' 'ÚJ I ..' . \:1>observan 0-9c o cap. 1 I c,l? ItO'~ vara J qunn,
áqu,:Ucs dos' ditos offiéiaes qpe n~o tem or(~e~a.
do ,. ou, que o tem menor c(ue 149."/1) 1'5. cdih
petem igualmente' ao Pl'ou,'edol' dá ~lÍlerla 70:t!>
rS.",mal'caljos no § 10 JIl dite> alv~r{i. Quanto a/}s
mais pl'etenflerítes, supposto pareça que a idén
tid~de de razão p'ede q\?e el1ep tenMo os mes
mos quesitos que ôs outros solh'editos, ést:l "azão
sQmente pôtle ~Ilr atlendid:l quando sc Il'!gislar a
tal respeito, nã.o podendo aproveitar por se con
ferir a propina, sem a lei.

Resolução. -Como pal'ece, - Paço di! Boa Vis·
la, 4 de Dezembro de 1827' -Com a imperial
rub'l'ie3. -l\~iguel Calnion du.JYiÍl e Almeida. 
Ea;traMcla do original no Tllesow'o Nácionat,

RESOLUÇA,Õ' DE li DE DEZE~mnO.

Mannscripto antheo'ico.

Representão Manoel da Silva e outros'Officiaes
dá S'uperintendencia dos.contrabandos, que o de-o
positario daquelle j,uizo, so~re ~ão ter prestado
fiança nem .te bens q1}e o abonem, recebe cnn
tra a lei depositos de diÍJh:eiro,'prata e om'o, qt;le
légalmente déviâo ser deposiflldos no Banco, e
que~ retend'o-os em seu poder e negocillndo até
com elIes, I'ecusa a sua entrega occullando-se
e interpondo recursos em nome de terceiras p,e1l
soas, colnu acontece com os, sl1ppl'icantes a res
peito da apprehensão de 5,: 00'0:t/J rs. cm moeda;,
e de outra igullrquantia que tem depositada para
prefázer o dobro, os quaes nã() tem sido levadas·
por aquelYe depositado ao Banco, apez~r dos ac
cordãos e despachos que assim Ih'o tem ordena'
do, pedindo em conelusão que V. lU'. r. se digne
mandar uão só que o referido depositario seja
compelli~o a entregar eiIeetivamente no Banco
aquella quanLia, mas que igualmente preste /lan
ça, e mais não se depQsitem em seu poder as a1"-'
prehensões de dinheiro, ouro e prata:, .por toca:..·
rem ta.es dépositos ao B'anco.

O Desembargad9r Superintendente dos contra
bandos informou que entre os suppllcllntcs o ou
tros olIiciaes daquellb Juízo tem pendido Iitfgto
sobre a divisão daql;lcIla app.rehensãó, que elle
mandára pro"Visoriamenle dêp'ositar na mãO dn··
depositario désse' mesmo Juizo, mas que' os sup,.
pUcantes, por accordãos da relação, forão exclai
dbs de serem contemplados na sua divisão, que
ordenflra a remo~ão daquelle interino deposito
para o. Banco, a'o que se não tem satlsféito p-ela.

18··-
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interposiç.lo dos l'eCUl'SOS de que tem lançado
mão os OIficiaes. contendores, que .0 uepo
sitario prestúra fiança, mas que os re:'pectivos
autos se desencamini:iIL'ão, ao que se podia OCCOI'
reI' ou procurando-os ou llafldo o dcpositarid
no"a fiança, corno j:llhe fizera ~auel', que dUl"iuiL~

1;a Ú YÍsta da lei ufl creaç~o do ~anco, se era le
gi,t,iCJ1o (l~Jpqs!t,ar-?ç~ em mão rIo deposi!ario 90
JUIZO Odlllhell'o, prata e ouro apprclwllllru. ,mas
que nessa duüua as difriculdades que res'ultãq de
taes depositos se fazerem n,o Ba~'cb, o detcrnii
núrao ,a ~eguil' a j1.1'atíca, e estylo (iue a()11~lra , pa
rece,ndo-lhe p.OI' ~tfdo i~so que os supplicdntcs
cxclui$lo~do dírelto de terparte na ,CJual1tia hpIH'e
l1endida, não o tiIJ.hão para tentarém a pretendi
~a remoçiio para o Banco, que a falta de fiança
,cra reOledi:a I'el ppr gyalqucr 'das fórmas expostas,
~ que não cOIHinha alterai' a pratica lle se depo
·sitarem n6 dero. ito.do Juizo as app rchensões con
sistentes em llinheiro ou joias, até que haja a
competente !eS'is!;,ção a tall'espcilo. ,

O Desembargallor Procurador da Fazenda con
formou-se essencialmente com o expendhlo na
in[{)rmação do DesembargadoL' Supl·:rintendente
dos Contrabanllos,

O Conselho da, Faz'enda considerando o reque
rimento dos supplicanles deuaixo de dous pontos
de "ista: LO, como pedindo pl'ol'ideuciâs proprias
c rc!ati I'as ao objecto da questão e Iitigio qne
tem penclidp entre clles c o rcferido Jepositario;
2°, como implorando pro I idencias ger;les de. ti
nadas a el'itar jil o risco 'da fazenda pela falta dc
fial1Ça, já a t",ansgrcssão da lei, que el!es,!iuppli
cantes pensão h'li'cl' cm não serem levados a,o
Bqnco os depositos aé dinhciro, prala e ouro.

o - j.. .)., t I
Parece·lhe , qua!1to ao primeIro ponto, sei' o

.requerimento absolutamente indeferivel pela ra
zão de ter sido a C[ Iestão Icvada e estar a.rr~cta ao
.}Joder judicial, c ter.em as partes meios legitimas
de fazerem valer o seu dircito e executar as deci
sões que hou"el', sendo o rcc[ur:rimcuto a tal res
peito hum desl'io da marcha legitima, que fere a
indepenJcllcia do po(Jer judicial, I

E quanto ao segundo ponlo, suppõeserem duas
as proddcnc.ías pe~liLlas pelos supplieantes: I",
que o depositaria preste fiança; 2" qUCSl;: prohi
bão os depositas de prata, ouro e dinheiro em
seu poder por deverem taes ueposilos fazer-se no
Banco. .

Sobre a primeira providencia, parcce ao Con
selho que o 5upel'Ínlendente Jos Conlr<lbandos
del'e su~pender o depo itario até que ou apparc
,Ção, ou se reforme{Il!egal)uenle os autos, ou se
preste na fórrna da lei, chãa e iJonea fianç<l,

Accrca porém da segunda prol'idencia nem
suppõe o Consclho duvidosa a legislação a tal
J'espeito como entendêrão o Desembargador Su
perintendente e o l'rocurador da Fazenda, nem
entende qpe a;; tomadiu,s de taes espccies devão
ir ao Bqnco, porque se pejo ai vará de 26 de Ou
tubro de 1,57 se manditrão remcUer os conlra
bandos á casa do deposito publico, peta de 15 de
Setembro de 176~ se ordenou, nos §§ 15 e 16,
que a sua importaneia se reIl)ettes e ao cofre das
tomadias existente na Junta do Commcrcio, que

. "
cra o sen Icgitimo dcposito; creou-s~l apezar'dis-
50, hum depositaria no Juizo dos Contrabandos,
ralrcz pelas difficuldades apontadas pelo Juiz ~n

formantc, entre outras o dispendio das partes no
ca30 de julgar-se menos lcgitima a a~prellensão.
Çreado o dito dcpositario, cm seu poder se depo
sitou (luanto se apprehendia, e contiOllOu'·se a
pralicai' o mesmo depois da cl'e<rÇ~ai do Banco,
n,~o pOl' aliu'so nem obscuridade (lã disposlç~o 'do
ah ..uú da sua' .ins'tituição que scihl'eri~e: aÚolio c
e~ting'uio o cofre do dcposito que hayia nes,ta,ci
claJe a cargo da Cama"a~ sem i1óclal'al: semelhan
temente extinetos os coil'es' p'l'Ívativos de arios
JU\ZOS, que considCl'a-\o'S abolidos seda entender
a disposiçãõ daquelle alvará além do que nhrall
gem as suas palavras' e eontra o seu espirita, por
que sc o mesmo atvarú quizessfl abolir taes de
positas cm qualquer outro cofl'e que não fos~e o
do Banco, não manual'Ía que pára e\le se deS5em
a jm'o os emJlI'es~irno~ que se fazião pelo cofre
dos orphãos. Semelhante di posição prova não ter
sido abolido este cofre, e mostra que o fim e es
pirito Jo dito alvará se limit@u a bencficiar a
Banco com o deposito de taes espf.cies que toca
,-50 ao Cofre do Deposito Ge1'al. O mesmo se de
duz do nlvarÍl Ja creacão da Caixa Filial do Ban
co na Cidade' da Ballia, peto qual se extinguia
tão somenle o Cofre do Deposito Publico. E ain
da quando os depo:;itos de taes apprehensões se
devessem fazer no Banco, seria o re~taqla·los

hum direito delle, e que só elle podia fazer elfec
livo reqnerendo-petos meios leg'le:; que tcm para
incorporal' quanto lhe pertence, e não os sup
plieantes, que nem sãu interçssado~ na apprehen
são nem tem proGul'ação do Banco, senuo por~an

to a.talrcspeito partes illegitimas.
. A' \'ist(l do que, C, do {uais ~ue lica expendiLlo.,
parece aQ Conselho indeferivel o requerimento
nesta parte, e se deve continuar a pratica de se
dcpositarem as apprehensões em qucstão no depo
sito do Juiz, por não sercm .comprellendidos no
oitado al\'<lrá da creação do Banco, 'e porque a
screm a elle levadas sobre não estnr ordenado na
lei, onel'a as partes e diffioulta o expediente.

RcsolllÇ'ii.o.-Como parece ao Conselho, Paço
da Boa Vista, fi de Dezembro de IS27,-Com a
rubrica de S. M, I. - l\liguel Calmon du Pine
AlmeiJa.-Exll'ahido elo original no 1'ltesow'o Na
cioll((/.

RESOJ.uçio DE 4 DE DEZEMnnO.

ManusceiplO aulhenlico.

O Paul'e Feliciano José de Ol'llel1as , Vigario
Collado da Freguezia da Cidade do ataI, Pro
"incia do Rio Grande do No.rte, preso cm con
sequencia dos acontecimentos de 1817, e julgado
sem culpa pela alçada que foi :'t Bahia, pede o
pagamento assim da congl'Ua qlJe se lhe esta va de
vendo antes da sua pl'Ísão, como a do tempo em
que não re~idio pôr es~e moti 1'0.

. Remeltido ii l\lesa da Consciencia c Ordens
p<lra consultar, respondêrão os Pt'ocill'adores da
COÍ'\Ja c Ordens que nada t~o justo como a pre
tenção do supplicante, mesmo a respeito das coo.
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mesmo A. S. sen'ido dd'cri,' ao dito Iaaoel Rodl'Ígues da
Costa e lI'mãos, mandando-os isentar do pagamenlo da
mcncionada sisa pelas razõcs allcgadas, pois que não ten
do ainda ahi ehegado a ordem para p,-incipiar O referido
imposto da sisa quando Iizcrão a arrematação sobredita,
como constou dos drlcumenlos que juntilrão mal c indevi
damcnle, se dcvcria cntender obrigados ii mcsma si a; e
Dcsta conformidadc se ordena ii mcsma Junla para que as
sim o tenha entendido e cump,'a como nesta se lhe ordena.
José Luiz da Costa a fez no Rio dc Janeiro, a 22 de Jllnho
dc :1.8:19. - Antonio l\~l'ianno dc Azc,'edo a fez escreveJ'.
-Thomaz Antonio de "illanova )lortuga\. - Ac"a-sl1 á
fi. :1.04 doLiv. 5° da SC{{llIltfu. Rcpm'tir'io do 17,010u1'0 "ac;OIlI1(.

IIIm. e Exm. SI'. - S. !\I. o I. annuintlo ú t'e
presentação vocal de Y. Ex.: ha por bcm que
cesse d'ol'n elll (Ü'Intc, ua Casa ria Supplicação,
o despacho das Quintas-feiras, e que aecol'retldo
necessida,le de se adiantarem os [H'OCeSso~, V. Ex.
eon roque enlão sllcces:,i "amente tanta Relações
quantas a ncccssitlnde exigir, pOl' ser c tn medi
lIa mais ulil ao de pacho dos feitos cirei , e pro-

!\liguei ClIlmon du Pin c Almeida, elc. Faço
saber ú Junta ua Fazenda da Prorincia àa Bahia
que S. ~I. o l., por llccrp.to de II do presente, que
se lh~ rcmelte por copias assignadas pelo Conta
dOt' Geral respectivo, houve por b('m nomear as
pessoas mcncionada~ nel1e, para, na qualiuadc
de Commissarios immediatos GO Co\'erno, exe
culnrem com aeerto P. breridade o imperiãl de
cl'eto de 27 de Norembro antceeuente, que auto
risa o tI·oco ou I'csgale ua moeda de cobre que
actualmenté cireula nessa Prol'ineia em gral'Ís
simo uamno do comm.ercio e puLlico inlel·esse,
e ordena oulro sim se participe ú J unta que irão
posteriores ordens deste Thesouro n a primeira
oceasião, reliltivas ao pagamento (lo juro e amol'
lisação do emprestimo autori ndo do Co rcl'l)o
pelo dilo decreto, cujo p:Jgamento fica a cargo
da mesma Junta, emquanlo não fOI' el'eada pela
caixa, filial da amortisnção da di dila ptlblien nes
sa Prorincia. O que assim fielmente cumprirá.
Albinl) Ntines de Aguinl' a fez no Rio de J nneiro,
cm 5 ue Dczemhro de 1827.-Mnrcellillo Anto
nio lle Souza a l'ez escre\'et'. -Miguel Calmoll
du Pin e Almeida.

I'ROVISio DE 5 DE DEZEMBRO.

Cull. Plaacber.

so O seu direito, <lere recorrer aos meios ordi
narios, sendo parte o Procuradot· da Fazenda,
para se julgar se pelo art. 6° tem ou não lugar a
I'estituição dos qov:jj) rs. que pedt:!, e se pelo con
tl'al'io he obrigada a satisfazer ainda a sisa dos pa
gamentos a "encel', pQrque a venda não foi an-
nullada pOl' sentença. -

Resoluçáo.-Como parece ao Conselho. Paço
da Boa-Vista, 4 de DezernQrO ue 18~7.-Com a
I'ubricn ue S. 1\1. r,-Miguel Calmon dn Pin e
Almeidn. -E;vtl'ahida no Thesow'o Nacional do ori
ginal em;iado ao {;onselho an 15 de Deu11lbl'O.. ~

..._-

~ .
-gruas uo tempfl em que eIlA) não residio, porque
n.io moslra sentença de absolvição, mas da infor
mação da Junta .da Fazenóa consta que o que
servio no seu impedimento não recebeu cou
sa ;ilguma.

Parece o mesm'o ú Mesa.
Resoluçiio.-Como parece. Paço da Boa-Vista,

li de Dezehllil;p dç 1827. - Com a rubrica de S.
lU. I.~~liguel Calmon au Pin e Almeida.-Ex- '
traltídá II? Thesouro aciondl do original remettido
li lItesa aos 20 do mesmo ntez. I

I. (

(') Provisão de 22 de Junho elo :1.819.

Tholllaz Antonio de ViIlanova Portugal, etc. Faço sa·
ber à Junta da Real Far_enda da Capitania de l\Jinas Ge·
raes, que requerendo a EI-Rci Nosso enhor, pelo mesmo
Real Erario, l\lanoel Rodrigues da Cn.ta e seus Irmãos,
moradorcs nessa Capitania, como arrematantcs que forão
de bUIll predio rustjco e alguns escravos em praça do J ui
1.0 dos Feitos da Coroa e Fazen-da, dc 21 dc Julho dc :1.809,
a isenção do pagame)lto da rcspectiva sisa cstabclccida
pel~ alvará de II de Junho do mesmo anno, a que erão
obrJgados por citação do Procurador da Real Fazenda da
n:e.m~ Qapita.uia, '-isto qne sendo fcita aquella arrelllata
çao a?tes da publicação do mencionado aharil, não podia
l'ecahlr o scu clteito em onús dellcs supplicantes: foi o

, « • RESOLUÇÃO DE 4 UE DE~F.l\rnno.

~lanuscripto autr>.entico.

D. Rosa Alexancl!'ina da Rocha vendeu hum a
chacara por g:ooo:fj) rs., c recebeu ;1 ,-ista 4 :ooo:t/:>
l's., de que pago~ 4oo:t/J I',. de si. a: de aceordo
com o compradot' desfez af'venda dentlo dos ses
senta dias. Pede qu-e se lhe j:dstiluão, ou encon
trem em pagamentos que haja .de fazer, os ditos
400:t/:> rs., e se lhe não peção mais as sisas dos
pagarneülos que sê ha "ião de vencer se se não
destratasse a veulla.

Ao Procuradol' da Fa~enda e ~Iesa do 1'hesou
1'0 parece que não póde ~el' deferida ú vista do
art. 6° uo Rcgimel1to.

Parece ao Conselho que mandando o ditG ar
tigo que na hypothese do apru7.imento das partes
em desfazerem a compra, pngucm ellas n sisa,
segue-se que não tem lugar a restituição dos
400:jj) rs. De\'em porém ficar desonel'ndos du sisa
restante, visto que o nlvará de 2. ue Outubro de
J 81 I mandou pagar a sisa quando se reafisassem
os pagamentos ajustados, o que não chegou a
effeito no presenle caso.

O Conselheiro Leonardo "Pinheiro de Vascon
eellos he de pareeer que C lle\'e restituir a sisa,
porque nã.) ha lei nem oruem que mande direc
ta ou indireetamente seguil' no Brazil os artigos
das sisas de Portugnl, antes no contrario o :olva
rú de 5 de Junho de I80g (*) , que a I'e:,tabeleeeu
no Brazil, só mnndou ob 1:1'\'01' o ünp. 2.0, com o
que ficáo exeluidos os OUtl'OS, sem c1u vida onero
sos e l'estrictÍl os da ampla facilidade de pactuar,
que quanto interessa \'n fa \'ot'ecer, e não estreitar ao
ponto de obrigar os pnctnantes a wstentarcm des
pendiosos pleitos sobre obje-ctos que podião com
modamenle transigir, como fez a supplieanle.

Parece ao Consdheiro Luiz Thomaz de Cam
pos, que a supplieante, visto achar-se conll'o"er-
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px:ia a fazer aceelerar a dos procossos crimes. Deos
guarde a V. Ex. Paço, em 6 de Dezembro de
1627.-Lucio Soares Teixeira dc Gouvê~.-Sr.

Viscondc de Alcantara.

AVISO DE 6 DJl DEZEMBRO.

Manuscripto autbcntico.

Illm. e Exm. Sr.--;S. 'lU. o I. 4esejando faci;
litar aos seus' fieis subditos todps, os..recursos '\
sua imperial plrsSOa contra as arbitrarieQades, ve-.
xames, ou faltas de prompta justiça que possão
~xperimentar da parte dos lUngistrados: ordena
que V. Ex. haja de receber guaesqullr queixas
que cuntra 05 mesmos lhe pOo ãú sei' apresenta
das, e que, para abl'eviar a decisão deli as, V. Ex.
mande logo ollvir por escripto ao Juiz contra
quem forem diI'igidas, e !Is faça immediatamente
subir ti sua augusta presença com a sua compe
tente informação" afim de cvitar-se por este meiQ
a demora que deverá seguir-se, se as referidas
queixas forem presentes ao mesmo A. S, selll esta
formalidade, pela necessidade que então haverá
de serem reenviadas para a indispensave.l audien
Gia dos Magistrados contra quem sejão dirigidas j

e para que possa chegar esta mecliela ao perfeito
conhecimento de todos os habitantes dessa Pro
vincia, ordena outroSiJ;ll que V. Ex. a faça pu
blicar pelo meio que lhe parecer mais proprio.
Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janei
ro, em 6 de Dezembro ele 1827' - Lucio Soares
Teixeira de Gouvêa.-Sr. José Egyt.llo Gordilho
de Barbuda.

Foi circular a todas as P~o,;inc.ias.

RES!lLuçIo DE 7 DE DEZEMBRO.

Manuscripto authcntico.

Thomaz Soat es de Andrade e C. , actuaes Con
tractadores das Capatazias da Alfandega elesta
côrte, pedem que o E~lado lhes pague a despeza
de algumas obras que ali fizerão com autoridade
publica a bem do serviço da dita Alfandega.

O Juiz informa que os supplicantes tem direito
a-ser pagos da despeza que fizcrãu com o assen
'l:ámento de dous guimlastcs na Estiva, e cons·
trucção de dous telheiros que os abrigão, bem
como dos assentamentos de outros dous guindas
tes de ferro na ponte grande, visto pertencerem
ao Estado estes quatro guindastes. Não se lhes
deve porém pagar o cercado da Estiva scnão
no caso de se não arrematárem 'as Capatazias,
porque os novos contractaclores he que o devem
pagar pela utilidade que delle recebem.

O Procurador da Fazenda só se não conforma
com o dito Juiz em ser feita a avaliação por pes
sQas não juramentadas.

Estava o negocio já no Conselho para ser con
sultado, quando os supplicantcs requerêrão crue
~s despezas pedidas fossem pagas por quem ar
rematasse as Capatazias, informando-se-lhe sua
obrigação nas condições cio contracto.

O Procurador da Fazenda convcio.

Parece ao Conselho que senú.o os tl:lheiros que
se achão no. largo da Estiva e eis guindl\stes
neiles assentados, obr~ fe~ta li cu rol de ThoDll17.
Soar.es e C:, com c,onsenbímento ~ autorida~.

publica, de reconhecida utilidade a"bem dos in
teresses daquelle contract.o, pelo quç lbe resulta
do rendimento da guarda, e demor,! neIles dQs
ge.oel'Os I'~sgu<\rdados d.o tempo" ~~lI\ COIP!> da
que l'ecebem os que ~1i t~p1 as sua~ D;u~rea4-orills'l

dtt outra manp'ir~ eJUlPst~s J,!. rel;ebeJell\ avar~í!~'
entrando tambem a Fazenda, Publil;a em grande
parte neste interesse, purque evitando-se as ava
rias evita-se tambem o desfalque que ellas trazem
aos direitos." devendo ser pagas as SllílS despezas
pelo seu actual valor, por maneira alguma o deve
ser com menos ou nenhum prejuizo da Fazenda
Puqlica,.do que pelos arrematantes novos, quaes
quer que sejão, deste contracto, em cujo beneU
cio em maior parte cedem os mesmos tclheiros~_

declarando-se assim em condição nas com que
se arrematarem qo, primeiro acto que para a ar
rematação se seguir, COJldição esta muito con
forme com a 51 das co01 que o meSmO contrac
tQ se acha an'ematado actualmente.

Resolução.-Como parece. Paço da Boa Vista,.
em "de Dezembro de 1827.-Com a ruhJ'ica de
S. ~I. I.-l\ligucl Calmon du Pin e Almeida• ..
Ea;tl'a/údo do Tltesouro Nacional do ol'igirur.l enviada
aos 12 de De;r.embro ao Conselho.

RESOLUÇÃO DE 7 DE DEzmIBRo.

Manuscripto authentico.

Remplteu-se ao Conselho da F.azenda, pal'a,
consultar, o I1jlquerJmento de Joaquim José dos
Santos, Amanuense da AdministraçãO Geral dos
Contractos e Administrador Gel'al do Cor:reio da
Imperial Cidade do Ouro Preto, em que pede
ser aposentado com o ordenado de 540:t/) rs. que,.
tem, em atlenção ús molestias que parlece, e a
mais de 51 annos de serviço e 70 do iuade.

Instruido I) requcrimento com informação da
Junta, e pareceres dados pelo Thesouro Nacional.

Parece ao Conselho, conformando-se com o
parecei' do Procurauor da Fazenda, que o sup
plicanle, pelo, seus. hons e longos ser-viços e
mais circumstancias con hecidas pela Juntada Fa
zenda, se faz Iligno de receber da imperial mu
nilicencia a mercê de ser aposentado com meta
de do ordenado que actualmente vence como
Amanuense da Coutadoria da mesma Junta.

Resolllfão,-Como parece. Paço da Boa-Vista,
cm 7 de Dezembro de 182.7' -Cl'lm a rnbriea de.
S. lU. I.-I''liguel Calmon du Pin e Almeida.
Ea;tmltido no Tlzesolp'o Nacional do OI'iginal man
dado ao Conselho aos 4 de JaTIIJil'o de 1828.

RESOLUçIo DE 7 DE DEZ'EMBRO.

MaDDscrip-to au1hentico.

A Junta da Fazenda do Pará remetteu ao The...
souro Nacional hum requerimento de Manoel
Caetano da Silva, em que p,ede a sua reforma no
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lanva. Paço da ,Boa-Visra, em ') de Dezembro dé
1·8-!i7.-Com a i'ubIlioa de S, ~l. I,-~liguel Cal
moo dó Pin'o Aln'H~ida,-Extl'altidano ThesoUl'(I
Nacional do original enviado IlO Canselho aos 4 de
iJaneil'o de 1828.-

_ M(l,ouscripto autheotico.

,José Alexabôre he Amorim Garoia-, segun'do
Escl'iptuI"ario da CónJtadori1. 'da Fazenl1a da Pro
Y[Mia ~f)-Geará, <l'equereu 'que \!mqtilaritó esti
'V'esseJ serv'irldo o lugar de Egéti aO'dá efifa Jdnta.
na' u'Useneia eI~ António de- Castro Vianna, Dep'u
tac~o da Assemb[éa Legislativa, se lhe cdncedesse
to'do o ordenado de Escrivão, e que no caso dê.
não regressar para o seu lugar ó Contador Joa
quim Igu'acio Lopes de Andrade, que se àcha nes- .
te 'Theso'uro, seja elle silpplicante pro'\'ido ém.
Contador; no ea u porém de regl'ess-ar, oomo
lhe compete servÍl' de Escrivão na au eneia do
dito Castl'o Vianna, e ao sllpplicante o ele Con
tador, pede tdclo o orclp,naclo deste emprego e1m.
quanto o senil' interinamente, alleganclo 26 aonos
de bom serviço, e o grande trabalho e responsa
bilidade na ~ervenlia interna daquelles elous em
pn'gos sem recompl'nsa cone ·pondente.

Veio e te requerimento acompanhado já de
informaçfio da Ju'nta da Fazenda elo Ceará,. em
que 'ella' afiançá os servIços e capa'cidade fIo sup
plidnte,e que e'm altençfio a e tal' senindo e
Esc6"i10 tiúha, résolv-idd ~Í)utll,mplaJlo COm tnê
tarde l:Ió orHerlado d'a{IUéll ettiprego,l}ogo que fio
tJas cf.ó prá'zo cÍe"sê-iS li1c~e5dlo ilnped'imelilo dG
prb'prieláHó.' (') I c' , •

f) O .Colira~M 6c~-râ~' (Hl terc:eÍ1'a R'cpavtiçfro. dG
Tf1esbu{'Q informou que 'cmquan o não sc.neci
disse' I') r~gressci dó CantadOl' Andrade, não4:inlla
lugal' o acc sso elo ~úppli.icante a Contadór, bem
tambem o ,encimento que vede emquanto ser
,'lir í'nterinamente, de Escrivão, pois que o pro
prietario não ,-ence o ordenado desse Gmpregf>
emquünto fÔl' deputado da Assembléa, e assim
esta especie he semelhante á que fôra ind efel'id a
pela provisão de 9 de Setembro de 1825, expedi
da á Balda; pal'ecendo-Ihe além disto notavel a.
resolução em que ficnu a Junta de elar a metade
uo ordenado ao stlpplicaote, applicando tal vez.
para este caso o elecI'eto cle 7 de Agosto de J ?98,
{l'le he só applicavelno caso de licenças por mo
lestia, .

O Procurador da Fazenda respondeu que se
conronnaya com o Contador Geral , em se deveI'
iOilefedr a pretençâo, e,que se orden asse ú Jun-
ta que reponha o ordenado com que pretendia
contemplai' o supplicanle, caso ellc o tenha "c
cebiclo; con,Yinclo rcmettcr-lhc copia da provisãlil
citada,

Parec.c ao Ajudante do Escrivão do Thesonro
que emql1anto se não decidir que o aclual Con
tador fica de$ligado deste emprcgo, 11e intempes
ti va ~ prclenção do supplicaote ao mesmo em
prego; quanlo porém ao ,ordenado, entende que
o supplieante póde ser Jeferido com a quinta
parte, pois que os empregados a quem accrescec,

-emprego' de Gomprador Ms Armazens doa !l'Iar:i~

n'ha da dita Pl'novincia com o' respectivo ordena:.
do de zoo:jj) 1'5• ., oom so1tlpevivoocia para Suá fi..:.
lha unica, Barbara Maria. da Luz, cm altenção a
27 annos de s 'viço, avançada idade e moles tias,
A Junta inrorma que o supplicante, pelo seu bom
serviço e pelo máis que alleg-a, está nas circums-

-tancia de ob~~ .. apos,entadoria com o orde.na
do por int~i,ro; mas quaplo ~ continuação d-ell~

para sua filha, S. ~l. I. IRe depra cOln fór c10 seu
agrado.' ,.

Remettitio ~~ C~!lsellio, qa Fafe?da, ,p'ara coo;
su tal', o ,Procura40r " a Fazcndá' entend'e que a
E}élenção ái~à': sçparacia,la!l'sobre,vivenGia da
pl:nsãp I)arà 'sú'a filba tle iriteiramente ~e' ,mera
graça, f} que só por êffeito dena poderá ser, de
ferida. ,,' I "I " I

o Conselheiro' Fiscal disse: - Não pode pp'r
direito ter lugar ~ ~p,osentadoria,e menos a.,gra
ca de ~obrevivencia 'do ordeuado.
• Re;olu(.ão.-Cómó p'arece. Paço da Boa Vista',
em 7 de pezemoro de 1827.-Com a rpbrica de
S,. l\'!. I;,-~1igllel Calmon cru I'in e Almeida, 
l!;xtmllida no T!lesouro Nacional, dQ original em ill-
do aos 4 de Janeil'o ao ConsellLO. '

RESOLUÇÁO- DE 7 DE DEZEMBRO.

lIIanuscripto aufhentico.

Mandou-se co))'stiWi~ ~''CónseJlfo da Fazenda
-sobre o .r6q~é1:imentQ deol\lánoo.lnda X oo.oElÍ.\Iiio,
F-ieldG sB~ll\uda ,clasre .dos ,Au'Jna'iens da ~1ár.inh'!
'00' Parir,Jem qne '}lede &~C apO: en'adOrll,'G,clito lu.
gar cO'JÍl o'. eU~rdei:1adol deü!501J) cra,/'annua,es.,
em'attenção ao eatado em'que sQ'a~ha dé nã.o p.-o-
di)~ contiFmar no sem~iyo pêla Vral)ç.ada idade e
falta de 'lisfa, teo'do seni.do zp ,a,Ii\I,lOS ce.m tl'~l1~a

de linha 0'20' no di~o\lugal" de.Fjel, p0,!110 voXHi'
cão os·doeumentos:Jc a.. Junta d1! Faze[),da' na S~la

informação, , I

OU"idó o Procurador da Fazenda, llesponclen
que nada ha"ia tão justo como a pretel1ção do
supplicante.

Parece ao Conselho que, cm 'Vista da diutur
nidade do sel'viço elo supplicante ·M.anoel da
Conceição no exercicio deste empreg'o, e sem
nota, da impossibiliLlade da continuação deUe
pelo seu estado de caducidade, sel'ia conll'3 as
regras da equidade e justiça privar a hum sub
dito do estado que se tem impossibilitado e en
canecido no sel'viço delle, do necessario alimento
duran te o pouco resto da sua vida.

Aposentadorias cm semelhantes Ingares sã,)
desconhecidas nas leis e orcl~ns anteriores; talvez
haja exemplos que não constituem regra, mas sa
tisfaz-se a justiça, a equidade e humanidade, dis
pensandQ-se o supplicante do exercicio de Fiel
pela impossibilidade em que estú, conservando
se-lhe o seu diminuto ordenado, e nomeando-se
quem sirva aquelle lugar, para que não llaja falta
lio exercicio delle, que o-Conselho s'Uppõe neces-
llariÓ. '

Resolução, - Seja aposentado ficllndd depeu
~ente da áppro"àçáo da Assembléa.. Geral Logis-

~l

nESOT,UÇA,Õ DE 7 DE DEZEMBRO.
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l\Ianu~crjplo uulhentico.

RESOLUÇÃO DE 10 DE m(ZJmnno.

Lucio Soares Teixeira de Go'['.8a.-Acha-se ei {l.
55 v: do Liv. 2° de Reg. de ConsutÍas da lJfesa áa
Conscie71cia, ?la Secretaria dez JlIstirá'.

Sobre o omcio do Ou \'Í(lor pela lei, l\1anoel
José de Araujo Franco, em que se queixa,'a do
l>rovedor, pela lci d;! Cidade da Fortaleza, por
querer usurpar a sua jurisdicção dirigindo pre
calorias aos Juizes Commissarios da Provedoria
das Villas de sua Comarca, sem que primeira
mente obtivcssem o seu cllmpra·se como Ouvidor,
e acerca da providencia que p.edia para se.regu
lar em casos, idcnticos, "isto ter o Presidel)te da
Provincia' mandado dar execução áql1elles prec.a-,
torios, l1cu-se lista ao Procurador F~scíll que dls o

"
)\lanllscFi.plo uulhentico.

l'nOVIsÃo DE 7 DE DEZE~mRO.

RESOU;ÇA,Õ DE 7 D]; DEZEMnno.

lIIanuscripto aulhenlico.
11

Sobre o requerimento de Joa'lJuiPn José Ribei·
1'0 I'into, pedindo a coadjutoria e l'utur;! succcs
são da Fregnezia da Cidade da Victoria da 1'1'0

"incia ~o Espirito Santo, parece ú Mesa que não
tem lugar ~ pretenção do supplicante, porque
nem he pedIdo para ser CO,adjutor pelo V~gario

Collallo, nem consta que este esteja impossibHi
tado para continuiu a servir, nem o supplicante
instrue o seu requerimento com os documento
necessarios, faltanllo principalmente a <lllestação'
do seu ordinario, Ião recomm,endarla pelo decre
to de 16 de Agosto de 18 I j' V. 1\1. L mandará
o qne fUI' seI'\' Íllo. Rio dcJaneiro, 23 deNoyem-
bro dc 1827" '

Resolupão.-Como parcce ~'I Mesa. Paço, 7 de
Dezembro ue 1827. - Com a imperial rubJ'ica.
-Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.-Acha-se á'
fi, 5.l v. do Lie. 2° ele Reg. de CO/ls/LUa da l11esa
da C011scieJlcia l1a Secre-t!!ricc da Justiça.,

l\ligu~l Calmón riu Pio e Almeida'J etc., EllÇO
sabcr á Jnntll da }j'ou,cnda 'de pCJmamhnco' que,
d'cterminando -8: i'L I. -quc se ab~o, quanto an.
tes, os cursos jurídicos C1',cndos pela lei de II de
Agosto do presentc.agõo, oomo me foi commu
nicado por aviso da Secretaria dI! EHado dos Ne
gocies cio Imperio, de !l9 de 'NoTembro alltece~

dente: ha por bem igualmente ordenar que a
Junta faça o suppl'imento de lodas as Llespezas
que forcm precisas para a abertura e andamento
regular do estabelecimento elo dessa cidade, em
observancia da dita carta de lei. O que assim curo-

·pl'irú.--José Mal'ia Xa\'ier de Oliveira a fc:t no
Rio de Janeiro, aos,; clú Dczembro de 1827.
IUllrcellino Anlonio de Souza a fez escre"cr.
l\liguel Calmon du Pin c Almeida,-Aclla-se cí {l. 1

do Liv. deltas de 1027 cc 1832 pela :3" Repal'tiçllo elo
TI/esolll'o NacionlLI.

l\lullllscrjpto ulllhentico.

Sohl'e Os requerimentos ueNullo Alv<lresPel'ei
ra ,da Sil'f a, e d<)s moradores tia Fregue7iia de
l'(pssa Senhor<l,d<l Conceição dÇlllio Bonito deste
:Bispado, queix<lndo-se _do seu P<lI'ocho o, P:adrc
AU1011io Mal'ia,Ribas Sandim, deu-se vista <10

Procurador Gel'al Uas OvdCAS ,e Desembargadqr
Procur<ldor da Corúa, que respondêrão: o. pri~
J)lci!'o, "{il/tjlJ.stitia; o segundo, qll.C a matl!'ria da
<iueixa, ~lém de pareceI' toda fundada cm rivaH
dádcs e odios .particlllare~, e por iS30 pouco at
tentli I'el, era só da competenciã do J ui1-o Crimi
nal e não de ta Mesa,

Parece ú l\Iesa que sc devem rcstituir cs d'ocu·
mentos como p-ede no final tia exposição, e não
podendo pelo systema cOlutitucional tirar-se dc
"assas em casos que não sejão dc lei, quc pôde o
111esmo representaóte Commissario de Policia
lIsar dos mencionados uocumentos pelos meios
Ol'llinarios estahelecidos em lei, a que se julgar
com direito perante as justiças ordinaJ'ias.

Estando deliberado, mandOll-sc Ú l\lesa hum
outro requerimento assignado por diversos pa
rochial1os da referida Fl'eguezia relativamente ao
mesmo objecto, afim de se juntar aos mai~ papeis
e proceder·se a consulta, pOl' cujo motivo deu-se
DO\'amente cle tudo ,'hta ao ProcuJ'ador Geral
d:rs Ordens e ao Desembargador Procurador da
COI'ôa, que disserão_em resumo que não tendo
::~Ilella !Uesa jurisdic~ão cl'!mil~al, podião os
(ltlcil\o?oS usar dos meIOs ordmarlOs.

O Tribunal, conformando·se com :IS respost~s

fiscaes confirma o seu anterior parecer, por nao
<I.ç.cres~er razão que o faça mud?I' dc opin~ão. v.
M. I, mandará o mais jnslo. lho de JaneIro, Zl

de NOl'embro de 1827'
RÇSO/lIfã?-Como parece á l\Iesa. Poço, ,. de

Dezembro de 1827.-Com a rubrica imperial.-

RESOLUÇÃO DE 7 DE DEZEMnRO.

trabalho e responsaLilidade por lugares que pro
visoriamente exerccl)1. tem jus a hum premio,
pelo menos a essa quinta parle flue se nega ao
supplicanle.

O Thesourciro mór conforma-se com o Pro
cur<ldor d<l Filzenda.

Remrllcndo-se o negocio ao Conselho da Fa
zenda p;tr<l consu1t<lr, e ha vendo nov<lmente "ista
o Procur<ltlor dn F<lzendil, l'espondeu:-Não mudo
o meu \'olo, porque loda a disliocç;io e modifi
cação <lllel'a .<1 I~gisl<lção novissima acerC<l da
quinto! pilrle 40 ordenado <I fa VOI' dos serveulu<l
rios;, que, entendendo imporlar medida legislati
'V <I , he reser\'<l,d<l á Asscmbléa. ú qUill pótle o
mesmo ncgocio C(lm os ll<lpeis pertencentes ser
remellido p<lra se tomar em cousiderac~o c de-
cret<lr-~e o jus~o. •

Resolurão, - P:lI:ece o mesmo <10 Conselho.
P<lgue-se-Ihe a f]uint<l p<lrte. P<lÇO tia Boa-Vista.
em 7 de Dezemhro tle I 827.-Com a ruhricn de
S. lU. L-lUiguel C<llmon du Pin e Almti la. 
Ea;t1'altida 710 Tltesolll'o Nacional do original mall
chulo ao CO/lselho aos 15 sie J a71eh'o de 1828,
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se:- Creio que a llecisão do Presidente foi le
gaI, porque n~') sei com que jus o Ouvidor iI) hi
ba o cllmprime.nto dos precatorios dirigidos Íls
i asUças pelo PI'O~edol' da Ciuade. Em taes ter
mos fiai jus!iti •

O Desembargador PI'ocurador da Coreia, a
quem ~e deu vista, respondeu :-0 procedimen
to do Olll"idor iJ'lterino do Cearú foi precipita,lo
cm fazer susta as djJigencia~ qne forão depreca
da~ pelo .Juiz Provedor da Cidad~, que ne.nhnma
necesshlade tinha de dir'jgiI'-se ao Ouvidor, obl'án
do legal e lou"avelmente o Presidente por COI'

t3r esta discussão que podia empecer o bem do
serviço puhlieo.

Parece ÍI l\I'csa con formar-se corp :l in forrna
ç~o do ~residente e respostas fiscaes para na sua
conformIdade consultar. V. lU. J. mandarú o
mais justo. Rio de Janeiro, 215 de Novembro de
J827'

Reso(uçlio. - Como parece ú l\lcsa, Paço, 10

de Dezembro de 1827.-Com a rubrica impel"ial.
-Lucio Soares Teixeira de GOllvêa.-Aclta-se ti
fl, 55 T. e 56 do Liv. 2' de Reg. de Consultas ela
Mesa da Consciencia na Secretaria ela Justira,

RESOLUÇ.-O DE 10 DE DEZBMBRO.

l\lanuscriplo authenlico.

Renlctteu-se ao' Consclho d~ Fazenda .. para
60nsull:II','0 omeio do Juiz interino da Alfadàe
ga desta Côrte, em que pIlda se lhe declare se a
:portaria:de 4de l\Iarço de 1823, que mandou co- .
brat' 15 pór cento dos genel'os dI) producção por':
tugueza embarcados em na"Vios POl'tuguezes, sen
do tae!j generos de propriedade brazileira, deTe
continuar a observar-se, ~'isto que a tal respeito
nada se particularisou no tratado com Portugal.

O Conselho deu vista do olJicio ao Procurauor
da Fazenda, o qnal respondeu: - O ttatado de
29 dé Agosto de 1825 he mui simplcs, como con
fessa o Juiz, e apenas no arl. 10 diz q'ue as mer
cadorias de huma e oulra nação pagar.íõ reci
procamente .5 por cento de direitos de consumo
provisol'iamentt', ficando os de baldeação e reex~

portação da me!!ma fórma que se praticava an
tes da separação. A letra da portaria aqui junta he
bem clara e frilla,:,te, se pois não eltis~e esta legis
lação, o que o Juiz aliús diria, parece quc se devc
praticar o que até aqui se tem feito, até que o
contrado se determine, seguindo-se a praxe at~

aqui estabelecida.
Pareee o mesmo ao Conselho.
Reso/uçlio.-Como parece. l'aço da Boa Vista,

~os 10 lle Dezembro de 182·,.-Com a imperial
rubrica. -l\ljguel Calmon du Pin e Almeida. 
Extl'aJlida no Tllesouro Nacional do originftl entiado
tiO Con3elho aos 20 de Dezembrl'.

RESOJ.VÇ!Õ DE tO DE DEZBMBl\O.

M"anulcrjpto autheutico.

CarIo! Bendricbs e C~rlos B. Melchcrt, ne
;oeiantes AlIemães d8Jta praça, pretendêrão des·
pachar na Alfandega .6 barricàs de 8'enebr4\ d.

'1••e VJ.

Hamburgo, pagando 24 por cento sobrc a a\'a
liação da nova pauta, na supposição de que, .Ie
pois de 19 de Agosto de I th6 em que e5ta se
cOl;neçou a I.ÔI' cm pratica, tio ha ce~lla(lo a ta
be,!la que acompanhou o decl'clo de 50 de De
zembro de 18~2, peta qual se regula vão o~ direi
tos dos molhados.

Responde.lJ o Juiz que a pauta se regulan para
as nações com quem ha viól Iratado , e que para
as outras continuava em seu vigor a tabulla.

Despachiariio então por ella; Illas chegando á
A\fandega, em 22 de Setembro de I82l:i, huma
hora t1epois t1aqnelle de pacho, a porlaria dessa
mesOl a data qlle estendeu a todas as nações a
nova pauta, reclamiu'iio o excc 50 de direitos que
havião pago; como o Ju i1. não annuis e, recorrê
I'ão a S, [\1. I., allegallllo que o Jui1.tinlla admil
tido hum lnglez a p:Jgar pela pauta, cm '9 de
Agosto, direitos de \'inho portuguez, e que tanto
era da mente do go"crno estende -Ia a tOth" as
nações, que assim o confirmou depois pela dita
portaria.

Ou vido o Jniz, confirmou que quando chegou [l
Alfandllga a pOl'taria já esla"ão I'cccbidos e lança
dos em receita os dil"e 'tos pagos pelo upplicantes,
e que a portaria não era rctroacti \"a, Que he ver
dade ha\'erem-se exigido direitos pela panta a
]lum Inglez, mas os supplicantes calão on igno
rão que isto foi POI' engano, e fJue apen as reclamou,
logo se lhe fez a conta pela tabellaJ \I que Lhe era
mais fa\'oravel, c a'sim e~te exemplo que aIle
gão, longe de apoiar a sua pretençâo, a destróe
inteiramente; porque se a tabolla não e ti\"esse
em vigol', de certo não se attenucl'Ía ú rcclama
ção. Que datla a hypothese de que a pallt.a não
lhes fosse I'avoravel como lei, c se th'es em co
brado os direitos pela tabellá, com toda a razão
dU"il1:lrião restituil' ii Fazenda Nacional a llilféren·
ça. Como pretp.llIler logo que eIla restitua o que
l'I~cebeu legalmente c em boa fé:' Se os sllpplican
tes obtiverem deferimento, devcl'-se-lIa jgual~

mente restituir aos mais que despachiarão nesse.
mesmo dia.

Remetticlo o negocio ao Con elho da Fazenda
pal'a consultar, houve vista deBe o Procurador da
Fazenda, o qnal, conformando-se com o juiz da
Alfandega, sustenta a injusliça da pretençiio.

Parece o mesmo ao Conselho,
Resoluçi1o.-Como parecr.. Paço da Boa Vista,

10 de Dezemhro de 182,.-Com a ruhrica im
perial. - Miguel Calmon tlu Pil1 e Almeida.
Ea;traltiela no ThesoUl'o Na_onal do original remeto
fiel? ao COliseU." aos 20 de Dezembro.

JUlSOLUÇÁ.O DE :lO DE DEZBJ,(BRO.

Manuscripto aulheDtico.

As autoridades do Reéoncafo da Bahia. M

tempo da occupação lur,itana, mandilrão, tirar 35
nlas e carregamento do oguardente do J)arco de
Pedl'o Antonio Coelho para provimento do Exer..
cito Imperial. Deste faclo dilo supplicante que
resultou a perda do barco, e outros objecto,
cQn5"\ntc~da justitlca~ão que d~\t ; mas o accor..

'!)
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<Tã'o:da Ue1n'ção tóní'a<!a sollre a justificaçJó c"om
audlcnGi'a d(1 Pr0CUraoor (Ia Filúnéla, só houve
por justi,iicada a perda .10 "clame c aguardente,
e a Junta da Fazenda só disto o inderrinisólI, Re
corre p(~dinJo ,. :338./i)5!Jn 1'5, em que imllol'ta o I

barCl1 e l't1ais olJjectos perdidas, rcfol'çando com
-attestados a pr(Ha da juslil1caçiio. '

A JUI)la inf.. rma que da tomada das velas nifo
p'odia deixar QC vir a destruição do iJarco, e por
consl,;qncnciá uom dircilo parece aS5i:;tir ao sup
plicaulc pili'a ser pago tambem do sen ,.'alor, as
sim como i/íualmente dos ,cascos- qqe conLinháo'
:l aguardente, não porém dos máis objectos, por
falta de su:fficiente jusLificação.

RemeLtido ao Conselho pal'a cOIÍ'sullar, res-·
pondeu o Procmador da Fazenda que o supplí
·canté tem o. mesmo direito á indemnisaçâo já
paga, como ú que o nãl) foi ainda; ~ois qu'e com
a tomada do velame niio podia fazei' na,regar o
barca, c por isso Ludo perdE!l1.

Parece ao Conselho que a q'ueixa do suppli
cante he menos fundada, attento o accordão qne
jufgon ioopl'ovada ~ justificação na parte de qtle
ora se pede o pagnmento, mOLivo bastante pam
devei' usai' dos meios oruinarios aos que t~m s1áo
remettiàos todós os que estão em igúacs circums
ta!?cias para c'on '"encerem a Fazenda legalmente.

Resllluçii:o.-Como pUI'ece. Paço da Boa Visl'a.,
C'Ill 10 .de deze.lJlbro de 182'. - Com a rubrica
du lmpcl'adOl',-l\figuel Calmon ilu Pin e Almei
da. -Exll'~hi(Jo do Thnoeero Nacional do origina{
.7,!anda~o ao Cons,elflo ao-s 8 de' J aneil'o de 1828.

nBstlLuç:Io DE 1.0 DE·DEZmmR-O.

Mauus~ri.pto aUlhentic'o. ,."
• < !

lUaniloil-se consultai' a l\lesa da Consciencia e
'Ordens sobre'o requerim~n~o' do Co'nego Donto'
ral d~ Sé da Bahia, Ayres Antonio Cor.rea de Sá
e. Albuquerque, para que la J unta da Fazenda noio'
pague as congruas ao Prio!1te Geral e a'o .Conego
.Apontador, cmql1anlO não apresentarem licença
para não residirem, obrigando-os a reporem den
tro de 5 c1ías as que inde-vill'amente tenhão já re-
cebido. '

O ProcUl'adol' Geral das Ordens disse que rés-o
pondia ao injusto requerimento do supplicante
com o quc ínfol'm~ a 'Jun'ta e Cabido. ,

O Procurador da Fazeml'a acha -indeferivel e'
de má fé a pretenção do 8\}Pl'licante, porquanto
os trabalhos do Cabido nunoa deixão de ser os
mesmos apezar da ·ausencia de alguns de seus
membros, e os pl'eseutes, que fazem o serviço,
tem direito ás congruas daquelles por pratica an
tiquissima, Que contand'o-se o -vencimento das
congruas do dia da residencia, e nã,u Lendo o sup
plicante senão a posse, nem apresentado titulo
para esta aUifente, ou razão ulausive-l, obrou o
Cábido em regra l'Cpartindo a congrua do mes
mo supplicante pelos que fizerão a obrigação
·delle..

~ Parece-o mesl116 fi ~flJsa.
[tesoluçiío:"- Como parece á Mesa. Paço da

1.loa Vjsta, 10 de Dezembro de 18~7' -Com 8J

rubrioa dd'Ilú,g~ra 01', -l\Hgc.el Calhron 'dLI Pin
e Almeida, - Exlrahirla. fiO Thesoefo Nación/f.l d.o
orjgin(t~ j'e.nllJflido d ~lfesa aoS' 8 de.J l'!tle~/·ode'.1,828.

l'ORT AnIA, DE ,~2 DE DnzdLn~o. <I

Call. Plaacher.

'S:1\1. o I" deferindo a represQ.nfa,eáo· que V}llS:
fizeráo em 6 do corrente como Agentes da Co~

panhia Ingleza do Gongo-Socco, determina que
Vms. entreguem no rfhesoUl'o PuhUco a impor
taneia .10 ouro qUee loi exlra vi:tdo a.os direitos
nacionaes, apresentando a conta respect~va: ou
tro sim I;ll,anda o ,mesmo A. S. P rLicipal:-lhes
qu.e ficou inteirado dos sentin"U:lltos louvave~ da
dita Companhia, ú qual prQmet~c tO,do o favor
pos.si.vcl na .conformidade das inslrucções lJlUc
acompanh{II'ão o decreto que autol'isou o seU es.
tab.elecimento em Minas Ge.racsl Deos gllaJ:dQ" a
V.mo ~aço, ~m 12.dc Dezembl'O de 18~,._-Mi

guel Calmon du Pio e Almeid.a. - Sr~. W~re,

Raynsford e C.

RESOLUÇÃ.O DB i4 DE DEZEMBRO..

M~uscripto auth.cntiCo.

Gabriel l\lendes dos Samoll, Juiz de Fóra da
Yilla de Santo , pede con,firmação da senr.ntia
de Juiz ela AIrand.ega da dJla ViUa~ afim de eTi-
tar as mesmas duvidas s.uscitadas com o seu an
tecess.o.r constantes-- do! documentos que íunta•
~s~e docuIDce,llto he a p.rovisão do Thesouro de 6
de Agosto. de ,1.8.25, pela qual mandou, não obs
tan~e informa,r a Junta a incon;lpatib;'liãade deSfes
dous excI'c!cios pelo crescido ..expedien(e da AI
fandega, que o Juizl de Fóra antecessor. do sup
plicanle servisse de Juiz detla t visto o ~OUE:q qur.
fazer .do lug:ar de Juiz de. Jtqra~ e não bastar ()
ordenado ~e am~os pafa a s-ubsistencia de tIous
indi-villllos ~eparadamcnte" impondo-lhe todaTia
a obriga~ão de tirar o cowpeten.te titulJ. 1

Ouvida a Junta, informou que I) antecessor ,do
sup,pl,icante nunca apresentou (l tal rtuto, que~

sem embargo de não haver o s~pplioahte obtid()'
mercê expressa, lhq dcl'3 posse. POI' e&t~ occasiâ()
torna a repre::~.entaL' que ainda subsistem as ra
zões porque são ,incompativeis as duas serventias
em hum só ip,dLviduo, COmO hfm dei.s.ão Verf os
abusos que houre pela falta da assistencia e)Thc
tiva do dito antecessor na Alfandega.

O Contador Geral da terceira Uepart1ç~o ia
fOl\ma que o supplicante póde continuai' ,nterioa
mente na servenLia.., até que a .Àss'em1ol1éa decida
sobre'a .c~eação do o:fficiq. .

O mesmo parece ao Procurador da Fazenda.
O Ajudante do Escrivão' do Thesr..ul'o tambem

concorda, mas tem por muito necessaria a Cl'ea~

ção do omcio, e que ó negocio se remeLla q~an

to antes á deliberação da.Assembléa.
Conforme o voto do Thesoureiro Mór se man

dou consultar o CODseUlo da Fazenda.
Ouvido o Procurador da F;nenda, que se rc

panou ao que bnia dito DO Thesooro, parec.e- ao
Conllelbo '1118- taDto :não. ha incODlCllit~nte eD1 S/So
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. p&SSàr pro'Visão para ° supplicántc continuar na
.mesma rórma do o.rdenac.lo a respeito do seu an
tecessor, que, gelo contrario, se preenchem os
fllndamentos da pro"isão de (j !le Agosto de 1825,
e que o bem do serviço c das partC's ganha em
servir de Juiz da Alfandega, li (Iuem !te de snp
pôr que o sali:ir<lç<l com mais conhecimenLo das
leis. • ••

Parece porém aos Conselheiros DOlltol'e5 Luiz
Thomaz Na\'al'ro de Campos e José Fortunato
de Brito, que senda di vel'sos os lugare de
Juiz de Fórn, de que uni-ca e solidariamente
o upplieanLe tem mercê, e o lugar de Juiz da
Alfandega, e sendo ao mesmo tempo probibiJa
a aecumulação Je lug<ll'es em hum só intlivirluo,
e ao mesmo tempe) representada pela Junta da
Fazeuda de S. Pnulo, a incQmpatibilidade tlestas
erventias apezar de que S. lU. I. jú, com conhe

cimento de causa, () decretou 3 l'espeiLo do an
tecessor do supplicante na citada prodsão, o
que o supplicante preteride h'C huma nova mer
"Cê, e consegui'ntementé o titulo que S. lU. I., ~e

existem os motivos expendidos na provisão, e s~,

por isso, não ohsta a determinação lie lei 'em
'Contrario, l'csolverã dererir-~I,e como bem lhe
ap"'Obret.

RboluÇiio.-Cbmo parece ao Conselho. Paço
da Boa Vista, aos 14 de Deze!,nbro de 1827' 

Com a impel'ial rubrica. - Miguel CalmOl'l du
Pio e Almeida.-E:clrallida no Ttlesolll'O Nacional
do ori/!itlal enlJitulo ao CIJTIs~l"o aos 22.

l\ESOLUçKo DE i7 DE DEZEMBBO.

Manuscripto anlhenlico.

Joaquim ~l:Irtins Ferreira arrematou em hasta
publicá, em 9 de l\larço de 1825, pel'ante a Jun
'ta dR Fazenda da Provincia da Parahiba, 03 ca
vaco! de llflo·bratil que se achassem nos Arma
zens Nacionaes, com a condição de os rec.ebel'
em tempo brcve e pagar nesse acto 820 rs. por
quintal. Apresentou-se immediatamente nos Ar
senaes, e ali se lhe entrpgon, buma porção, fi
cando ol1tra talvez maior que se não podia tirar
por estai' debaixo dos tÓros. Esperou que sc ilcsen
tulhassse o Al'Ínazem, o que não tivera lugar senão
em Dezem.bro do dito anno, c i.ndo a I'eccbe-Ia os
gl1ardas impedil'ãn-Hl"O. Rccorreu ú Junta, e de
pois de varias rcplicas teve P0l' despacho que não
tinha direito seuão aos ca"acos que I'ecebêra, por
que devendo tira-los todos Bo Armazem em ter
mo breve o não fez. Recorreu ent"dO ao Thesou
1'0 Nacional reclamando o direito de propl'iedade
que, pela arrematação solemne, tinha D todos
os cavacos existentes nos Arrna:z,ens, no 'Jia 9 de
l\1arço, em que se celebl'ou o contracto, e para
mostrar que nao foi omisso em os tirar, junta
hum certificado do~ Guardas mandado passar pela
Junta. NelIe attestao que o recorrente tirou os
cavacos de hum Armazem desoccupado e deixou
os d~ outro que, posto tivesse pladeit:t.brazil,
era tao pOUca que com pequena despeza se podia
remover, e que já se achavão confundidos com
outros cavacos e lascas.

Mandou--se ouvir a Juota, e esta respondeu
que no contracto se não estipulgu quantiJade
certa, e só a que elle recebe e em turma hreve,
e como demorou no\'e mczes o T~i:bimento do
rr. to, sobre\'Índo ól prol i 'ao do Tlte~ouro de 18
de Fe"er'eiro c 30 de Junho, recommendando
aquelta a reme. a de pÍlo·brnil para Londl'f~ , C

esta a estirpação de extl';nios , entendeu flue jil
não tinha cahiml~nt() a pretcnção do u!'plicante,

O Coutador Gl;:r II da terceira Reparlição con
corelou cnm a Junta.

Em conformiJólde com os pal'cecrC's .10 Procu
I'ador tia Fa7.endn e ~lesa dll TIlC'~()urtl, l'eOlulteu
se o negodo ao Con~c1!tn tln fncnda para con
sultai',

O Pl'ocuratlQr lla fnzC'nlla ô'poion a informação
da Junta, e al;cr('SCcntou ljue () ,opplicnnte devia
imputai' a si o não h3\'UI' tirado os cavacos cm
tempo compelente.

Pareceu ao COAsclho ser deferivcl :J prelenção,
e que se devia GrdeAar li ,Junta' a cnLrega dos ca
"acas exi teote no Armalcm, no dia 9 Ile ~larço,

porque a arrematação foi legalmente f~j~n, e não
podião senil' de fundamenLo a pro n ocs com
que al1eg""3 paril deixar de a cumprir, pois que
nada dispozel'ão a respeito de cavaco', nem co,os
tava que houvesse lei que a pl'Ohibisse. antes
nisso anJúra a Junta segundo as regras da bo,a
cconomia.

Pareceu aos CouseUlCiros Leonardo Pinhei
ro l1e Vasconccllos e Llliz Thomaz Navarro de
Campos, que devia a Jun"ta tornai' a infor
mar juntando copia da ordem que a alltorisou
para fazer a armmatllção, sem o quc não podião
interpôr com segnr:mça o seu parecei', porqoe a
,não J.... ver ordem expressa e passada com conhe
cimento tle cansa, não recea,'ão avançar que a
arrematação não devia produzir o eu eiTeito pelo
patente e graude prejuizo resultante ú fazenda Pu
blioa. A Fazenda intcres~a vender muiLo pilo-bra
(Lil, mas cOllvém igualmente su tentar o sen preço
de tal modo porém que a carestia nan obrigue a
procurar SUppl'il' e te genero com onLro. Ora, o
preço de 820 rs. he demasiado iuferiol' ao dos
tóros, e de certo nao paga a conducção até O Ar
maze.m, e dá lugar a huma concUl'rencia desvan·
tajosa ua Europa. Accresce moi, que o trans
porte com modo dos cavacos raGílIt~ o p.xLravio e
o dolo de se falqllej3rem os tór\)9 11)01s do neccs
s-ario com vistas de vC copipra,~m os cavacos.

Resolução.-Como parece ao Conselho. E or
dene-se ás Juntas de Fa7,cnda respectivas que 50
br'estejão na venda ou queima dos cal'acos e apa
ras do púo-braziL até ulterior ordem. Paço da
Boa Vista, em I? de Der.cmbro de 1827"- Com
a imperial rubrica. -!\liguei Calmon du Pi~ e
Almeida.-E:ctl'altida do original que (oi l'emettido
ao Comelllo aos 15 de J alleiro de 1828.

RESOJ.UÇÃO DE 17 DE DEZ"EMIlnO.

1'laDtlscripto aulheDlteo.

Remetteu-se ao Conselho ela Fazenda, para
consultar, o requerimento em que o Tenente..

J1J.~
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Coronel José de Sá Cál'Jleil'o Pereira de Ca~tro
Souto-Maior pede o qne FC lhe dé\'c de hllma
t~nça III: 161'::t/:J rs. que linha pela fulha da obl'a
pIa,. e lhe. fura coneedida em remunernção de
sernços feito em divcrsos \l(l.10 , parli{lulal'
mente ,na, rcstnllr,lçiio dI: PorlllgaL e enmpnnha
da Pelllnsula , onlle foi fcridu lrcs vezes e ficou
aleijarlo, da fJuill tenea ldl'e assm.lamenlo na
=-olha ria obra pia, elo~r1e foi eliminallo por ter
1do a Portugal, cm razão de nõio qnerer senil'
com o gOl'orno pro\'isoriu d:, llahia c(lnlra as
ordens de S, M. T. Pedindo olllrosim a graça
ele ser contemplado d'ol'a em diante na me!.'ma
folha.
. Parece ao Conselho que, conslando dos papeis
Juntos ser o supplicantc lcncionario ele '6o::t/:J rs.
com ilssnnlnmenlo na obra pia, desele 23 r\e Ju
nho ~e 1816',e que, ele entiio alé agorn, jamais
cobrara quanlla alguma, se lhe de\'c pagnl' nté o
ann ~ de 1821, cm que I'esidio no imperio, e ao
sernço elelle na Prt I incia de Pernambuco, e que
-para ha\'el' de cohrar deste anno alé 8 de,M al'co de
1825, em que, por porlaria desta data, f.)i ciolu!
?O dn folha por ~e achar fúra do Impel'io e ler
1do para Portugal, c para se ilbrir no\'o assenta
~ent(), afim ele eoLlI'ar dllhi em diante pelos mo~
tivos ~ue allega e justifica, he mistl!r que o suppli
cante taça cerlo em I:stação e POI' lOdo e julgado
competente, ter sempre conlinuarlo li pPl'manecel'
cidilllão hrazi!eiro, pois. não he baslanlé O jura
mento qu~ prestou por Procul'acIor il Cotl~lituição
d~ Impcl'ro I e que os moti vos que lhe 9bsta
'Vao parn rccolh"er-sc el1\ tempo del'ido, existião
Capa7.e3 ue produzir o eJfcilo que allcga.

Pnreceu porém ao Conselheiro JQôé FOl'tunato
de Brilo, ,que o faclo do supplicante não cobl'ar
'li tença ale 18~A1 , ou fosse pelo moti\'o que alle
ga, ou pOl' OUl1'O qualquer' que se não mostra
cu.lpHel, de. maneira alguma pó,le Pl'otluzir di
reito para nao llever pagm··se-Ihe, bem como o
te~po que de~oJ'l'e até o dia 8 de Mnrço, em que
fOI mandadó tIrai' da folha pe!n moli 1'0 cIe existir
fó!a cIo I.mperio, porque até enliio huma "ez que
nao haVIa ordem superiol' ou sentença que o
condemnassc ao perdimenlo daquella tença, con·
5el'\'al',3 o seu direito a recebe-Ia que jamais foi
prescl'Iplo, conformando-se em r.udo· o mais
com o COllselho.

Resoluf.áo. - Como parece ao Conselho. Paço
da Boa Vis~a, em I' de De!,cm bro de 182'. 
Com a ,'ubnC<l de S. L\1. I. -Miguel Calmon dn
Pin e Almeida. -Ea;tra/tida do original no TIl,
50uro Nacional.

RESOLUÇÃ.O DE 17 DE DEZEMBRO.

IIlanuscripto authenlico.

Remetleu-se ao Conselho da Fazenda, para
consultar, o requerimenlo de Raymundo José do

. ValIe, ex-Adminislrador da Alfandega da Cidade
da Bnhia, em que -pede o pagamento da quantia
de 225:t/J 1'5., resto do ordenado que se lhe esta
Ta a de\'er, HlJlcido nté o dia em que füra demito
~do ~o exercicio do dilo emprego, e que il Junta
lhe oao qllcl'l'ag:Jr.

o Contador Gel'al da ter~ira Jontadoria in
fonÍ1ou qtW, sem analysar o moti o da demissão,
porque o não vê pro-vado, quapt! outros demit
ti(fos pela mesma causa fOI',j'o Icintegrad08,
julga que O supplica.nte lem direi o que pede.

O mesmo parece ao l'rocllradur da Fazenda c
ao Conselho.

Resoluçáo. - Como parece.•P'l.tçp, J' de De
zcmbrn rle 1827' - Com a rubrica dfJ S. 1\1. L
MigueL Calmon tlu Pin e Almeida.-Ea;traluda no
Thes(Juro Nacional do original enviado ao Conselho
aos 15 de .1aneÍl'o de 1828.

RESOLUÇÁ,O DE 17 DE DEZEMnRO

Manuscril'to authcn(ico.

Sobre o omcio do llev. Bispo do Parú , parLi
cipando acharem-se 50 Freguezias destituídas de
Parochos. e até faltar quem queira aspiraI' ao
sacerdocio, deu-se vista a9 Procurador Geral das
Orden.., que disse: - Parece-me que se deve 01"

denal' ao Ue\" Bi~po que ponha a concurso as
Igrejas que elle diz estarem destituidas le Paro~

chos, pI'o\'en<lo as de interinos ~ SOmente em
quanto faz cerlo ore ultado do concUl'SO, remet
tendo propostas ou editaes com cerlidãtl do seu
affixamento por espaço de 50 dias mareados no
aL vará das facuh\ades que () de\'c regular nos
COnllUl'SOS que se lhe ordena, bem que seja lindo
o tempo que pelo mesmo alvará lhe hc outorga~

do. Desde muito tempo se conhece a necessida
de de fazer as Igrejas de natureza collali va e de
concur:'o para o Sl!u. provimento, bem Gomo que
alguns Prelados, para fazerem mais rendosos
os direitos da' Camara EllclesiasLica, tem deixado
muitas Igrejas importantes rcgitlas por Curas
amovi veis com damno espiritual das /lImas, e
contra os inalienál'eis llireitos magestalicos, co~

.mo declarou a carta r.cgia de II de Novembro de
179" Desla recordação se teria lembrado o Rev.
Bispo se remetlesse certidões acompanhando os
editaes por onde Iize3se constaI' a sua diligencia
cm cumprir o mencionarlo ahal'ú e ortlens poste
I'iorq, e outrosim o numero <1os Padres dignos e
Jlenemcritos, fazendo certo o cuidado que telU
tomado na boa educncão dos candidatos.

Parece á Mesa cO;lforulal'.se com a respos
ta fiscal para as 'im consultar a V. 1\1. 1., que
mandarú o que l'ôr mais do seu imperial agrado.
Rio de Janeiro, 14 de NOl'embro de 182'.

Resolu{:ão. - Como parcc.e á ~lesa. Paço', 17
ue Dezembro de 1827.-Corn a imperial rubrica.
Lucio Soal'es Teixeira .le GOll\'êa.-Acha-se ri fi,
5, v. do Liv. 2° ele Reg. de ConsultaJ da ilIesa da
COllsciencia na Secretaria dcr Justiça.

PROVISÃ.O DE 17 DE DEZE~Jnno.

lwp. IlYulso•. .
Miguel Calmon elu Pin e Almeida, etc. FaçO

saber á Junta da Fazenda lIa Provincia de 'M'ina5
Gemes, que S. 1\1. o I. ordena que a mesma Jun
ta, com a possivel brevidade e com o zelo cio·
telligencia que delia espera, remetta ao Thesou.



41111'0 DE 18 7. Ir.
TO Nacional Q seguinte: 1°, huma relação eir
el nstanciada ue torlos os trihutos e impostos ora
existentes nessa .Jlr<i"incia, declarando a respeito
de cada hUIll a sua denominação particular, a
lei ou oruem 4:Iue o estabeleceu, a época cm que
começou a sei' cobrado, o seu prollueto illiqui
do nestes u1Limos tres annos, e n seu produeto
liquido e a d,l/}Jl$Za da sua arrecauação durante o
mesmo periodo; 2,', outra relação da despeza ge
ral da Pro\'ineia, dhidida pelas classes ecclesias
tiea, ci \'iI, militar e na vai, indicando no mesmo
tempo as leis c ordens !lue ti\'erem autorisado
cada hum artigo tle despeza em cada huma uas
classes; 5°, outrll relação das .Iiviuas actira e
pas ir'a da l'ro\'incia, com particular menção da
parte que se achar liquidada, e da que o não es
tiver ainda, declaraudo mais, pelo qU\~ respeita ia
activll, qual o tributo ou imposto donde ella pro
veio, e qual o numero, os nomes e as posses dos
devedort~s; e quanto ii passi\'a, qual a ol'Ígcm ou
pro\'eniencia deila e o temp'O em que foi con
trahida, e qual Il flumel'O e os nomes dos credo
l'es; 4', finalmente, outl'a relação ue todos os 01'
fieiaes de Fazenda, Ólssim cffcetivos como apo

-sent::dos, perteneenles á Provincia, mencionan-
Elo exaclamente a idade, os aonos de serviço e o
Grdcnado Ou vencimentos de caela hum, e a llc
partição em que sene ou servio como Empre
~ado de Fazcntla. O que cumpra. J,osé unes
Ferreira a fez. Rio de Janeiro, J'} tle Dezembro
de 182?-João Jose llodrigues Vareiro a fez es
crever.-l\lgiuel Calmon du Pil) e AI01eÍlla.

Expedirão-se semel1lantes para loJas as Pro
'Tineias do Impel'~o.

I'ROVIsIo DE 18 DE DE7.EMuno.

lmp. avulso.

l\liguel Calmon du Pin C Almeida, etc. Faço
saber ia Junta da Fazen!la da Pro'vincia de Mi
nas Geraes que, havendo·se·lhe determinado,
cm provis,ío de Iode Outubro d,este anno, o
cumprimenlo do que se acha regulallo no § 5"
das Instrncções de 26 de l\larço de 1824, quanto
às ajudas de ,cmto dos l\Iem bros do Corpo Legis
latÍ\'o: hotl ve S. l\I. o L por bem mandato de
claraI' ia dila Junta que laes ajudas de euslo só
devem ler lugar no principio c fim das Legi 'Iatu
tnras, e não das sessões annuaes, O que 'e lhe
participa para sua iutelligencia e devida exectl
~ão. João José cle Brito Gomes a fez, Rio de Ja·
neiro, em 18 de Dezembro de 1827,-Joã@ José
Rorlrigue,i Val'eiro a fez e"cl'ever.-~Iiguel Cal·
mon du Pin e Almeida.-Acha-&e no Dial'io FlrL
minensc n. 4 ele. 5 de Janeiro de 1828.

PROVISÃO ~E 1.9 DE DEZEMnnO.

lmp. avnlso.

l\liguel Calmon do Pin e Almeida, etc. J.'aço
saber it Junta da Fazenda da Pl'ovincia de l\linas
Geraes que, sentlo urgente pUI' em execução o
art. 2,0 da Carta de lei de 15 de Novem\)J'o deste
anoo, que m'anda reduzit' a letras a divida do Es-

tado, e cl1mprin~\o qne se liqnille immediatamen
te. a L'eferiua divida qne e,;tÍl'el' 'linda por liqui
dar nessa Provincia, para qUI< ~c \ crililluc a sau
c1avel tlióposição da prccitad~ lei: ordena S. l\I.
o L que a mesma Junta p'l'oe logo a nomeaI.'
d'ellll'e, oS officiaes (*) Illdl1 dos mais habeis e ac
tivos, para que, auxiliijuo pelos collaboradores
que forem precisos, lrabalhe incc:.;santemente na
liquitlação da m~nciol\ad;ldivida até O fim do pro
ximo passado anno ele tS2.Ü, conformando-se 00

llesemlJp.llho des~a tarefa com as dispo ições da
leis existente•. O que cumpl'a, Luiz de Almeidil
Cunh:J a fez. Rio de Janeil'o, 19 ele Dezembro de
1827.-,.João José RoJrig\wS Val'eil'o 'l fez escre
ver.-~liguel Calmon du Pin e Almeirla.-Aclta
se 110 Diario Fluminense n. 4 ele 5 de J allciro de
1828.

PROVISÃO DE 19 IlE DEZEunRO.

r.lanuscripto authentico.

IIliguel Calmon du Pin e Alrneilla, etc, Faco
saber á Junta da FazellJa dá Provincia de Mio'as

(') Pl'ovú;ão de 26 de Aúril de 1.820.

Thomaz .\otonio de "iJlanova Portugal., ,,'c. Fa~o

saber ã Jnnta da Real Fazenda da Capilania de Minas Ge
l aeQ que m·Rei Nosso Senhor, lImdo em êon ide ração 11

.[ne II", foi presente pelo dilo Real Eral io, ã vista da sUa
eonta dada cm 1.9 de Fevereiro uo. COl'l'ent anno, acom
panhada a representação do Escrivão Deputado da mesma
Junta, sobre a necessidade qur: ha dc omciaes para o e,
pediente das contadorias c I'Ilplll'lição dos contractos, e
mesmo sobt:c II impossibHidaut: cm que nçtnaltnente (;
nchão alguns dos empregados das di\as contndOl'ins para.
trazcrem cm dia os trabalhos respectivo" foi sel'\'ido l'e
lermillal: 1.0, que não convindo augm 'Illar o nllmero dos
Omeiaes designados na provisão de 29 de Dezembro de
1.808, que os reguloll, a mesma J'lnta 'lS mande cooser\'aJ:
na folua compcteule e eOll1 os mesmos vencimenlos, al
tentas as 1II0leitias e idade avaoçada , assim o Escriptnl'a.
rio Contador João Rodrigues de Abreu, COIllU os lrLs 1::5'
c"iptul'3rios João dc Souza 13rllavides, Ft:lil'Pc dos Sanlos
Lisboa c Luiz da Silva "allc, sendo demilli'do do l1.eaf
serl'Íço o primeiro Uscl'ipt\JrariQ ",.istiio Jos'· rlc Aranjo;
2", que ptlra sll!.lslituir os qualro primeiLos sobrrditos, a
JUllla uomeie,seguudo a proposta que fiz"I' o dito:E cri,'ão
Deputado, e em ourormidade d. citada provisão, d'enlr",
os actuacs Escripllll'arios a'lllellcs que esti,'erem nas ci1~

nUl1lstallcias de sel'em cunlemp\arllJs para occllparem IlS
lugnres dos impedidus, dando,sl:·lhes a graduação respec
tiva, e ajuda de custo que merccercm, os quacs esperãu
pelo tempo para enlrarem na sna cll'cetividade; 3°, que
para o lugar de primciro Esc"iptul'D.rio. dcmillido, assim
como p Ira as vagas dos que passão a sllbsliluir na qnalida
de de graduados os lllg)lres dos imped.dl)s,como fica dito~'

sejão promol'idos os quc lambem estiverem JUS circn8lan
('ias da dita 1"'ovisãO, enchendo a final 11 numero esta!.l ,_
lecido por e la, C C0111 no"os .A1ll3nllenses capazes de aju
da •.' o serviço das Contadorias; 4°, finalmente, qnc, assim,
completu o numero d,)s Omciaes, sc promo"a entl'e cUe.
<:umlltativ'l1Dcnte o trabalho elI'ectivo da Contadoria (la
JUDia e Repa.tições do contracto, e da nO"a Rcparlit;-o
da caixa filial, para a compu,do ouro cm pó e barras qne
se mandou c~tabclccer nessa capitania, sendo para csse
fim consen ado o respecli "O cufre em humo das casas
da dita JlIllto, debai"o da mesma guarda mililo,' e com
perfeita segurança. O que sc parlicipa li mesma Jnn a
para sua intelligencia e devida execnção , dando logo co 
la do qlle ti,'er ncsla conformidade cumprido C:lmo se
lhe ordena. Luiz de Almeida Cunha a fez no Rio de Janei
ro, a 26 de Abril de i820. - Antonio lIIariano de Azevc ."
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G'eraes que S. lU. o I. ha por bem ordenar que
a mesma Junta, em observallcia' do art. 2·, cap.
unico, tit. I· da carta de lei.de' I~ ile Novem
bro desteoanno, e além do que seJhe detel'minou
em provisão em J 5 do COI'l'cntc mcz, remetta
com a maior brevidadc ao Thesouro Nacional,
para ser IJresente ii Assembléa Geral Legislativa
na sessão proxima futura, se possi ,'el fôr, a con·
ta a dirida passha da PI'ovillcia que sc achar
de'Vidamente liquidada; c outro1;im que a rcl'eri
da Junta passe immediatamente a nomear, d'on·
trc os seus Officiaes, huto dó mais habeis e ac
tivbs, para qull, auxiliado pelos collaboradúl'cs
quc rorem necessarios, trabalhe exclusiva (1 in
cessantemente na liquidação daquella parte da
mcncionada divida que se achar ainda POI' liqui
dai', cingindo-se no quc tocar ao processo da li
quidação e expedição dos titulos aos credores
publicos ás disposições das leis de Fazenda ac
tualmente cm vigor, c cnviando ao Thcsouro ú
medida que mi' pl'ogredindo nesse importante tra
halho a conta do que assim fôl' liquidando. O quc
cumpra. José 'Nunes Fcrreil'a a (i;z. Rio de Ja
neiro, 19 de Dezembro de 1827.-João José Ro
drigues Vareiro.-l\Iiguel Calmon du Pin e AL
meida. -Acha-se no Dia/'io Flumincnse n. {~ele 5
de J anei,.o de 18:18.

Expedirão-~e semelhantes para todas as Pro
Tincias do Imperio.

a fez eserever.-Thomaz Antonio de Villanova Portngal.
Acha-se á fi. 18l v. II 183 elo Liv. 5· da seg/llula Repartição
do TIlesollro Nacional.

P,'o~isiio de 10 do Milrr.o de 1820.

Tltomaz AntorUo de ViIlanova Portugal, etc. Faço sa
ber â Junta da Real }i'azenda da Capitania de Minas Geraes
que sendo presente a El·Rei NOSEO Senhor, pelo dito Real
Erario, a representação que fez 1Ilanoel José Monteiro dc
:Barros, Deputado extraordinario damesma Junta, pedindo
qne para mais prompto expediente do cargo de Escrivão
Deputado que ora serve por impedimento do ~otual,

lhe facultasse a exemplo do mesmo Real Erario, sem es
criptOl'a as p'artidas de reeei ta e desptlza da Thesotll'aria Ge
nl respecth-a, por hum Escriplu,'ario da Contadoria mais
habil e intelligente, visto que alúm daqnelle oX'pediente ti
nha a seu cnrgo o mesmo Deputado Ertraordinario a admi
nistração da caixa filial de Villa nica ..pal'a a compra de
ouro em pó e barras: foi o mesmo A. S, servido deter,mi
nar ,. em consequencia da dila representação e mesmo
dos outros cncargos do dito Deputado exll'aordinario, que
a cscriptul'ação do livro de receita e despeza da Thesou
..aria Geral da mesma J unta,seja feita por hum dos l:scri·
vães da mesma Contadoria, que o dito Escrivão enten
der mais babil, sendo s6mente a assiguatura das partidas
de receita assignadas pelo Escrivão da J unta ou quem fi
zer suas vezes, e pelo Thesoul'eil'o, e as de despcza pejo
mesmo Escri"ão, e a parte que 'recebe que be qnanto
hasta para. a legalidade daquelles aotos, e he a mesma
pratica deste Real Erario, do de Ljsboa , de varias Juntas
de Fazendas, e o mesmo que já ahi se praticava até o
prelente. O que se partioipa á mesma Junta para sua in
telligencia e devida execução, sem duvida alguma como
nesla se lhe ordena.-João Ramalho da Silva e Menezcs
a fez. Rio de Janeiro, 10 de Março de 1820. - Antonio
:Mariano de Azevedo a fez escrever. - Thomaz Antonio
de Vmanova Portugal. - Acha-so á fi. l08 II. ~ 169 do Lili.
5 da 1" Repartirão do 17lf$(l"rll Nariollul.

AVISO DE 19 D"E DEZ'n~flI ,~.

Imp. avolso.

IIlm. e ExUl. Sr. - S. lU. o 11 :dena que
V. Ex., olivindo immediatameote o 'Conselho do
Governo c coosultando as pessoas que julgar mais
cntendidas e zelosas, remetta ao Thesouro Na
cional~,com a possivell)l'evidade ~ IfUllla informa
ção circumstanciada sobl'e os que itos seguintes:
1·, quaes epo de todos os tributos e impostos
existentes nes a Provincio os maiô gravo os aos
contribuintes, e pol'Ísso mais nocivos ao descn
,'olvimento da riqueza publica; 2", qual o meio
mais sllave e mais economico de fazm' arrecadar
cada hum tlos referidos tributos e impostos, cle-ig
nando quaes poderáõ ser utilmente administrados
POI' conta da Fazenda, e quaes administrados por
contracto; 5", finalmente, quaes os abusos intro
duzidos na administração, arrecadação, fiscali
sação e applicação das rendas da provincia, in
dicando os meios de corrigi-los, e lembrando
quàesqucr arbitrios que, no seu entender, possão
pl'oduzir augmcnto de receita e diminuição de
despeza na mesma Provineia. O que V. E:<. cum
prirá. Deas gual'de a V. Ex. Paço, ~m lO tlc De..
zembro de 1827. - lUigutl Calmon du Pio c AI
meida.-Sr. João José Lopes Mendes Ribe·Tro.
AcllIl-8e·no Diario Flumillefl8C n. 4 de 5 dc Janti
"0 de J8s8.

Expedirão-se semelhantes para todas as Pro~

'Vincias do Imperio.

PORT A.RIA. DE 20 DE DEZBMBRO.

Imp. avulso.

Subindo Ú augu~ta presença de S. 1\1:. o I. a
proposição feita ao ConselhO ela Fazenda pelos
licitantes á arrematação das baneas do pescado
desta côrte, os quaes, di lendo fnrtal'-se ti demo
I'a e difficuldade que lhes offerecem as habilita
ções an~e o Juizo dos Feitos da Fazenda, se dc
terminão a pagar iI vista o preço da arrematação
que se uzel' em praça: manda o mesmo A. S. ,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Fa
zenda, que o referido Conselho defira aos ditos
licitantes, e aceit.e, em dinheiro ii ,'ista o maior
lanço que oITel'ccido fÓI', prescindindo das meo·
cionadas habilitações. Paço, 20 de Dezembro de
1827. -Miguel Calmou du Pio c Almeida. -

A. ViSO DE 22 DE DEZEMBRO•,
Imp. avulso.

IlIm, e Exm, Sr.-Não se tendo até agora rea
liôado a C1'eação da Junta chi Fazenda dessa Pro
vincIa, detel'minada pela carta l'egia de 25 de
Setembro de 1821, e reconhecendo-se por outl'a
parte que ena não he necessaria, bastando para
a administração das suas rendas e despezas pu
blicas, hum Administrador, bum Thesoureiro Ge
ral e hum Escripturado, debaixo da inspecçãa
do Presidente dessa provincia: S. lU. o I. manda
encarregar ao Presidente da Provincia da Bahia
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,8 nomeação de hu"m' omoiaI da Junta da Fazenda
uaquena Pro ~incia para e emprego de adminis
tItador, com o mesmo ordenado de 8uo-:tfJ rs.
marcado na dità carLa regia ao Eserivão da- <Junta.
E ,houve porJlem autorisar a,V. Ex, para nomear
pessoas ideneas para os tu'gares de Th'esoureiro
Geral e Escriptul'al'io, aquelle com 400:jj) rs. e
este com 200fJ de ordenado annunl, pagos pela
respectiva fmJIa'"ci vil. E pOl'que huma parte das
rendas desEa Provincia se arrecada na Bahia, de
termina outrosim o mesmo A. S. que o Presiden
te da dila Provincia, de 3'cordo com V; Ex. " e
conformando-se com' ali leis eX!islenros, formali
se as instrucções com que deverá servir o dito
Admini tl'ador, ficando todav.ia .dependentes da
approvação do GOV'Cl:GO, a quem deveráõ sem
perda de ~emp'o dar conta do que a este Ilespeito
praticarem. O' qué participo a V. Ex., para sua
intelligencia e execução. Deos guarde a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em 2~ 'd:e Dezembl'o
de 1827. -l\'liguel Calmon du Pin e Almeida.
SI!. Pre 'idente da Provincia de Sergipe. - Acha
66 no DifWio F/ttminesne 11. 9, de lide Ú OIItei1'o cte
1828.

,tVISO DE 22 DE DEZimnn'o.

~lmp. a'\tulso.

.. IÍlrh; ~Exn'1. Sr~-neconhe'cendo-se que a Jun-
, ta da Fazenda da Provincia de Sergip'c, maiüfada
crear por carta reg.la de 25 de'SeteIribro de 18~H,

rIaO he necessaria na dita Provincia, cujas rendas
e despezas publicas se podem com faciHdade arre
cadar e di~t:ibuir, empregando-se n~so apenas

-hum AdmrOlstrador, 'Irum Thesourelro Ger..l e
lium ~scriph1rarto, debaixo da inspecção· do
Presidente da dita Provinéia: l1rdena S'. M. o T.

, que V. Ex. , d'entre os Officiaes da Junta da Fa
zenda dessa Provincia aa BaMa escolha hum
que seja habif para eXlrcer o dito lugar de Admi
Distra~or, com o. o!denado annual dc 800:jj:J rs.
conferido ao Escrna'o Deputado nomeado para a
d~t~ Junta de Sergipe, pago pela respectiva folha

- CIVIl. E porque huma parte das rendas da dita
Provincia de Sergipe seoarrecada na Babia, cum,
pre que V. Ex. , de acordo com o presidente da
'sobredita Provincia, formalise as instrucções
com as qua,es deverá servir o dito Administrador,
ficando todavia dependentes da approvação cIo
Governo, a quem se deverú dar conta, sem per
da de tempo, do que a este respeito se mandar
observar. Deos Guarde a V. Ex. Palacio do llio
de Janeiro, em 22 de Dezembro de 1827. -Mi
guel Calmon du Pin e Almeidn.-Sl'. José Egydio
Gordilho de Darbuda.-Ãclta-se 110 Dia,.io Flumi
nense n. 9, de 11 de Janeiro de 1828.

:

:} I'Ol\'l'ARIA DK22 DE DEZEM1l1\o.

Imp. avulso.

. O ~dministrado.r das Diversas Rendas fique na
utelligencia de que S. 1\1. a I. tem detel'Illinado

9ue. de- hoje em diante se desoonte na mesma Re
partição, aQS' Agenles e Guardas ~o Consulado,

a parte dos seus vencimentos correspondente'aós
dias om que faltarem, do mesmo modo! que se
pratica com os Officiaes de Faxenda: outrosim
manda o mesmo A. S. que o referido Administra
dor reprehenda severamente áquelles Offici~es e
subalternos seus qu'e não comparecerem na Ad-,
ministração ás horas determinadas nas Instruc
ções que a regulão, afim de se evitar o cscanda
loso encommodo que POI' vezes se tem dado ás
partes, suspendendo immediatamente aos qlle
reinbidirem e forem contumazes, e dando depois
coMa ao Governo, para quc sejão exemplarmente
punidós. llio d'e Janéiro, 22 de Dezcmbro de
1827' - l\liguel Calmpn du Pin e Almeirla.
Acha-se no DJario Fluminense n. 5 de 7 de Janeiro
de 1828'.

PROVISÃO DE 24 DE DEZEamnO. I
.'

Imp. avul&o.

l\Hgu'e.l Calmon du Pin e Almeiila,' etc. Façó
saber á Junta da Fazenda da Provincia de S. Pau
lo que', constando ao dilo Thesouro ha~erem-se
tomado na mesma Junta algumas deliberaçoes
abusivas e contrarias á bo.a Administração da Fa
zenda Nacional; e querendo S. LU. o I. ter pleno
conhecimento de semelhantes deliberações, para
remedta-las como eonvém: ha por bem deterD1i
\lal' que a 'dita Jnnta informe CirCllm&tanciada
mente, e' com àocumelltos authentioos, sobre
os seguintes artigos: 1°, por que. ordem e desde
'quando se 'acha venoendo o Contador da sua
ContadQria o ordenado de r :'Jo'o:t/> rs., bem como
o primeir~ 'Escr2ptlÍ'ra~io o de 6oo:t{J rs. , ~lém <te
huma g atlficaçao eqUivalente a esta quantia, com
o que vem a prefazer igual samma de 1:200:t!J rs.
por allno, vencendo de mais a mais out~ó orde:..
o'àdo como Re.::ebedor do imposto para o Ban
co, e o das lojas e vendas; 2°, qual ó motivo da
se ha~ei: adiantado 200:t/> rs. ao Capitão Fran
cisco Rodrigues l\1ode~to, para lhe serem descon
tados pela quinta pal't~ de seus soldos, declaran
do tambem se taes adiantamentos se tem feito -a
outras pessoas, quaes sejão, e o quanto a cada
huma; 3°, a ordem que houve para se proceder
á compra de tres negros da Costa para o serviço
da obra do Jardim Dotanico , e se pagou a quan
tia de 2:480./i) 1'S. do seu valor, Havendo jorna
leiros até 160 1'5. diarios, que sc poderião occu
par sem esse dlspendio e risco a que se expõe a
Fazenda Nadional, fóra da eresoida despeza do cu
I'ativo-, sustento e' vestuario dos mesmos 0501'8

"'OS; 4° , finalmente, }>()r que titulo se defet-io o
pagamellto de 50:t/> 1'8. mensaés aos Coronei dos
Bàtalhões de segúhda linha ns. 52',' 54'e 59, na
coófol'mid~dedo decreto e tabella de 28 tIo i\lar
ço de aSll5, sendo dO' mllis feita a' coúta a cada
hom desde essa' data, qU'llndo. o dito decrt!to ó
trata ,da primeira linha do Exercito, e ~em ulte
rior deélaração expre!l'sa da Repartição dompc
teMê se não podia 6l1tend~ comprelíendida Q se
gunda linha nOIJ referidos nociméntdf. O que
ludo. a 80bredita Junta cumpri'rá sem·dé\ilora al
guma. João Jose de Brito Gome!! a lfez. }\io de
Jancit1o, ~4 de Dezembre de J~7' -Joã() Jos
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Ro.drignes Vareillo u fez escreveI'. -!\liguei Cal...
man du Pio c Almeida.-Aclta-38 no DiarlO F'I~

1Ilincnsc n. 5 de 7 úe J an8iro de 1828.

PROVISÃO DE 2.lJ. DE DEZE~mO.

JUlp. avulso.

!\ligueI Calmoo du Pin e Almeida, ctc. Faço
!!abel' ú Jll1lta da 'Far.cllda da Prorincia do Rio
Gt'amle UO Norte, qlle S. ]\I. o I, ol'llrna ÍI me,s
ma Junta que duranle o anno proximo ue 1828
faça cortar e remeUcr pal'a Pel'nambuco, ou ha
vendo 0l'portunidade, dil'e,ctamente para Europa,
nas Agenles do Banco do Brar.il, a\'i,anJo ao
mr:smo tempo ao Enviado Extl':lOl'llinal'io e ~li

nislro Plenipotcnciario Ile ii M. I. na Côrle l1e
Londre~, na conformidadc das ordelH anleriores,
8,000 quintaes de púo-brazil de superior quali
dade, podcnllo (quando lhe falt,:m os suppl'Ímen
tOS-jt1 eSlabelecidos) sacar s0bt'r: a Junta de Per
nembuco pelas ~ommas que lhe forem precisas
Fal'a cifeituar infallivelmente o dilo côrte o re
messa" c dando mensalmente conta a este 1'hc·
souro do numero de ,quintaes lluÇ a~sirn mI' apron
tando c remelteOl~o 1Jara o porto do Hecil'e ou
airectamenle para a Europa; que outros.im S.
.lU, J: au!;orisa a mesma Junta pal'a augmentar até
'5:t/J rs. o preço do côrte de cada hU(11 quintal de
pito-brazil que lhe rqr apresentado pelo~ Cl)...la
dores, afim de pode.lo hayel' Ile supel iar qualida
de.. c lal que !l0ssa sust!!ntar o seu valor nos mCI'
eado§ ~ ~1J:r(.p41, tom:mdo ao mesmo temJlQ as
ftcccssal'ia~ mediclas para que nito seja illullilla a
'boa fé CJJ.1e ct.fmpre haver cm taes Conh'aetos. O
qne a referiua Junta eumpl'Írú sem duvida nem
embaraço algum, ilebaixo da mais sll'Ícta I'CS-.

"pon~abiliuaue, na certeza de flue S. M. J. não
l'ele\'arú por mais tempo a fa\la do cllmpl'Ímcn
to das ordens a este TC peito expedidas. Pedro
José da Camara a'fez no Rio de Janciro, em 2:"
de Dezembro de 18.27. - L\larccllino Antonio de
50111.a a fez escre\'er, -Miguel Calman du Pin
c Almeilla. - Acha-u no Diario Flwníncll.lc n, 5,
de 7 de JaneÍl'o de J S28.

PROVISÃO DE 2lJ. DE DEilEMURO.

Imp. avnlSd.

~liguel Calmon ~n Pin e Almeida, elc. Faço
saber li Junta da Fazenda da 1)I'ovinu[l da Babia
<Iue nesta occasião, pela fragata Thetu, de que
jJC eommandante L\lathcus Wclch, se lhe romelle a
quantia de 50:ooo~ de 1'5. em moeda de cobre,
e cm cedulas a de 60:000oU> de i's. , para s~rem

applicados ao resgate e Iroco da moeda de cobre
de que forão eneal'rcgados os commillsarios im
mediatos do Go,erno, nomeados por deCl'eto de
Lí do corrente, communicado a essa Junt:l em
pro'isão de 'o do corrente ooez, ficando a mc!
ma Jon~ na iotelligencia de que pela fragata
JsAbel, que em poucos dias partirá. se lbe remet
tcrftõ lPais IOO:OOO:t!> de rs. em cobre. que já se
., hã9 promptos, e ~oo:ooo~ de rs. em cedul"s.

Nesta illtelligoncía de\'crá a dita J ~l :1 clllrcg<l1:
Jogo abs ditos commissarios aqu I' I, so~mas,

além das-indicadas no art. 7· lias io itrucçoes que
acompanhú.'ão o citado lIecreto óc. o corrcn·'
te. para que cifectivamcnte se op~re o refcriuo
troco no termo que indicado fôr, em virtude das
!obretlitas in trueçõc~. E porque a~ remIas da
ox.tincta Mesa da III~pecção des5a ~I'ovincia pas
são a ser administradas o arrecádal'las pOl' essa
,Junta, em cooseqlloucia da nova cal'ta de lei de
5 de N(l vembl'o p~_sal10. e se deslinem por agora
com particularidade au pagaml~nto du juro e
amorti 'ação do cmpl'estimo, autorisado por de
crcto de 27 .Ie Novemhro passado, imporla não
só que a escriplul'ação destas I'codas se faça em
separado, ainda que se mencionem no balanço
""el'al que so do\'o remeUcl' ao ThesQuro, mas
fambem que a Junla mensalmente uppli'luc ã
remissão dos lilulo~ 110 sobrellito cmprestimo o
producto liquido .Ias ditas rendas, para quo desta
sorte a umol'tisação II.) mencionado empl'estimo
se faça, so he possivel, sem prejuir.o dá Fazenda,
deveneIo a Jun.ta lei' muito em \i.sta nesta palIte as
disposições dos arts. 60 c 6. da lei da fundação da
divida publica. E pelo que toca ao pagamento
do juro, deverú cssa Junta faze-lo aos semestres
ou por ann'o, como ajustado fôr pelos referidos
Commissarios, na intelligencia porúm de (Iue esta
de~peta prefere a qualquer· outra: da Provinoia, á
resena sumente do emp,'cstimo de Londres, POI'

que todos os incommodos domesticos são infe
riores ti pel'da do credito nacional DOS paizes es
!rangeiros. Cumpre mai~ participar á Junta que

,S. ~1. o 1. permiUe que nos pagamentos que se
lhe fir.erem e nas suas Repartições subalternas se
receba nas cedulas que ora se lhe remeltem )/2:
J (3 ou 1/4, etc., uo que devido fôr, como pru
c1entemcntt: assentar para m:"jol' facilidade e
commodiJade Jas IranSaCÇlões mercantis lia Pro
vincia. UlLimamentc S. M. o 1. espera quPo a Jun·
la não poupará diligencias para que se consiga
prompta e plena execução de suas imperiaes or
dens em negocio de tanta monta e gravidade
para a P.'o,'incia, que por tantos tituloll merece
sua especial consideraçãQ e amOl'. Joaquim Tei·
xcira de Maceuo a fez no Rio de Janeiro, cm 24
.le Dezembro de 1827. - Mal'ccllino Antonio de
Sonza a foz escrever. - ~liguel Calmon du Pin e
Almeida. -Aclta-38 no Diario FlwninclloSlJ 1/. 5,
de 7 de Janeil'o de 1828.

PROVISÃO DE 24 DE DEZBMIlRO

Imp. lIVulllo.

Mignel Calmon du Pin e Almehla. etc. Faço
sõlber fi Junta lIa Fazcnda da Pro\'imcia da Para
Iliba do Norte quc, em resposta ao sen omcio da
7 de No\'embro passadof hOUl'e S. 1\1. I. por bem
repetir as ordens já expedidas á Junta de Per
nambuco, para que Dão falte com o supprimento
necessario a essa, .para effeltaal' o cõr!e_de páo
brazil que lhe fôra ordenado em prOTlsao de 10
.(Ie Janeiro deste anno. E que outt'osim ordena o
mesmo A. S. que essa Junta faça cortar e romet-
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ter para Pern Imbuco, ou, ha \'e'nilo opporluniLla
de, dircctamCl tu para a Europa ao~ Agunte~ do

»anoo rio Bra~il avisando ao me~mo tempo ao
, En\'iado Extraordinario e iUinistro Plellipoten

ciario de S. l\ I. na Côrte de Lonllres, ,na tCI'-
mo das orden~ anteriores e .(lll'ante o proxim o
anno de 1828, o numero de I ~,ooo quintaes (I~

páo-brazil de sllpcrior quall'Jatlc, continuando a
sacar, como "'tem feito, sob.,c a dita ,J unta I1e
Pernambuco, para h3\"el' os fundos nectlssarios a
essa despeza, e dando mensalmente conta ao Tlte
souro do num~ro ,le quintaes 'lue fUI' apromptando
c remeltendo para o porto do [lecifc 011 directa
mente para a Europa. E por esta occasiãu S. 1\1.
1. nutorisa ú mesma Junta para augmcntar até
3(jj) rs. o pl'CyO do CÓrtc Lle cada hum quintnl de
pilo-brazil, afim de que o possa obter de supe
rior'qualidade e tal que possa sustentar o seu va~

lor nos mercados da ,Europa, tomando ao mesmo
tempo as medidas fisc:aes que lltfl parecerem suf
ficientes, para <[ue haja, como deve ha\'er, a (le
cessari'll boa ró em IDes contractos. O que a I'e
ferida Junta dever'il cnmprir sem duviJa nem
embaraço algum, debaixo de estrieta ~esponsabi

lidade, na ccrtcza dc que S. M. o I. não rolevnr!1
por mais tem po li falta do cumprimento da! or
dens n eSse respeito expedid1ls. Albino Nunes de
Aguinf a fez no llio de Janeiro, em 24 de Dezem
bro de 1827. - l\larce\lino Antonia de Souza a
fez escrever. - l\liguel Cálmon l1u Pin e Almei
tIn. - -Icha-se no Dial"io Fluminense 71. G, de 8 de
Janeiro de 1828.

pnovIsIo DE 24 DE DEZEUDRO.

Imp. avulso.

.Miguel Calmon du Pin e Almeida, etc. Fnço
saber á Junta da Fazenda da Província de l>er
nambuco que S. lU. o 1., tendo -visto com des
prazer hum officio da Junta da Fazeo:!a da PI'O
'Vincia da Pal'ahiha, em que dú parle que essa de
'Pernambuco lhe faltilra, contra o disposto na pro
'Visão de 5 de Julho de 1825, com os snppl'imen
tos dos fundos neccssarios para a tlespeza do cór
te do plto-brnzil, ordenado pal'a este anno de
1827, e desejando que as suas impcriaes ordens
acc:rca das remessas dc p!lo-hra7.il pal'a a EllI'o
pa sejão religiosamenle observ,adas c immediata
mente cumpridas, a despeito de qiJacsquer emba
raços, mórmente nas actuaes circumstancias, em
que se torpa urgente occorrer ás extraordioarias
de.spezas que exige a susténtação do credito pu
Mico dentro e fóra do Imperio: ha por bem 01'

\lenat: definitivamenle: 1°, que a mesma Junta,
sem demora alguma, tI& conta no Thesouro do
numero de quintaes rIo páo-brazil que por si e
pelas Junlas tio IUo Grande do Norte e Parahiba
liver remcltido pal'a a Europa durante o cOI'I'en
te anno, por intermedio dos Agentes do Banco
do Brazil, e bem assim da quantidade ainda per
tencente ao mesmo onno que tiver prompta n rc
meUer; 2°, que a mesma Junta infallivelmentc
pro~qva a remessa parn a Europa QO decurso do
pr~~mo nnno de i 82.8, pelo intermcdio dos re
feridos Agentes, e com avbô aI? En",'iado Extraol'-

TOMO TI.

dinario e Mil1i~t1'o Plcnipotcncial'io de S, M, I. na
Côrte l1e LonJres, tio numero ele 24,000 qnintae
rle pilo-bl'azil de ~,upcl'iOI' fluali.l::l.lc, flu,) serão
f,)rnecitlos, a ,ahel': lj,ooo quinlae' por c. ~a Jnn
ta, 12,000 pela ,la Pal'allilJa, c 8,00(1 pela ,lo [lio
Grande "0 -ortl', na conformi,!arle tlu' prOyi'õe5
fine hoj.: lhe' siio cXl'ellida'; :i •. qne a 1l11:~mo

,Junla dê men. almcntc tonta ao Tilcsoul'o rio nu
mero de quinlaes que fur :!pr.:senlando e remet
len.lo pelo mOlla que .lilo lica, pon.\o todo o cs
mero c dIic:lcia p.m fllle lacs I'emessas nunC:l ces·
sem; lj', que a mesma Juntjl (:lGm de acccterar O
córte tio pilo- bl'al,il 'e de ha\'e-lo supel'iol' eUI
quali •.1al(e, tal filie pOSS':l Sll. tenlal' o 5p.n valor nOB
mercaflos da Europa) fica aulol'is:ll1a p:!ra estipu
lar com os eorlal1ores hum maior preço (que não
excederá de 5:tfJ I".) pOl' cada quintal que apre
sentarem, t.omando a Jnnta todas as medid:ls que
julgar sufficientes para fazer efl'ecli va a hoa fé que
cumpre haver em co~lraclos t:les; 5·, finalmente
que a mesma,obsel'vando á ri ca a cilada p,'ovisão
de 511e Julho, fornecerá ús d:l Parahib:! c flio Gran
de 110 Norte as sommas que forem nccessal'ias
para a despeza do córtc que se lh.es tem. orJellado,
pagando pontualmente as lell'a~ que para esse fim
lhe fOl'em npresentadas, e sallanJo pelo valor
dellas sobre este Thesouro, no caso .Ie lhe falta
rem os fundos precisos. O que S. M. I. espera
que a refcl'itla Junta cumprirá sem tlu vida nem
embaraço algum, na certeza que não reic"arú por
maí~ tempo a mínima ter1:)Í\'ersação a este I'CS

peito. Joaquim José de Araujo a fez no Rio de
Janeiro, em 24 de Setembro de 1827.-i\Iarcel
Iino Antnnio de Sou7.a a fez escrever. - lU'igucl
Calmon du Pin' e Almeida. -Acha-!e 1\0 DiaJ"io
Fluminense, n. 6. de 8 ele Jallti,'o de J 828•

PUOVIS.\O DE 24 DE DEZEM1lno.

1m p, m·ulso.

!\ligucl Calmon du Pin e Almeitla, ele. Faço
saber ú Jnnla da Fazenda da Pro\'incia da l3ahitl
que S. lU. o I. determina que remetia para Lon
dres, aos corrc pondentes do B:lnco do BI'aziL
naquella pr:>ça, 4,000 quinlaes de púo-hr:lzil de
~upel'iol' qualidade, c tal que possa sustentar (l

seu preço na l~III'opa, em conculTeneia com o
que se tem remellido de Pel'llambuco e outras
Provincias do Norte. Esta remessa de"crá imo
preterivelmente eil'cclnar-se ~o anno proximo se
guintc, e ser participada ao nosso En\;ado Ex
traol'dinario e Ministro Plenipoteneiario naquella
côrle, para que possa cumprir as imperiaes or
l1en que a e te respeito se lhe tcm' dirigido por
esta repartição. Outro.im a compra tlc.ta precio
sa madeira ele"er;1 ser feita cm ha ta publica, re'
guIando-se a Junta pel:ls condições que a e te
respeito se lhe communieúrão em pro\'isãó de I ~
dc Novembro de 1817, ficando na intelligeneia
de que o preço do quintal do pilo poder!' nugrnell
tar-se alé a quantia de 5:tfJ 1'5. , procedendo a dHa
Junta a este I'llspeito com aqueHa cil'cumspecção
e zelo que sc lhe considera:' O que pl'ompla
menle cumprirá, Pedro Josó lIa Camara a fez no

~.



Rio de Janeiro, em 24 do Dezembro de 1827,
l\JarceJlioo Antonio de Souza a fel. escrevel'.
!\liguei Calmoll dn Pin c AlmeÍlla, -Ácha·se 1\0

Dictl'io FllLminoTÍse n. 7, de 9 de Janoil'o elo I 8~8.

PORTARI.\. DE 29 DI' JANEIRO.

Coll. Plallcber.

O Pro I·e.lor da Casa ela MoeJa desta CIMe fi
qne na intelligencia de que (l'ol'a em diante todas
as compras do col}/"e que se deve éunhar t e de
todos e qnaesquer outros materiaes neccssarios
para o laboratorio das differentes officinas ela
mesma casa, serão impret~rivclmenle feitas por
eUe Pró redor t precedendo editacs e annuncios,
pela imprensa, para que haja de concorrlH' o
maior possi vel numero t\e vendedol'es, c sub
meltendo os ajustes que a taes re peitos fil.er á
l\1esa do Thesoul'O t para que sejão approvados .0

pagos; depois de processados devidamente pela
Thesoura~ia com~etente. E pu:" esta occasiflo
manda S. 1\1. 1. recommendar ao mesmo Prove
dor qne execute e faça executaI' pootualme.nte·o
l'eg;mento da casa a seu carS'0 -' considerando
como illicitas e ahusÍTas quaesquer praticas que
se tenhão introduzido em contrario. O que cum
pra, Rio de Janeiro, 29 de Janeiro dc 1827,
1\liguc\ Calmon du, Pio c KIOleid'l'

AVISO DE 29 DE DEZEMBRO.

Imp. avulso.

Suhindo ao a1Lo conhecimcnto de S. lU. o I. a
I'epl'esentaçiio feita por V. S. em data de .3 do
corrente, ped~ndo se lhe declare quaes das des
pezas a cargo da Inlendencia Geral da Policia não
aulori alias expressamente por lei ser-lhes-hão
abona,das nas conlas q1.le del'e prestai' ao Thesou
ro Nacional; manda o mesmo A. S., pela Secre
taria de Estado dos Negocios da Fazenda, parti
cipar a V. S, , para sua inlelligencia e execução,
que lhe sel'ú harida no Thesouro como legal
toda a Jespeza que fizer em virtude de avisos e
portarias ~o Governo, expedidas a essa reparli
ção anteriormente ao juramento ii Constituição;
e que das outras despezas ordenadas depois do
solemne acto daquelle juramento .lhe serão p,'o
1'·isoriamente abonadas, comó cumpre ao sel'Viço
e interesse publico, e emquanto a Assembléa Ge
1'31 Legi lativa não deliberar a este respeito, tão
sómente aquclllls que parecem ou evidentemente
necessarias ú existencia ela Policia, ou sustentadas
pela justiça e equidade, taes coma as seguintes:

I.' A despêz<l que se fizer com aquelles em·
pregado~, na Secretaria. Thesonraria e Conta.do
l'ia da Inlendencia da Poliria, que tiverem sido
admittidos segun~o os regulamenlos :u>provados
pelas portarias de 25 e 26 de Agnsto de 1825 ,
devendo consequentemente ser despedidos quaes
quer outros empregados que se acbem de mais,
assim como suspender-se o ordenado de I :ooo:tf;
de rs. arbitrado ao Thesoureiro, que continuará
a perceber o que dantes havia.

2.' A despezi que tizer com ~ administra9.ão

das obras c i11uminaçãQ, lilfl cidade c
subUl'bios, l1evel)do ctiJsar o lu ordenado
do In~peotQI' Geral deUas, por se, 1_ de Ule
gal, l1e$necessal'io, e despedir.,~e quaesquer ou
tros empregados qae não tenh;io ~tl1los compe
tentes para scrl'irem ou não sejão precisos; e S.
1\1. I. ha púr muito rc.::nmmendado a V. S. o pos
sivel melhorl!mento e a passiveL; economia nas
referidas obrqs, illumina,ção e 'Hmpel.a, que de
rem ser inquestion,avelmeute considcrad",s GOmll
prio.cipaes attdbuiçõcs da Policia.

S.' A despel.a que fil.er até ulterior approvação
da Assembléa Geral Legislativa, com aqulllles dos
pensionarios ã cargo da Intendencia qlle tivcre~

sido agraciados depois do precitado juramento ít
ConsliÍluiÇlão. O que S. M. o I. ha por be,m. or
denal', em alfençáo ao miseravel eSlado das pes.
sOaS desvalidas que percebem taes pensões, e ~
pequena importancia dellas, devendo cessar to~

d~via a de 640 rs. diarios, e mais 4:t;A80o 1'5
mensaes que I'eecbia o Commissal'Ío José Elizea
da Si!vejra, emquanto não ap,resentar comp6te~
temente o .titulo neeessario para, continuar a ha..
ve-Ia.

4.' Finalmente, a despeza que fi'Lcr com as gr3.'"
tificações concedidas por lleereto de 9 de JaneiJq
de 1825 aos Olficiaes da Guarda da. Policia, 1l
bem.-~ssim. com a~ dilig~ncias necessarÍ;ls parA
que se mantenha a ordem j3 segu'ranga p\lbij.ca e
indil'iÍdual, se previnão os crimes, e se descu~

brão seus autores. Espel'andQ S. 1\1. I. que.V. S~

se haver:l sobre este importante ramo de su~

jurisdicção com aquella prudencia, discrição e
economia proprias do seu zelo, actividade e luzes.

Deos guarde a V. S. l'alacio do Rio de Janeiro,
cm 29 de Dezembro de 1827. -l\ligllel Calmon
du Pin e Almeida. - Sr. Conselheiro Intendente
Geral da Policia. - .4cha-se no Diano FlltmilllnSf
n. 7, de 9 úe J aneb'o de 1828.

ponT A.na D.8 29 ~H DEzElmno.

Coll. Plaocber.

Il1m. e EXIll, Sr.-S. M. I ,attendeudo ús te...
presentações cm que V. Ex. ponderava o preca
tio estado de sua saude, e a consequente' im
possibilidade de sal·isfazer com a exactidão que
sempre professou a todos os devere do seu car...
go, mormente na parte relati va á frequente ins
pecção dos ármazens, como he de lei e mister,
para melhor anecadação e economia da Fazenda
Pub1ica: ha por bem, até ulterior resolução, no
mear para seu Ajur1aole o Capitão de Fr.agata
Fernando José de 1\lello, afiril que V. Ex. o di
rija e empregue em todos os ohjectos do serviço
como conviei', para que sem a menor quebra vão
a effeito todas as disposições da legislação inhe
rente a essa Repartição, isto he, aI varás de I'J de
lUarço de 1694, de 5 de Junho de 1793, de ~6
de Outubro de 1796, de 13 de Maio de 1808,
regimento de Almoxarife da Ribeira e outras pos
teriores resoluções; e porquanto a modernissima
lei da reponsabilidade dos Ministros, e sobretudo
9 zelo pela causa publica insta, e impõe a ea~
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bum delIes o l ;gor050 de,'er de, na sua Reparti-
ção, effeituar sdccessivamente a responsabilidade
dos empregados subalternos: ot(Iena' o mesmo
A. S. que do Iode Janeiro proximo em diantc se
principie com (O maxima diligencia a fazer exac
to inven tal'io POI' classes dos generos exi~tentesnos
armazens, afiol de se combinar o dito inventario
com o ordin3r~cJ' 4alanço deduzido tia \'espectiva
escrlpturação. Ordena finalmcnte S. 1\1. l. que
V. Ex. córte curto e superc quantas difficuldade"i
se .possão apre entar tendentes a iIIudir ou neu
tralisar esta essencial operação, dcve!1do outro
sim encerrar-sc a escl'ipluração até o fim do COI'

\'ente anho, estabelecendo-se nas diversas classes
de arrecadafio novos Iino's de contabiliu'3de, para
que fiquem inteiramente separadas as transa'cções
de receita e despeza até o fim do corrente auno,
êpoca prefixa a que se deverá referir o rlito i'l
T.entario com as dessa dáta em diante. V. Ex., a
cQntar do l- de Janeiro proximo, exigirlt dos Es
crlvães das classes, ehI todos os sabhad s, hum
~Ilheleou IPappa ~?m II aemonnraç~() quantita
tl.fallos generes: rece'bldos e despendldos dUran-

te a semana, afim que em qualquer momento,
pda combinação do saldo de taes bilhetes com o
i1'1 ventario mai proximo, V. Ex. possa conhe
cei' e informar com exaetidão o verdadeiro esta
do dos armazens. Espera S. 1\1. l. do provado
zelo de V. Ex. que a fiscalisação dos mesmos
armazcns na vaes marche peli) menos ao par da
que os parliculares cuidadosos exercitão sobre os
propr}(\s. e fica V. Ex:. autorisatlo a tomar toJas
as medidas e fazei' como bem entenuer qualquer
disposição que não encontre lei existenle pa
ra uonciliar tão interessante fim, pouendo sus
penJer de suas funcçõés quacsquer empregados
que se mostrem remissos na ptompta execução
do acima exposto; assim como tambell1 fique
V. Ex. ccl't{) que S. lU. I. tem em vista recom
pensar com cxtraon\illarias gratittcações aos que
extraordinariamente se mostrarem exactos no de
sempenho de sens devere , c zelosos pela bem
entendida economia e melhol' al'recadação da Pu
blica Fazenda. Deos gl1arde a V. Ex. Paço, em
:19 de -Dezcmlir.o de 182,.-Diogo Jorge de Bri-
th.-SI'. José Maria de Almeida. •,



RESOLUÇÃO D~; 2 DIl H~EIRO.

l\Ianuscripto authcn lioo.

-Soure o requúrimento do Padrc Manoel da Pie
uaue Vallongo elc Lacerua, cm que pedia ser

-trasladado da sua Frcgllczia de Santa Anna das
LaHas do Funil para a llc ossa Senhora do Pi
lar eI'Aguassú deste Bispado, .leu-sc ,-ista ao Pro
cl~ra(lor Geral das Ordens, quc dis,c: -O que

.allega o wppliea"n1e Le de alguma fórma altenrli-
\'el, e 11 Igreja que peJe PO\' fic.ar mais perto,
acha-se raga desde 11 Ile ALl'il de I 82?, c sem

.oppositor, como se ,'el'ifica da certidão de oLito
c informação na frente; as letras do supplicante

''tem sillo conheci,das nr.~te Tribunal, como faz
certo com documentos, e os seus sel'\'iços fdtos
ú igreja constâo e se rerificão, Lem,como se "e
rifiea que não tem arime e que jurou a Consti
tuição do Imperia.

Parece á Mesa que, pois he certa a raeatma da
:Igreja, se deverá pôr a eOllCUI'SO, expeuindo-sc
a compelente ordem, onde o supplicante poderá
-oppôr-se, pOl'que as razões que em seu favor se
apresenlão não hastão para a translação odiosa
~m direito eanonico, sendo precisos oulros re
quisitos p.. ra o supplieanle poder desligar-se dos
\'iHculo~ contrahidos com a primeira Igreja em
que eUe tem deixado de residi!' pai' não viver sa
tisfeito no lugar, vista a informação do DispD, Dão
obstante pretextar-se com os desejos de maior
instrucção no CUI'SO Juridico quando se estabe
lecesse, anticipando-se com a licença que Obliyc
l'a do Govcrno.

Pal'ece aos Deputados Bernardo José da Cu
nlla Gusmão c Vasconccllos c Antonio José de
!\li.'anda, o mesmo que ao Procurador Geral das

'Ol'dens, com que se confOl'mão. V. 1\1. I. man
dar;, o que hourel' por bem. Rio de Janeiro, 12
de Dczembl'o ue 182í'

Resolu(-'ão,-Como parece aos Deputados ner
na\'(!o J05é da Cunha e Antonio José de 1\lü'anda.
Paço, 2 de Janeil'o de 1828. - Com a imperial
'J'ubrica. - Lucio Soares Teixeira de Gou"êa. -
•1.clul-se á {l. 57 v. e 58 tio Liv. 2° de Reg. de Con.
sultas da Uesa da Consciencia na Secreta/'ia (la Jus
tira,

PORT,\nIA DE 2 DE JANEInO.

Imp. avulso.

Tendo 1'Cl'ilica.uo que as portarias de 12 de
.!Uaio e la de Novemb,·o de 1826, que enearre
gárão a João Justino de AI'aujo da dirccção de
todas as machinas de ajustar, cortaI' e sel'rilhal',
c de quatro engenhos de cunhal' sem alguma de
pendeneia llo Prevcdor, .olo diametralmente ap
po:ta~ aQ. cap. fi, 8, <h, 65, UG, Gg c í9 II o re-

ç

gimcn to das Ca~as !le !\loeda, álén1' de lerem sido
manifll~lamente nocivas ao sen ico e economia
da Cnsa pelo espirito de insuhol'llinação e parti
do que fizerão excitar e promo"er: ordeno -aO
Prol'edor da Casa da Moeda desta côrte: 1°, que,
ObSérl'anuO relig'iosamente o seu regimento, tome
conta de todas as machinas e offieinas estabeleci
das na referida Casa ou della depenllentes" e as
dirija e fiscalise comó lIe de sua competencia 6

de,'cr; 2°, que separando, como detcrmina a lei,
os dilferentes ramos dr: trabalho que não podem,
sem manifesto perigo, achar-se a cargo de hum
mesmo individuo, ponha todos os engenhos de
cunhal' debaixo da dire(,ção immediata ao Guar
da-qunhos da Casa, deixando ao I'eferhlo 'João
Jústllío a direcção (que se entender;. sempre su
bordinada ;1 do PI'O redor) das machinas de ajus
tar, cortaI', serrilhal' e hranqllear, quando assim
julgue conreniente; :;0, que ponha as ferrarias,
até hoje separadas, debaixo da direcção do om
cial a quem competir segundo o regimento, 6

que tome emfim todas as medidas (Iue entender
convenientús .para que se guarde a ordem, fisca
Iisação c economia, que tão necessarias se tem
feito, consider:tndo eomo derrogadas e sem al
guma força ou vigol' as precitadas parlarias de 1:
de 1\laio e Iode Novembro de 1826. O quecum
pra. Rio de Janeil'o, 2 de Janeiro de 1828.-Mi-

eL Calm.on du Pin e Almeida.-"lclla-,e '10 Dia
rio Fluminense 11. 'l, de 9 de Janeiro de .828.

AVISO DE 3 DE JANEIRO.

Imp. avulsoo

Participo a V. S. que até 15 do corrente deve
remelter ao Thesouro Nacional o balanço geral da
receita e despeza do Commissariado do Exercito,
com as relações de sua dil'iJa activa e passiva atú
o fim do anno proximo passado, motivando e
legalisando (IS artigos do dito balanço por tal fór
ma, que seja faei! não Só fiscalisar os ditos artigos
oonvenientemente, mas tambem contemplar estas
contas na geral do Estado da Fazenda que devo
apresentar a S. 1\1. o I. na conformidade do art.
5° do tit. 5° da lei flludamental dll Thesouro Na
cional. O que V. S. terá entendido c cumprirá.
Deos guarde a V. S. Paço, 5 de Janeiro de 1828.
--nliguc-l Calmon du l)jn Almeida.-Sr. Albi·
no Gomes Guel'l'a de Aguial'.-Ac!la-se 110 Diario
Fluminense n. 5, de ? de Janeil'o de 1828.

Igual para o Arsenal do Exercito c na meSOla
data, e para a lntenueneia da 1\larinllí.l.

Pl\OVIS':\'O DE 3 DE JANEIRO,

Illlp. a\·ulso.

Tendo a cxpel'Íencia mo trado cel'to ioconvc
"cnicntc5 praticos na execução de algnns artigos
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ua pol'l:,ria LP. ID de Abril de 1826, quc regul0'J
cm gorande p. rte o-expediente di nio da Alfande
ga de,la t:ôrlc,o e querendo S, 1\1, o I. adoptar
outras mcdidas que sem embaraço do Commer
cio, que muiUh deseja promo,'el', ohstem ao ex
tra"jo uo'!! direitos naciúnaes: manda, pela Se
cretaria de Estado dos Megoc.ios da Fazenda, quc
I) Dcselllbar~~Ill,l'Juiz interino da mesma Alfan
dega execute immcdiatamente o scguinte:

J,. Logo qUI:: o De 'pachante, dono ou ['I'oelt
J'ador, ti\'cl' prompta a notü das fazendas que qui
zer despaehal', assignada pelo Esori\'ão das Des
cargas" indicando os armazens onlle .eILas se
,lOhorem, ÍI'ú logo receber, ii "istn da dita nota,
os volumes ou fazendas, que lhe serão immedia
.lamente entregues pelos respcctivos Fieis, Jepois
de reconhecerem no recebedor as qualidades pre
cisas, e de exigirem 3 sua a -signatur3 no liHo
da sahida, c~mo he pratica. A. referiJa nota não
ser'á portanto apl'eselllada a Fcitor algum, como
até agora se fazia, e ficará no poder do Fiel que
.cnli'e.gllr os ultimos volumes nclla declarados, E
{)om estas aher~çôes cOlltinu3l'ó .\ O!JSI:H'\'al'-se o
.aTt., :lO da eitada pOI'taria de 10 110 Aul'il.

:a•• Ha\'erú na Alran,lega hum li \'to mestre ou
geral, e mai' hum ou dous auxiliares, filiando
necessarios sejão J em que se lance d~ hum lado
a entrada de cada huma embarcação, dcclaran
110-$e o dia, mez e anno cm que tiver lugar, e
copiando-se fielmente o seu, mQnifesto o~ l'ela
~ãç do cal'I'ega,meQto, pOl' mal'eas, nUmeros;e
volumes; e do oulr4) lado a sabida do Ipesmo
c#"regam~n~o, nouadp-lIe o dia, mez e anno !Jm
qúe mi' tendo luga», o n.J)l1Ja de quem desp.achal'
e D11mero .dq d~spa~Jlo a Mesa eJ11 q~e S8 Cez"e
a quantidade_dos ,aromes ~e &ahiremo Bum
llabil Official. e hum Ajudante, ~omeados p!llo
Juiz da Alfandega ~om a.pEI'ovação do Governo,
serão encarregados da escripturação deste lino ,
(Jue devel'ú 8ub~tittJir ao que foi in.titnido pelo
arr. :;0 lia citada portaria,. pora o lançamento c!o
numero de hum por diante até o fim do anno,

5. o 05 bilhetés de desl)acl1o lerão o numero
plIrticulal' das ftlesas que o fizer~m, e 05 Fieis
dus Armazcns assentaráõ o dito numero Ú mal'
.gem dos seus díados lia occasião de aVCl'bal'em
os deSpachos: ficando as~im :Ilterado oarl. 9" (la
refcrida portal"Ía. '

4.· t'o nrn de cada mez os Escrivães das Mcsa.~

da Abertura, Dàlanca e Estira rcmelteritô ao 0['
licial encar'l'cgado da escl'ipturação do li \TO mes
tre, huma relação de todos os despachos que ti
Terem feito, declarando O numero dos bilhetes,
o:~ n,omcs dos Despachantes e a impol'tancia dos
UII'CI tos pagós.

5,· Fica pl'ohibida a pratica de comprehender
se em 1\1101 mesmobilbete de despacho ~ gene
ros ou fazendas enlr'adas em uuas ou mais p.m
Darcaçõe'; devendo fazer-se d'ora em diante,
P?ra o despacllO do carregamento de cada huma,
])llhetes clislincros e scpal'ados. E dada a ~ahilla
d.o bilhe:te de despacho no IiHO mestre, o Offi·
elQl encarrcgado.,da sua escripluração por;\ no re
'I'erso do mesmo bilhete -lançadó-, as ignan
dO-fe corn o seu appelliJo. E ~Ó enLão, e depois

da conferencia tIos Fieis dos Arroazens, sahil'{,õ
as fazendas <Ia Alfandega,

6,· Nos bilhetes de despacho escrever-se-ha de
hoje em diante "olume por volume, com seus nu
mer.os ê marcas, declarando-se exactamente a
quantid~de e qu~idadn <Iap ~zendas que cada
hum contiver. E para facilitar'-se o expediente,
ue"erúô QS De. pachantes, donos ou seus Procu
l'Or!OI'CS, lI'azer ;'1 Alfandega e apre.•entar os refe
ridos uilhe!es jil feitos pela maneira acima pres
cripta, Taes bilhetes serão entregues ao Juiz da
Alfandega, o qual designara por escripto o Fei-

. tor que uem lhe parecer para fazer o despacho
pretendido. O Feitor, assim de 'ignado, conferirÍl
o mesmo bilhete com os "olumes que se forem.
abrindo, e fonnarú tambem no me~mo bilhete o
despacho das fazenda que cada huma conti"cr;
podendo nessa occasião fazer qualque,' declara
ção que entender nccessada, pal'a se dar yalor á
fazenlla, e se dêdu7JirelU os direitos, ou tambem
se achai' em muitos ,'olurnes a mesma quantida
de e quaiidade de fazendas, fazer hum resumo
d1!\las par'a maior focilillade ria oomputaçâó dos
valores c direitos. Este de 'pach\l, feito como
dito fica 110 bilhete apresentado pelas parles, tcril
o Dumel'o, c sel'ú lonçaU'o no livro dd Mesa onde
se fizer. E quaodb stlccedo que o. De~l)achanle ,
tIonos ou Procuradores igool'em o oOl)tcndo dos
,'olumes que quizerem despachai', devcrúõ em
tal caso apresentai' o seguinte bilhete: - De~pa

cha F, os ,'olumes qne tem na ~berltll'a, "indos
de.... no na'-iQ.... , entrado em... , de.... de....
com IIS mbrcas' c nomeros Íl m I'gem, ignorando
as fazeOl1as qo<t:conlénL RIo dc Janc'iro .... de, .•.
(le.... (A~sign:JJó).-t)(~$jl..~3do pelQ Jnlzo com"
pctente Feitor, este procedhil a faier 110 bilhele
;)ssim escripto o mésma que acima lica determi
nado. Esta pl'ovidencia em amhos os casOS \erâ
lugar na Estiva, StJllIeule c'iJ,m a dilIcrença de que,
achaodo-se aclualmente detalhado o despacho en
tre os dO\ls Feitores que ali ha, não scrá "eces
saria a designação do Juiz.

?o l::Ia\'e'.'á finalmente na AIfundr.ga hum Iino
especial e pl'ivali vo, em qlle se lance por exten
so a entrada de rodos os .,.olumes c gencros que
as embarcnções 'de r.·anqnia descarregarem, Este
Ihl'o ser'" cscl'ipturado pela mesma l'órm-a que o
da entrada tias embal'caçôes dcstinada' para este.
porto, e de"erú consel'val'-se lia ~les.a Grande, 'e
nelle as'ignarú o Capitão ou ~lc_tre que peilil.'
dcscarga para a A.lfandegoa Otl E ti\'a,

Deos guarde a Vm. P-aço, cm :; de Janeiro de
1828.-Miguel Calmon (lu Pin e Almeilh,-SI:.
Dese)nbal'gador Juiz Interino da Alfandegoa, 
A cha-$c no Dim'io Flumincnse n, 11, de 14 de J a
1rcíro de 18!18. -

A.VlSO DE 3 DE H~l!lnO.

IlDp. uu!so.

S, ~I. o I., consit1el':lLluo que Ona rio Hal'mani«
não oll'C1'ecc 5umcientes proporçõe pura preen
chei' os fins quc o me mo A. S. te 1'1: em \i-ta,
(lU ando em Janeiro do pas~ado se digr.ou nome.u'
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N:· 6.

III I , I 'PoRT'Á1UA ])É lt. '])E 3A ~rno.

lmp• ."uJao.

l\Innda S. lU. 'o I., pela Secreta'ria de Esto 10
dos Negocios da Fazenda, que u Conselho da 'Fa
zenda faça eonstUr :ao 'l'hesouro Ptiblioo a impor
loocia total dos _pDpeiscorre"~-da dividi! passi
'VIl antiga ,até d anno -de ~ 79~, relfuzhlO'S a cctlu·
las, pura dell'a llC abaler il parte respéeth'à já
amorlisada ; e conbece1'-se do saMo 1lxisumte, etI)
divic1a-de capital, 'Com os!fé'O'S ~~te'lites jÜI1)S,
e!!ta1Jrelecidos por tleoreto de ntte' Otltubro de
1811'; e dcwerll 'tffltref na llqttm~ 8à tUyR!a
passi'v'a intema .fa [lIazoenda, ublica áte ofitn' do
anilo de '1~Il6', na conronrri'l1â'll~ do iti. ~., cap,
úoioo, 'ti. o etuia de'lii de ~'t!rnltto'

de 8~,. Paço, em-4deJabelrb ae 1&21l.-1 í
IU~I CIl mon"du . é' ~ fOéiaa. -Açlllt....,t tio
Dútrio fllU1lÚ'fleflSl 'n. 10, '1M '!i~ .Ja.'IttIir'6it1~1&;iS.,, ) ". ,~

.-"ao,vI~~'O .lU' 4 ,DE" iUU10.

1m,.~

IU~guel Calmon dll 'Pio e Almerdâ., !cls. F.aço-ila
lie1" 11 Junta da Fazenaa a~ Proyw.cia.ae P.erDilJU
buco, que S. M. o I., deferindo os reql,lerilÍlen
tos de Amaro de Barros Corrêa e de Antonio Ber
nardo Roâritues Selte, o primeiro ex-,Contrilc
tador iJ03 diiimos de miunças da J'reguet:ill de
Tracunhaem dessa Provincia, cm que liPppHca
susta~ão da cxecnção que conlr.a ~ne se moTeu
para .pagamento da q\lanlia ae 5:970~ rs." saldo
do preço do dito contracto, concedendo-se-Ihe
pagar p.or prestaçoes annuaes de 4oo:jj rs.; c o
segundo, tambem contractador dos das Fregue
zias de Goyana, 'Tracúnbaem, S. Anião e Luz, no
qual pede salisfazer igualmente,por prestações
annuaes de 4oo:t/J rs. o .qlle ficou a dever do
dilo contracto: determina que se obsene a lei de
1"'5 de .No\·embro do onno findo, 'por serem divi
das que não estão sohidas e que aevem ser co
bradas pelo methotIo prescnpto na dita lei, quaes
qUer que len1Jão si<Jo as decisões e arbitrios prc
cedentes. O que se participa á Junta para sua
intelligencia e governo. Alhino Nunes de Aguiar
a fez no Rio de' Janeiro, eJ!1 4 de Janeiro de-

Relações' Cl:trahidas pelos éOl'pos ilHares, do'sc
furdameotos que estejão a devel'-so, e que ainda.
não se tenhão dado competentes golas, 011 onta o
algum titnlo lÍs pessoas que os Q'Vl:q,cêrão, para,
sel'em processados e correntes; porém de manei
ra tal especificadas, que pOllsâo ao depois na 10
ten~encia da Marinha fazer-se·lhes a conta pulos
preços da tabella ahi oxistente, e então conhecer
se da tolal importancia respectiva, desde.() pl'in
cipio de 1798 até o fim de J 826. Idem. - Estú
conlfol·me.~Francisc6Caetano dll Silva.-.4olia
le fi!> Diflrio Fluminenlle n•• o o de 12 fÚ J anlirl>
de 1826.

mh~aÇ.ão que tenha, desdc O pr.ihc I I l 1798 at.é
° fim d'e 1826. Idem. I

AVISO Dn( 4 DE li'Al'\IHno.
lmp. avulso. '

a V. S. Commandan~e do Porto, embarcado em,
a nilo Pedro I, e consitlcl'ando outrosim ,que o.
dito na"io Harmonia he actualmente hum me:ro
deposito de recrutas (indecente para nelle tp'e
mular a insignia de hum Official General), cuja
administração póde ser confiada a qualquer. su
baltel'no: ha por bem dispensar a V. S. d'e seu
~ctual empreg,o pelas razões acima expendid\ls.
Deos guarde a V. S. Pjlço,:3 de Janeiro de 1828.
-Diogo JOI'ge·de BI'ito. -Sr, Rodrigo Antonio
de Lamar~. -Aclta-,se no Dial'io' Fluminense n. 9,
d~ 11 de Janeiro de I ~!l8.

N.· 5.

I 'Ruma relação extrabida pela Thesourad,a Ge
ral das Tropas, de todos as credores q1le po'r ali
Iaouvetem ú Fazenda Publica, de s01110s, de gra
tificações, de 1lllsaS, e de outra qualquer deno-

111m. e Exm. Sr. - Transmitto ;I V. Elli. a 00

pia inclusa dos apontamentos de n. 4 a 6, que
pertencemÍl sU'a'r~partiç;io, afim de expedia' a~

convenientes 'ordens para se enviar ao Thesouro
Publico, com a brevidade possivel, o que dos
m~mos <Cl>nsta, pois sé ,faz ipdispensa vel para a
liquidação da divida passi\';a interna da Fazenda
Publica, até.$ frm do -anno de. 06, na confur-

,midade do·art. aO, ~p. uoico, tit•••- da carta 1Je<
18i. de .•.5 de Ni>v-embro ode..18!A7' Deos 'gual't1'e' a
'f:. E'X. Paço, em 4 lo laWl'O de 8IA8.-Miguel
Uálmon du Pio e Almeida.- • Bento Barrozo
Pereilta.

Co!'u dos apontamentóJ que s~ remeUem ti Secrela
ria de. ÊSlado dos-Nt80CWS da Guerra # e$lrahidos
,La l'ela~'ão apresFntad~ por I F,ranci~fo Caet/;m'p .da
,Stlva, sf.gundo ESCTfptltrario êlp TJ~e$Our.o Puhli-.

',,eo,, ene«rregado da liquiJ1npão da divlll'i plUltIJa in
'ferna da Fa.endâ Publica at!! o filh IÚJ ánno de
18jl6 ~ na con(o,'nii14(le dh a11. 2"'0 cap. unicO,o
tit. Ioda earla dI llllle a5, d( Ot!f!ÍÚJ'o rk i Sa7.

.} N.04. ' '
f ., ~ ~.. I

B,uma l'e1a!}ão extrabiJa pela C(91latl4>ria da
Junta da Fazenda do A1'8eDôlI do, ~rcito, de
~Od08 os oredores que poral,ibouverem,á_f'H8I1
da P.ublic~, já de gencros para plm~imep~odes
seus a"~7.cns e das o\ltr,as repartições a seu car
'1;'0, já de joroaes da sua Fabl'Íca;, da -Çasa das,
,-,r.mas I;1.a Fortaleza c4 Conc~igã,o, e lia poI v,ora,
já de empr.estimos .que possão ter ba-vido para
algum artefacto que esti\'esae .cm projecto, e já
finalmente de Gutra qua1uucr denomina,Ção que
tenha, descleo principio de 798 até o }im de
18:16, annos contemplados para a divida model'
I.la; pois que a antiga comprehendida nos aBle
r~ores até 1797 se acba .parté deJlo reduzid,a a
cedulas, e a outra parLe p,r!!scl'ipta pe10 aIvarú
de 9 de l\laio de 1810; com tlistincção"porém do.s
credores que ainda não ti-verem recehido os seus
competentes titulos para serem processados c
correntes.



'A.NO DE 18, 15
I S"28.-1Uar<. ~Uino'Snfonio de Souza ·a· fez cscl'e
ver,-iHiguel ",almon du Pin e Almeida.~Achl1
sc 110 Diario F lU/?lillC1lslJ 11. 56, de 7 de Março de
1828.

(l

PROVISÃO DR 4 DE J ANIlInO.

IlDp. unho.

~liguel Ca7moll (lu Pin e Almeida, etc. Faço
-~abél' ú Junta da Fazenda da Província da Babin,
que S. M. o I., por sua immetiiata l'esolução de
26 de Novembro do anno findo, tomada cm
consulta do Conselho da Fazeuda, acerea do 0(
ncio dessa Junta de 19 de Fe\"eteiro do dilo anno,
no qual dá conta de haver arrematado divrrso};
contractos dessa Provincia no triennio que ha de
findai' em 1829, com as vantagens que refere,
quando dcvião ser licitad,os no dito ConseUlO,
remeLLendo com anticipação os lanços que rece
bêrão : bei por bem ordenar se responda á Junta
que POI' esta yez se releu o arbitrio que tomou,
cxtranhando-se-Ihe porélIl semelbante procedi
mento, c recommendand'o-se-Ihe que observe
estrictJmente as leis de Fazenda, pena de respon
sabilidade. O que fielmente cumprirá. Albino
Nunes de Aguia~ a fpz .no Rio de J aneil'o, em 4
de Janeiro de 1828.-Mareellino Antonio de Sou
za a fez esctever. -l\ligueL Calmon du Pin e AI
m~ida. - AC/UI-se no Diario Fluminense n. 56, de
? de 1llllJ'fo de 18.28.

PROVISÃO DB 4 DE J.nEIRO.

llDp, avalso.

[\liguei Calmon du Pin e Almeida, etc. Faço
saber ti Junta da Fazenda da Provincia de Per
nambuco, que requerendo Jo é de Pinho Borges,
Juiz Proprietari.o da Alfandega grande dessa ci
daúe, se declare positiVólmente á mesma Junta,
afim de evitar qualquer duvida que pos a susci
tar-se, que na falla O.U impedimento do Escrivão
da Mesa Grande, quando este exerce o lugar do
supplicante, sirva o Administrador da dita Al
fandega: determina S. 1\1. o I. qHe, á vista do
art. 40 da carta de lei de lIde Outubro elo anoo
fin~o, póde o supJ;llicante nomear o Admini tra
dor, ou outra pessoa idooea, para a sel'venlia de
que trata na forma nella declarada. O que se par
ticiJ;la ú Junta para sua inteUigencia c governo.
Joaquim José de Al'aujo a fez no Rio de Janeiro,
em 4 de Janeiro dc 1828. - Marcellino. Antonio
de Souza a fez escrever.-Miguel Calmon du Pin
e Alrneida.-dclza-se no Dial'io Fluminense n. 56,
de 7 de .L1fa1'ÇO de 1828.

A. VISO DE.4 DE JANEIRO.

Imp. nnlso.

Illm. e Exm. SI'.-Tendo de se liquidar a eli
l-ida pflssiva interna da Fazenda Publica até o fim
do anno de 1826, na conformidade do art. 2',
cap. unico, tit. Ioda carta de lei de 15 de N~

)'embro de 1827, se faz preciso que V. Ex., pela
sua Repartição, faça expedir as conyenientes or·

dens para S6 enviar ao Thesouro Pu1JlteO, com a
brevidade pos ivel, pela Intemlencia da Marinha,
huma relação de todos os cl'edores que por ali
houver'em ú mesma Fa;;enda Publica, de gene
ros par:! provimento dos armazens, de jornaes dos
seus empl'egados no Arsenal, e de outra qual
quer denominação que tenha, desde o principfo
de 1798 até o fim de 1826, annos contemplados
para a di "'ida moderna, pois qlle a antiga, com
pre),endida nQS anteriores até 1797, se acha par
te della reduzida a cedulas, e a outra parte
prescripta pelo ai vará de 9 de Maio de 1810; com
distincção porém dos credores que ainda nl10 ti
verem recebido os seus competentes titulos pal,"a
serem processados e correntes. Deos guarde a
V. Ex. Paço, rm 4 de Janeil'o de 1828.-l'lilJ1el
Calmon du Pin e Almeida.-Sr. Diogo Jorge de
Bdto. - Aclta-ae no Dim'io Fluminense n. 10, d6
12. de J aneil'o de 1828.

PROVISÃ.O DE 5 DE JANEIRO.

1~'V. 1IV1l1so.

Migu.el Calmon dll Pin e Almeida, etc. Faç
sabei' á Junta da Fazt\nda da Prol'Íocia da Rahia
que, sendo presepte a S. lU. o r. o seu olficio de
26 deNovembro do anno findo, acompanhado da
copia da representaçâo do Pro I'edor da t..~fande

ga deisa c1dade, em que pede declaração sobre
os direitos de 5:tb750 rs. e de 7:tb500 1'9. , li vis
ta dos valores do terceirll su.pplemento da pauta,
e da deliberação que a mesma Junta tomára a se
melhante respeito: determina se responda á Jun
ta que o imposto chamado danaI i o nada tem de
commum com os direitos tle 15 c 24 por cento
do terceiro supplemento ti pauta; que o arbitrio
que tomúra he, além ae iusustentavel, offensi
'1'0 de alguns dos tratados existentes; que em
fim se continue a cobrllr, até que a Assembléa

_Geral Legislativa re 01va deGniti vamente, o re
fel'ido donativo, do mesmo modo que se fazia
antes do apparecimento do referido terceiro sup
plemento, O que e lhe participa paTa sua intelli~

gencia e cumpritnento, fazendo constai' o expos
to ao J'efel'ido ProveJor. Joaquim José de Araujo
a fez no Rio de Janeiro, em 5 de Janeiro dó 1828.
IIfal'cellíno Antonil:> de Souza a réz escrever. 
Migue-l Calmon du Pio e Almeida. -Aclta-se 110

Dial'io Flu1Ilillell c 11. 56, de 7 de lllal'?,o do 1828.

AVJSO DE 8 DE JA~EIRO,

Imp. aYnlso.

Exm. e RV!)l. Sr.-Tendo de se liquidar a di
vida passiva interoa da Fazenda Publica até o fim
tio anno de 1826, na conformidade do art. ~',

cap. unieo, tit, Ioda carla de lei de 15 de 0
vembro de 1827, se me faz preciso rogar a V. Ex.
R vm. que faça expedir as convenientes ordens a
todos os Vigarios desta Dioce e, para que na es
tação das missas conventuaes, ou por qualquer
outro meio que lhes parecer 0ppOl'tuno, publi
quem a necessidade em que ora se achão todos
os credores do E tado de apresentarem 00 Thc-



.160 ANNO DE 1828.

1\Ianuscripro allthentico.

PROVISÃO DE 10 D~ J.ANIlInO.

I:ida parlada; quanto ao segu'O" ~ L 010, que
nada he mais conforme eom, l' " r uição que
nos rege, e com a expressa dis os_~ão ela provi
"isão de 20 de Novembro de r 1823, art. 5·.
em cujos termos sendo sem fUll(\ilmelltll nessa
pa!'le a ~(luredita repI'csenlação, dHe ~uh 'islir (o

provimenlo tleduzi(lo da lei. O que as~im terei,;
entendi/lo e elimprireis. O Impemdor UlIllslitu
cional e Defensor Perpetuo do imperio do 8ra
zi! o mandou pelos MiniKtros 3baixo <lssignaclos,
do seu Conselho e setis Desembarg3Jores do
Paro. Henrique Anosftlcio cle Novaes a fl!z no Rio
de Janeiro, aos Iode Janeiro de 1828, ,. da ln·
depcndencia e do Imperio. - José Caetano dé
An,lrade Pinto a fez escrever.-D.·. Antonio José
de l\Iiranda.-Francisco Alberto Teixeira de Ara
gão. - Aclla-,çc 110 Liv. 2· de Reg. ela..l Ol'dr.nl do
Desembal'go do Paro, depois da Indepcndencia do Im
perio do Brazil, ti /l. 50 a 6u.

D. Pedro, pela graça de- 'Deos, ele. Faço sa
ber a "ós, Juiz lle Fóra, Presiilenre, Vereadoreg

. n mais Officiaes da Cam3ra da VilIa de PiLangui,
que sendo-me presente a representação do Bacha
rel Antonio José Leal, ex·Juiz de Fóra dessa Vil·
la, pedindo se deelarasse-lhe a quem pel·tencião
05 emolumenlos da vara de Juiz de Fóra, quan
do cl'a senida pelo Vereador mais velho por im
pedimenlo do proprietario, assim como se a Ca
~ara de\'ia ou não pagar ao Juiz de Fóra as pro
plllas das festas a que clIes, por moti \'0 dr.
enfermidade. não poderão as i ti .. ; e "ist" a in
formação que se hoO\'e do Ou\'idor dessa Co
ma ..ca, com auc!iencia dI) ex·Juiz de Fó..a dessa
Villa, João Chrysoslorno Pinto lia Fonseca, c
documenlos que se ajunt .....ão, sobre que tudo foi
ou I' ido o Desembargador PI'OCUI ador da COI·ôa.
Sohe..ania e Fazenda Nacional, me parcceu d(
zer-\'os que o alvaril de 23 de l\1arço de 1754~

cap. 16~ § ()', he terminanle pn ..a a decisão dos
crnollllDcntus no tempo do impellirnento (los Jui-,
zes, e por e~la lei se del'e I'cger emqllallto outra
não fô .. publicnda, embora o contl'al'io preten
i1esse o dito ex-!uiz de FÓI'a supplicado; quanto
porém ás propinas das procissões, hc tambem
tCI'rnillanle a provisão de J5 de Junho de 1818.
O que assim cumprireis e tereis entendido. O
Imperador Constilucional c Defensor Perpeluo do
Imperio do llrazil o mandou pelos 1\1inislros ahai
xo a5signados, do seu Conselho e seus Desem
bargadores do Paço. Henrique Anastacio de No
vaes a fez no Rio de Janeiro, aos Iode Janeiro
de J828, i· da Independencia e do Imperio. 
José Caetano de Andrade a fez escrever. - Dr.
Antonio José rle l\Iiranda, - Francisco Alberto
Teixei..a de Aragã0.-Acha-se n'J LiD. z' de Reg,
elas Ol'elens do Desembrll'go do Paço, depois ela I nde
pendeneia do bnperio do B7'azil, ti /l. 60 v.

AVISO DE 8 DE JANEmO.

souro Nacion31, por si ou seus procuradores, 05

titulos de dh'hl3s qne possuirem, 3lim de serem
liquidados e devidamente r3goS. Deus gU3nle a
". Ex. nvm. P3ÇO, em Sde J3neÍl'0 de 1828.
l\ligllcl U3lmon tlu Pin e Allllcidn. - SI'. Bispo
C3pelliio-iUúr. - Acha-sc 110 Diario Flumincnse
n. 10, de J2 eLc J anriro de 1828.

l\IannscriplO Bu\hcnlico.

DY;3,\0 DE 10' DE J ANEII10.

lmp. avulso.

Const3ndo dp. omcio 3 S. lU. O I. qne O Cirur·
gião ThOú13z Wilson, 3ctllalmente emuarcado no
deposito Harmollia, paI' I'elaxaçiio e desprezo do
serviço nacional e imperial deixa tle satisfazer
LIas de\'eres de seu cargo, e'conshlerando o mes
mo· A. S. que tal indivilluo, como estl'angeiro,
não g013 dos fOI'os a que só tem legitimo uÍ\'eilO
o cidadão brazilciro: 11a paI' bem demitti-lo do
serviço. Em consequellcia pois V. S. lhe manda
I'Ú passar guia lle uesemb'arquc, e lhe cnssarú o
titulo de sua nome3ção, que de\'eriÍ remetler a
esta Secretaria de Est3do, ficando V. S. na intel
ligencia de que, p"ra substituir a falia daquelle
Cil'nrgião a hordo 110 rel'erido peposito, se tem
nesta data mandado nomear outro. Deo~ guarde
LI V. S. Pat-0, em 8 lle Janeil'O de 1828. - 51'..
Luiz da Cunha l\loreil·a.-AcI/Il-se 110 DiCll'io Flu
lIIillc~lse n. 9, eLc 1 J de Janeiro de J8z8.

D. Pedro, por gr;Jça de Deos, etc. Faco saber
Ãl vós, Juiz de Fóra, Vel'coulol'es e m;is Offi
ciaes da Camara da "i\la de S. SahaJor Jos
Campos de Goytacazes, que sendo-me pl'esentl!"
<I representação ua Camara dessa Villa, datada de
• z de Outubro de 1826, acerca dos dous objec
lOS, o primeiro sobre o pro,vimento do Ouvidol'
dessa Comarca, em que l1etel'millou a Camara a
<lbertl1ra de huma nO\'LI rua denlro des~a Viii a ,
c o segundo sobre a taxa da carne ,'erde imposta
;por hum accordão da mesma Camarn 1 .cuja de
liberação foi revogplla por aql1elle OuvHlol', POI'
seI' contraria á constituição e provisão de 20 lle
Nonmbro de 1825; e vista a infol mação que se
110U \'c do Presidente dessa PI'o\'incia, com au
diencia do dilo Ou\'idor por escripto, e a infàr
maçi10 dada pelo DesemhargadCl' Juiz dos Feitos
,la Corôa e Fazenda, sobre o que tudo foi ouvi.:
do o Desembargador Procurador da Corôa, So
])erania e Fazenda N3cional: me pareceu dizer
"Vos, quanlo ao primeiro ohjec~o, que he jtlst~ a
]'l~presentação da Camarn, pOIS lendo-lhe SIdo
ndado pela portaria de I? ue outubro de J825,
,1e faze~ nons obras, e até mesmo de continuar
com as principialhs, sem a co_nclus~o das tr~s
que se mandou pôr em execllç~o, nao he prat.l
cavel e exequivel 3quelle pronmento do Ou\'}-
•101' em contraposição ús ordens, e por isso Dão

.oe\'c surlir e[eilo de qualidade alguma scm que
ee COllclllão as ditas tres obra! citadas na refe-
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TISO 'DB :10 DE JANEIRO.

Imp. u1lho.
r

JUm. e Exm. Sr-.-S. lU. o I. ha por bem que
V. Ex. remeCta a esta Secretaria de Estado huroa
relação de todos os collegios ou casas de educa
ção de hum e outro sexo que existirem nes a
Provincla, 1;\e'hIQrando: 1·, os nomes dos Direc
tores, seu estado, idade e naturalidade; 2·, se
tem licença para eminar, quaes os estudos q'ue
os regem, e se esteS são approvadns, e por queIT\;
5·, que fundos possuem, ou de que meios dispoem
'para pro"er ús respectivas despezas. Igualmente
determina o mesmo Senhor que, sendo nacionaes
os ,Directores, e regendo sem licença ou confir
mação de estatutos, sejão obrigados a pedi-Ias,
deDtro de 50 dias, a V. Ex., qüe lhes defirirá
como julgar convenieDte, e dará cODta de tudo
para fiDal approvaçiio, sem que todavia isto obs
te, se forem favoravelmente deferidos, ú conti
nuação do ensino nas referidas casas. Sendo po
rem estraDgeiros, devem reque.rer ta~to a licença
como a cODfirmação direo.:tamcnte ,.0 Governo,
podendo V. Ex. iuformar logo taes requerimen
tos para brevidade da decisão. E como a ins
trucção da mocidade he hum dos primeiros ob
"jectos da paternal solicitude de S. lU., ha outro
sim por bem que V. Ex. inspeccione os sobreditos
estabelecimentos, mandando visitadores quando
lhe parecer acertado, e dando parte, todos os
semestres, do numero, idade e naturalidade dos
alumoos, seus estudos e progressos, e cuidando
escru'pulosamente que llaja todo o desvelo Da
educa ão ,religiosa e regularidade dc costumes,

.como bases principaes da boa ordem na socieda
de. Deos guarlle a V. Ex. Palaeio do Rió de Ja
neiro, em Iode Janeiro de ,8~8. - Pedro de
Araujo Lima. - Sr. José Felix Pereira de BUI'
gos.-Acha.se no Dial'io Fluminense n. 15, de 16
'de Janeiro de 1828.

AVISO DE 11 HE JA.XEll\O.

IlDp. nuIllo.

Illm. e Exm. s,·. - Tendo S. lU. o I. deter
minado que se abrão no p"incipio de Março deste
anno os Cursos J ul'idicos de Olinda e S. Paulo,
!la por bem que V. Ex. expeça as ordens neceSS3
Tias para que os Mestres dos estudos preparato
rios estejão promptos para os exames a que se
deve proceder 15 dias, pelo menos, ante da
abertura em Olinda ou no Recife, como V. Ex. ,
,de accorclo com o Director, jnlgar mais C{lnve
niente; e ordena igualmente o mesmo Senhor
que dê V. Ex. as pl'eeisas providencias para as
compras dos livros das matriculas e de eX3mes,
oe de tudo o mais que para o arranjo das aulas e
archivo fôr pedido pelo Director, ficando V. Ex.
na intelligencia que já se expedio a competente
ordem ú repartição da Fazenda para o pagamen
to de todas as despezas. Deo! guarde a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em II de Janeiro de
1828. -Pedro de Araujo Lin'la.-Sr.-José Carlos

TOMO VII.

Mairink da snva Ferrão. - A c/ta-se no Diario
Fluminense n. 15, de 16 de Janeiro de 1828.

Para o mesmo fim se expedirão avisos ao Di
rector Interino do Curso Juridico de Olinda,
Lourenço José Ribeiro; ao Pre idente de S. Pau
lo, e 3{l Director do Curso Juridico da mesma
Provinoia, José Arouche de Toledo Rondon.

AVISO DE 11 DE JANEIRO.

I rop. a.oIso.

Participo ;;I Vm., para sua intelligenc~a e g~

verno, que S. M. o I., tomando em coaslderaçao
todas as ponderações que lhe forâ{l presentes cI?
consulta de 26 de Janeiro antecedente, do Tri
bunal da Junta do' Commercio, Agricultura, Fa
brica e "avegação deste Imperio, a Jqu~ mIando.tI
proceder sobre o requerimento de ose gnaclO
da Costa Florim, que pedia despachar para con
sumo a quantidade dc arrobas de sebo e graxa
que declara comprada ao negociante inglez G. I,.
B,·o"ln vinda dn Rio Grande do Sul no bergan
tim a~ericano lIfercngié, c a cnjo respeito Vm.
havia informado em 28 de Novembro do anno
passado: houve por bem eteterl1)inar.~ pela sua
immediala resoluçã.o de ~8 do refendo mez de
Janciro, que não tem lugar a pretençáo do up
plieanle, por contraria ao interesses do c?mmer
cio eoslciro, priv9ti vo sómente dos 'ubd,tos bra
zileiros, ficando por con equencia inattend~ve~ o
fundamento que e allega para nquella pe~mlssan,

ue serem venuidos estes generos por nao pouer
mais nave""a,' o diw berganlim cm razão da suao .
totalruina, quando he bem maOlf~sto que, reex-
portando-se todos os Olltl'OS generos do calTega
mento respl)ctivo, ficúrão este, que, como os ou
tl'OS, erão prohibidcts venderem- c para consumo.
Deos guarde a Vro. Rio ue Janeiro, e~ 1 I de J~

neiro de 182S.-~liguel Calmon du PlD c Almel
da.-Sr. Desembargador Juiz Interino da Alfan
dega. --/1clta·se no Dim'ia Fluminense n. 67, de 21

de Março de 1828.

AVISO DF. 12 DE JAXEmo.

IlDp. nubo.

IIlm. c Ex. ·Sr. - S. lU. O I. ha por berp que
V. Ex. "emelta a esta Secrt:taria lie Estado, com
a possivcl brevidade, huma. informação ~xa~la

das obras publicas que se fazem nes a ProvlDcla,
declarando a fôrma da sua administração, quan
to com ellas se gasta, em que tempo se conolui
rúõ, o que será necessario despender ainda com
ellas para se aenbarem, c quaes são as que ju~ga
mais precisas segundo os nn~ a que se destlllao.
O que párticipo a V. Ex. para qlJe a.ssim se. exe
cute. Deos guarde a V. Ex. PalaClo do RIO de
Janeiro, cm 12 de Janeiro de 1828. - Pedro de
Araujo LiI;na.-Sr. José Felix Pereira de Bnrgo
-Acha-se no Dia/'io Fluminense n. 15, de 16 de
Janeiro de 1828.

Na mesma data e conf'ormicladc para todas li

outras rrovincias ~o Imperio.

lU
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Imp. avu130.

I crever.
Acha-se no

a ço de 1828.

6
J.~NElno.

1\1a1'ce1lino Antopio d~ Souza (a
Miguel Calmon dÍ! Pin e Almei(l
Diario Fluminense 11. 07, de 8 dó

"llIm. e Exm. Sr.-Sendo pre 'eati; a S. 1\1. O I.
O ameio de 1/'. Illm., 1). í14? na data de 28 de
Deze~:nbro do anno passado, em CJ.Ue participa a
difficuldade que tem encontrado para dar execu
ção ao que, cm data de 27 de Novembro ante
cedente, lhe foi determinauo obre o estâdo ac
tual da Coloni açãoEstrangeira, expondo todavia
hUD1l'esumo historico sobre o e labelecimento da
Colonia uos Suissos em 1819, c suas díITerentes
mudanças até a reintl'egação de V. Dlm. em
1824, como Inspector da me ma Co,lonisação; ()
querendo o mesmo A. S. ter bUOla IJerfeita idéa
de Ião importante estabelecimento, ha por bem,
reiterando 4S suas imp~riae5 ordens cqmmunica
das a V. 111m. no l"eferipo aviso de 27 de No
"Vembro e em sua e&pecial -declaração, oi'denar
que V. Illm., sem embargo do que já informotl
no seu presente GffiCIO, empregue todos 05 meios
que estão ao seu.alcance, para formar numa re
lação exacta e cil'cum tandada dps Colonos l;Iue
existem dentro do tel'mo demarcado, declarando
os sells estados, idades e profissões; se fóra do
termo demarcado se tem dado terrenos, e qual a
sua extenção, qualidade e ramo de agricultura
em que florecem; SP, ha ainda Colonos <,rue per
cebão subsidios, qu~nto estú arbitrado a cada
hum, e quando acabad.t esta prest,ação; qual seja
o O1cthodn que se ,teaba adoptado para alimentar
os orphãos j>obl'es, quantos gozão deste benefi
cio, quantos são entregues a trahalhadores e mes
tres de officios, e quaes os fundos para estas des··
pezas, devendo este artigo ser reduzido a pro
posta, como foi ol'denado a V. 111m. em aviso de 29
de agosto 'de 1821; quantos ~ejão os empregados
na Colonisação, seus poderes e attribuições, seus
ordcnados e vencimentos, e quaes as reformas
que exijão; quaes os fundo,\\ que se achão appli
cados para as despezas gcraes da Colonisação, e
quaes as suas rendas, e .ao mesIT\o tempo seu
progresso ou atraza01ento; e declarando final
mente qual seja o methodo que se haja posto
em pratica na actual administração deUa; apre
.sente não só hum novo e completo regulamellto
sobre a mesma administração" no qu;rl, tendo-se
muito em vista a sua maior simplioidade possi
vel, se indiquem as precisas reformas, e se cOt
tem os abusos quc nesta se tenhão obse.rvado,
mas tambem humo. conta do que se tem despen
dido até o ultimo de Dezembro do anno passa
do, com o orçamento do que poperá gastar-se no
~lllno corrente e no de 1829" ficando poré~ V.
Illm.. na iptelligencj.a de que esta informação se
entende sómCl;lte relativa aos Colonos quI! se
achão debaixo da sua inspecção, e de modo ne-
nhum áqueUes que estão sujeitos a qu~quer QU

tr.a autoridade. fia outrosjm o JD.,Csmo A. S. par
})eIn ordenár que V llhn. taç.a sentir de ,bUB4l

Imp. 8vulso.

Miguel Calmou du Pin e Almeidat etc. Faço sa
ber &. Junta da Fazenda. da Provineia de Pernam
buco, que determina S. lU. o I. que se abrão no
presente aono os Curllos Juddicos creados pela
carta de lei de 11 de Agos.to do anno autecellen
te, e não sendo possivel calcular exactamente
as cJespezas precisas, como me foi eommunicado
por aviso da Secretarja de..Estado dos Negocias
do Imperio d~ 8 do presente: ha por bem nova
mente ordenar que a Junta faç:j o supprimento
de toda.s as despezas com os empregados respec·
tivos, e de tudo o mais que fôr necessario para a
ua abertura e andamento. O que assim fielmen

te cumprirá. Albino Nunes de Aguiar a fez DO

"Rio de Janeiro, em 15 de Janeiro de 1828. -

AVISO DE 1.4 DE JANEIRO.

lmp. avulso.

IlIm. e E.xm. Sr. - S. RI. O I. ouvio com sa
tisfa<;:ão a leitul'a do officio n. 7, em que V. Ex.
dú conta das reformas e e::onomias que já tem
feito em alguns 1 amos cIe uespe~a a cargo daFa
zenda Pu\}1ica, e approva a suspensão que orde
nára do pagamento das gratificações e do aluguel
de casas pa·ra as Secretarias, as medidas tomadas
sobre o trem milital' e obra publicas, e mui
1:0 principalmeute a ordem pal'a se proceder ;\
arremataçáo dos generos ele liornecimento, da
qual já resultou a deciilida melhoria de pl'eço,
que consta do mesmo Qfficio. Recommendando
a V. Ex. que não cesse de pesquizar quantos abu
sos possão haver a tal re peito c de remedia-los
promptamente. O que participo a V. Ex. para
sua iotelligencia e cumprimenta. ficas guarde a
V. Ex. Palado de Rio de Janeiro, cm 14 de ,Ja
neiro de 1828. -l\liguel Calmon du Pi/l e AI
meida.-Sr. Thomaz. Garcia de Zuuiga.-Aclta
se no Dia/'io Fluminense n. 62, ele l{J de llfarço de
1828.

PROVISIo .DE 15 DE JttNEIRO.

Imp. avulso.

S. M. 0 I., á vista rIa iJ~fol'moçiio dada pela
Junta Directoria da. Typographia Imperial e Na
cional sobre o requerimento de Frô:lócbco José
CaltIas, .antigo compo itOI' e mestre da mesma
Typogl'aphia, li qual, peJo seus serviços, idade
c mole tias, pedia a gl"lça de se lhe conferir
huma gratificação mensal em lugar do que lhe
competisse recebeI' 'Pelo el~silno ue seus discipu
los, a razão de 20t/) r5. de cada hum: hou "e por
bem uefel'Í1' benignamente a e·ta supplica, con
ceden/Jo <I gl'<ltificação cliaria de 400 rs., paga por
aquelle e~t<lbelecimcnto. O que manda partici
par, pela Seeretal'ia de Estacto dos Negocias ua
Fazenda. Ú ll'lcncioll<lila JUllta, para sua intelli
gencia e execl,lção. Paço, em 14 de Janeiro de
1828. -.lignel Calmon du Pin e Almeida.
Acha-se no Di(U'io Fluminellse n. 7"3, de 29 de Jfarro
de 1828.

POIlTAnu -DE 1.4 DE JAU'EInO.
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maneira POl ititla 'e terminante áqueUes Colonos
que se lelI1t ulJ5trado dcsobedientes ao cumpri-"
me o de suas providenoias, a. obrigaç,io cm que
se ac.bão de obedeccr ás autoddades ~stabeleci·

dás por S. rI. L~ resultando em damno delles
toda e qualquer falta de obediencia, .que Ilrá
prompta e SCVeramente punida, assim como derc
exigir de tod0'5 \'S empregados hum fiel cumpri
mento ue seu :leveres, dando conta por esta S~

eretaria de.E~tadQ, tantó ue hum como de outros,
quando forem menos é.'taclos em suas obrigações.
E manda ftnalmente o IDes mo Senhor participar a
V. lUm. que, a respeito dos Colono!' que tcm a
hido do termo que lhes foi demarcado na Colo
nia~ se hão de e:tpedir as necessarias onlen aos
Jujres territociaes, na conformidade dos o1Jlcios
de V. IUm. de 15 de Janeiro de 1825, e de 28
de Dezembro do anno passado, para que façãcl
sabcr aos l'efellido.s Olllonos que, apellar de se te
rem ausentado dos mencionados terrenos, nem
por isso se aehão desligados da obediencia que
devem 'prestar a V. 111m., estando por esse
mOl!ivo na ohl'igação de suj~itar-se ao cum
primento do que del~es fôe ex.igido, em obsenan·
cia de ordens superiores, Deos guarde. a V. lIlm.
Paço, em 17 de Janeiro «e' 1828. - Pedro de
Araujo tima. -Sr. Pedro l\laobatlo de l iranda
l\lalheiro.-Aaha-se no DiaJ"io Fluminense n. 19,
de- 25 de Janeiro de 1328.

AVISO DE 17 DE JANEmÕ.

1m;' avulso.

111m. e "Exm. Sr.-Participo a V. Ex. que, em
conformidade do aviso de la de NO\'embro do
anno passado, expedido pela Repartição de V.
Ex. a esta da Fazenda, se ordenou ao Desembar
gador Jui~ da Alfandega interino, em 15' do mes
mo mez, que sómente e exigisse os 15 por cen
to dos direitos das fazeadas importadas em na
Tios francezes, estipuladas no tratadn com aquelLa
nação, huma "ez que s.e preenchessem as forma
lidades legaes quanto aos despachps de 'taes na
vios, pois que pouco importaya quem fosse, ou
sejão os cOl)sigoatarios. das carrega9ões, 4cando
por. e&te modo satisfeita a rl:lpre&cntaçâo ao mes
mo respeito dp Em'jado Extraor!llllólrio e Mi:"
nisuo Plenipotenciario de S. l\1. Christiaaissima,
referida lio mesmo avisq. Deos gu'ar.de ,a V.'~x.
Paço, cm 17 do- Janeiro de 1828.-Miguel Cal
mou dl,l Pio e A1meieJa.-Sr.. l\~arquez de A.raca
ty.-Acha-se no Diario Fluminense n. 65, de 15 de
lIfa/'po de 18~8.

A.VISO DE 17 D.E a~Ell\O.

lmp. Bvtlloo.

Illm. e EDIl. Sr. - Háivendo S. lU. o 1. , eI;n
eonsequencia do e.xame. de.inspecção a que pes
soalmente p oçedi na Thesolíraria GelaI da Côr
te sobre o destino que 8& dtola á parte do cobre
recebido do Thesouro ,ara pa!§amento dos ptets
no Dlez de Delllmbro-.fiôdo, ordenado nesla data
que u.. '.thmnireiro Gdral das Tropu e.ntre, Q\li1.U-

to antes, 11.0 Thesouro Puhlico com a, quanlia de
3:850./])800 rs. de moeda de cohre, para lho ser
trocada em notas do Baoco, sentlo por conta pa 1'

ricular delle Thesoureiro o agio que llOllyer para
a acquisiçãu de semelhante quantia de moeda de
cobre que abu ivamente tle pt:nucu; cumpre-me
communicar assim a V. Ex., para seu conllcci
menfo e expedição .las convI_nientes ordc.n· p ra
avedguaç-o do indicado troco. Deos "uarde a
V. Ex. Paço, cm 17 de Janeiro dé 182 .-Ben·
to Barroso Pereil'a.-Sr. l\ligld Calmon du Pin
e Almeida.-Ác!/((-se no Diario Flumine11 e II. 3~h

de i6 dê Ewel'eiro de IS 28. .

tl.YI.;>O DE 17 DI.' JANEIRO.

Cotl. PldDcher.

1Um. o ExUl, Sr.-S. l\1. pI. ha por bem qlie
V. E~. remella a csta, Sccretaria de E~tado hurna
relqção do~ hospitaes, C'l~a5 de orpbãos e de ex;
p ~tos I ou quaesquel' outras de caridade que se
ti Yel'em qrigiclo nesta Pro I'incia, rocommeouan
do tlesde jil sobre Laos estabelecimentos a mais es
crupulosa fiscalisação, c ordena que V. Ex. ao
mesmo tempo declare: 1°, lfllat::s 'cjão 05 fundos
de que se (Ii-põe a fa \'01' ucl1es, sua natureza,
rendimento e methodo de achnini~tração; 2°, em
que e tado se acha p etlificio", c sitio em que est(l
levantado, se COllTirá muda-lo, para onde, e os
meios de faze esta despeza, e se, havendo mais
de hum, el'à util reuni·los; 5·, se ão \ines c
unicamenle ujeitos ú inspecção das Autoridades
Publicas, ou algum admini 'trador ou padroei
ro, ou finalmente a Cónfraritl· ou Orucns Tercei·
ras, e ~e oe te caso e tão ou não appro\'ados scu
esta.tuto.s, dos quae V. Ex. de\'erit en \ iar a copia
para inteiro conher,imento do seu conteOdo. O
que assim p~rticipo a V. Ex. p-at ua intelligencia
e execução. Deo guarde a V. Ex:. Palacio do
Rio de Janeiro, em J:7 clç Janciro tle J 828.-Pe
dro ue Araujo Lima.-Sr. José Fclix Pereira de
Burgos.

'Na mesma conformidade {ts mais Prorincias do
1mperi6.

_ I
P~O'ylS,A.O DE 17 DE JAl'mLRO.!

lcop. avulso.

!\ligueI Calmar! du Pin o Almeitl.à, e~c. Faço
saber á Juuta da FaZ'eoda da Provincia de , Pau
lo, que 'S. l\1. 1. manda extranhar-Ibe o 11I1\'er
projectado e po to em execução. sem prevla au
torisação do mesmo A. S., a obra nova d~ que
den conta el11 seu omoio do 29 de Jovembro do
ánnO passado. muito el1lbora a julgasse necessa
ria, e que nellta occasião se expede ordem ao
Pres.dente cla Provineia para conhecer do nego ...
cie em que5tão , e ultima-lo oa conformidade das
leis e em vantagem do seniço pubLico. O que se
lhe participa parn sua intelligencia. e governo.
Luiz de Almeida CWlha a fez. Rio de Janeiro,
em l'l de Janeiro de l828. - João José Rodri
gues 'V,areiro a feL escrever.-lU.ígue~ CalmoD da.

21 **
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Pio e Almeida. - Aclta-SR n> Diario Flu'ninellse
n. 65, de 18 de !f1tl1"(o de 18~~.

PllOVISÃO DE 18 DE JANEIllO.

lmp. avulso.

!\liguei Calmon du Pio P. Almeida, etc. Faço
sabei' ú Junta ela Fazenda da Província de Goyaz
qu~ S. ~1. o J..houve por bem detcrminar, cm
aVISO que recebi da Secretaria de Estado tios Nc
gocio do Imperio, (latada de I ~ do conente
mez, que se aceitem as offertas quc fazem anuual
mente para as despezas da guerra do Sul, em-'
quanto ella durar, o Presidentc actual des a Pro
vincia, o llispo Prelado Diocesano c o sobrinho
deste Secretario do Governo da mesma dos seus

, 'respecLI vos ordenados e cQngrua de hum mez
cada hum. O que se participa it dita J unta para
sua, intelligencia e devida anecadação uas 'men
cionadas offertas, com aS necessarias clarezas.
João José de Brito GeOle~ a fez. Rio de Janeiro,
em 18 de Janeiro de 18~8, ~ João José Roclri-.
gues Vareiro a fez escrcvel',--,-Hi"uel Calmoo du
Pin c Almeida. - Ac!la-se 710 Diario Fluminense
11. 65, de 18 de ilfll1'ço de 1828.

pnovlslo DE 18 DE JAl'iEIllO.

lmp. avulso.

!\liguel Calmon du Pin e Almeida, etc. Faco
saber li JtlOta da Fazenua da Provinoia de S. Pa'u.
lo que S. i\I. o I. hOI1 ve por bem de erminar
não ob tanlc o que informou cm seu ameio d~
14 de Dezembro do anno pas ado, acerca do re
qucl'Ímento de lUanoel Antonio Alves de Paiva

I· 'que preteol La er conservado na sel'l'enlia interi-
na de Recebedor e Administrador de vaI'Ías ren
das na Villa de Sant05, que a mesma Junta c.om
pra a provisão de L7 de Dezembro do dito anno, oa
4jual se determioou defioitivameote a entre"a da
admioü"tr::tção ~e recebcdorIa de todas as re~da.s,
~n:ql1~nto se nao arre~atão, ou não houvcL' pI'e
JUIZO a Fn,zenda NaCIonal, a Venancio Antonio
da .Rosa : assim e da mesma fórma que por por
ta1'la de 50 tle Dezembro de '1825 tinha sido en
carrcgado das passagens do Cnbatão e novo im
posto, c depoi: exoner.ado 'pal:a se dar ao 5uppli.
c:ll1te, sem razao sulIlcIente~ quando nem tinha o
dito Ve,n~ncio uesmerecitlo do conceito com que
as admmlstrava, nem se tinha aiuda verificado o
caso de serem rematadas para cessar a sua il1
cumbencia, ficando pOI' consequenc1a indeferida
~ pretenção do suppLicaote. O que se participa
a mesma Junta para sua inteILigencia e execucão.
João José de ~rito Gomes a fez. Rio oe Jan~iro,
em 1.8 de JaneIro de 1828. --João José Rodrigues
Varelro a fez escrever. -!\liguei Calmon du Pin
e Almeida.-Llcha-se no Dia/'io Fluminense n. 65,
de 18 de Março de 1828.

RESOLUÇÃO J),E '18 DE JANIlInO.
Manuscripto anthentico.

Antonio Pedro de Alencastro expõe que a Jun
ta da Fazenda, d'e Goyaz.lhe pagàra o ordenado'

de Secretario do Governo daqú
razão de 40o:t1J rs. por anno, I;:

praticada com os ieus antecese
em huma provisão de. 22 de Se • b ~ 1,59,
quando o ordenado marcado a . . 1 "ar pela
p~ovisão de ~ de Abril de 1,52, juntá t'0r certi
dao, he 600;jj) r!l., segundo o qual pa&,ou os no
vos dircitos. P~de portanto li diP't'r~nça, e que
esta se Lhe pague pelo 'fhesouro desta côrte, vis
to estar a partir para o Ceará em Secretario do
Governo, e não chegar além disso a renda de
Goyaz para as despez.as da dita Provincia.

O PI'ocurador da Fazenda respondeu que, a
vista dos documentos uso 3 e 4, parece estar o sup
plicante nas circumstaocias de se lhe fazer o pa
gamento da quantia que pede; quanto porém ao
lugaL' cm que este se deve fazer, respondeu que
se fizessc justiça.

Parece ao Conselho que tendo decorrido tan
tos annos reccbendo sórnente este Secretario a
quantia de 400:t/J rs, , tendo-se mandado obser
var o estilo, e havcndo Gonformc elLe o supplican
te recebido seu pagamento, só lhe resta o recurso
dos meios orclinarios para repetir: o que mais en
ten.der se lhe deve, e que só por esse meio se
póde lesalmente decidir.

Resolu(.ão.-Como parecc. Paço da Boa-Vista,
cm 18 de Janeiro de 1828. - Com a I'uhrica de
S. lU. l. -l\liguel Calmou du Pio e Almeida.
Etctrahida no ThcsOtlrO Nacional do original mviado
ao Conselho aos 29,

RESOLUÇÃO DE 18 DE JANEIRO.

lIIanuscripto authcntioo.

A Junta da Fazenda de l\linas Geraes submetteu
ii iml'erial uccis:io o requerimento em que Fran
cisco de Paula Almeida e Albuquerque, Ouvidor
da COlparca de S, João d'E1-Rei, pede o orde
nado de Inspector da Intendencia da mcsma Co
marca do tempo que servio na ausencia ele José
Cesario ,de l\liranda Ribeiro, Dcputado da As
sembléa Lesislatl \'a.

Remettido ao Conselho, para consultar, res
pondeu o Procurador da Fazenda: - O lusar não
se pude consideral'Vago, como o supplicantc pre
tende" porque o proprietario Deputado da As
sembléa podia, ,finda a sessão, voltar para ene,
se não ti vesse sido despachado para a côrte; e,
dado qUE\ se consi:lerasse Tago, não podia ser ap
l'}icavel n aSsento de I) de Janeiro de 1828, iL
'Vista do decreLo de 27 de Março de 1802, e as
sim a especie em qJlestáo entra nos alvarás de 23
de Março de 1754 o 4 de Fevereiro de 1755. Mas
occorre ainda a duvida se póde ter lugar o pasa
menta da quinta parte, quando o proprietario o
não recebe, como no presente caso. l\luitas tem
sido as decisões pelos diversos Tribunaes. A,ul
tima resolução de 12 de Setembro de 1826 dene
gon ao Desembargador Gareez a quinta parte do
ordenado de Juiz dos CavaUeiros, que servio no
impedimento do proprietario, como Deputado Da
Ássembléa. Comtudo, mnguem dirá..que Q caso
em questão está COn\pt'ebendido no decreto de ~,
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de Março, POl que e11e falia de impedimento por
auscncia ou mI lestia, e não se podia lembrar do
impe!limento do: aue se trata, no qual o prcprie
tario Dão quer.o ordenado, porque tem hum sub
sidio muito mnor, de que não he licito deduzir
cousa alguma. S~rá cntão compati,'cl com a jus
1iça e equidade que o Serventuario nada receba,
só porque a q,pwta parte se ha de descontar do
ordenado que se não recebeu. Certamente não:
seria isso exigir serviços sem esperança de paga,
o que, além 'de injust@, he sempre muito nocivo
ao serviço publico. Será portanto conforme á
justiça que, emql1anto se não legisla adequada
mente, se pague, pelo Thesouro, a quinta parte
a todos os que estiverem em identicas circums
tancias, llagando-se ao supplic3nte até o dia em
que o proprietario foi aqui despachado, pois de
então por diante.se considera "ago o lugar, e na
conformidade do dito decreto e resolução nada
póde receber.

Parece aos Conselheiros l.\'larquez de Aracaty,
Leonardo Pinheiro de Vasconcellos, Agostinho'
Potra de Bitancourt, que se deve pagar ao sup
plicante a quinta parte do ordenado do Iutenden
te, por ser assim conforme com o aI vará de 4 de
Fevereiro de 1755 e 27 de I\larço de 1802, visto
não cstar vago o lugar.

Parece aos Conselheiros Luiz Thomaz Na\'arro
de Campos, José Fortunato de Brito, João Prestes
ele I\lello, que não póde ter lugar o requerimento,
porque o decreto de 27 dc l\larço de 1802 uctcl'mi
na que na folhas dos ordenados não se lancem
quintas partes de ordenados inteiramente vagos
a fa"ol: dos Serventuarios, e ~ó possão tel' cabi
mento ·as ditas quintas partes nos casos de enfer
midades ou ausencia dos proprietarios, pois que do
que estes recebem he que se paga a quinta parte,
e jámais pelo Thesouro. Os Senadore~ e Depu
tados não vencem no tempo da sessão ordenado
algum de qualquer lugar que lhes pertença, e he
manifesto que não deve gravar-se a Fazenda Pu
blica com hum onus estranho e repugnante, por
que v;iria deste modo a pagar simultaneamente o
subsidio e a quinta parte de hum ordenado ima
ginario e indevido, de "endo contentar-se só com
os emolumentos, pois qualquer despeza, por mi
nima que, seja, sem autoridade legal, he hum at
tentado contra o sagrado direito da Fazenda Na·
cional. Rio, 1.2 de Janeiro de 1828.

Ruolução. - Como parece aos C0nsclheiros
Marquez de Araeaty, Lconardo Pinheiro de Vas
conceIlos e. Agostinho Petra de Bitancourt. Paço
da Boa-Vista, 18 de Janeiro de 1828. - Com a
rubrica imperial,-l\liguel Galmon du Pin e AI.
meida. --Extl'ahida d<! original remettido ao Con
selho aos , de Fevereiro, e por eUa se expedio aO.l 24
de Janeiro a p"ovisão que está no DiIJ.,·io Fluminen
se n. 6" tal. 11.

A.VISO DE 19 DE JkNEIRO.

lmp. nol.o.

Posto que .scj4 innegavel o quanto convém no
se~viço'c á diaeiplina dos corpos que aos seus Of
ticlaes se de coromodo pal'a morarem, ou nos

quarteis respectivos, ou em casas proximas a cl
les, comtudo, como se possa dizer que não ha lei
que autorisa tal despeza, como a que actualmente
se faz com Officiaes que pertencem á guarnição
da côrte, ou neHa tem os seus corpos quarteis
fixos, c havendo falta de distributiva justiça em
dar-se a hnns quando não he possivel dar-se a
todos: ordena S. 1\1. o I. que do ultimo do cor
rente mez em diante cesse o pagampnto das ca
sas a cargo da fiscalisação do Quartel-~lestre Ge
neral, á excepção das tres que occupão os Offi
ciaes destacados do esquadrão de 1\linas, c das
quatro occupadas pelo Ho pital, e diversas arre
cadações do primeiro COl'PO de Artilharia a
Cavallo, sobre as quaes e passão a dar as pro
videncias para que igualmente possão ser dis
pensadas; o que participo a V. S. p.ara sua in··
telligencia, e que ordene ao Tenente Coronel
encal'l'egado da Reparti9\l0 do Quartel-lHestre Ge
neral faça constar ús p~rtes iulcressadas esta i01
periú determinação, remettendo á Thesouraria
rclação das capas que passão a uiio ser pagas pela
Fazenda Publica. Deo. gllaruc a V. S. Paço, em
19 de Janeiro de 1828.-Bento Barroso Pereira.
Sr. José I\lanoel de l\1C)raes. - Acha-se nQ Dim'io
Fluminense n. 59, de 16 de Fel:creiro de 1828.

ponT ARIA D.E 19 DE JA~EIno.

lmp. avulso.

O Admini trador de Di,ersa Rendas Nacio
naes que se al'l'ecad<Íl'âo na Mesa do Consulado
fique entendendo> relativamente ao qlle expõz em
seu officio de 18 de Dczemb,'o do anno passado,
c de que pedio esclarecimento pal'a seu go"Cl'OO,
que deve pôr cm execução o art. 2° da carta de
lei de 15 de Novembro do me mo anno, acerca
da reducção a letras pelo que se cstivel' de,en
do do rendimento da isa dos ben de raiz, tendo
igualmente em vi ta o art. 4° da mesmâ lei. Rio
de Janeiro, cm 19 de Janeiro de 1828.-:Higuel
Calmon du Pin e A.l(l1eida. - Acha-óe no Di((/'ia
Fluminense n. 65, ele 18 d.e Marco de 1828.

AVISO DE 1.9 DE JA l\'EInO.

Coll. Plaacber.

Il\m. e ExUl. Sr. - Foi pre cnte a S. 1\1. OI.
a repre eolação do Almoxarif'e , cm data de , do
corrente, e a informação de V. Ex, que a acom
panhou, acerca do que o me mo A. S. determi
na o seguinte: I·, que V. Ex. incumba o Conta
dor de in pecciooar o methodo de e cripturação
em todas a classes de anecadaçáo de fazenda,
c de estabelecer em cada huma deBas o livros
que a lei determioa, a contar do primeiro do oo"r
rente, isto he; livl'os de receita, de despeza, dia
rios e de ementa, principiando por aquellas clas
ses cujo in,'cntaJ'Ío, em cllD'lprimónto do aviso
de 29 do mez proximo pl'etcribo, se achar con
cluido; 2°, o mcsmo Contador- nesta diligencia
informe se os Escrivães das classes tinhão ou não
em dia a respecti va escripturação; 5°, que V. Ex.
iostrua o Almoxari(c que os Fieis, sendo crea-



turas de llttallrop,.ja esO'oUta e oon fianga, lhe sãr0

subol'dinados, 'e tlo.'mo tltts de llrlíõ obcllecer ao
niesmtl Almo'Gl'ife 'cm tudo qúe fôr obj'ebto de
scr~ço; iste tlevl3r'ú ~er inti,mad6 na pl'esença dos
mesmo fieis:; ·4', que 'cumpl'c ao 'mesmo Almo
xarire achar-sc DO Ar ennl em todo o tempo qt!le
as cla~se5 'ostiverem nh'é'rtas, não só vara provi'
denciar s'obre qualqullr occnrrene;a momentalleB
do ~el'viça, como par:" oonheoer da cnpacidade
dos seus >fieis, e informa'!' para serem proinpta
mente despetlid'os aquelles que por sua insu1li
ciencia ou malversação o merecerem; 5°. que o
mesmo Almox;lrife declare quaes 50 os gen6l'os,
além de a[ltilbaria, anCOl'as e paos de constrnc
ção, 'que se aéhão l'óra de ,al'ma'Lens; 5°, final
mente, qU'e "V. Ex, reoommende ao dito Conta~

dOI' a rnaltlr bre·vidade na execuçãu desta essell
cialordem, eantanae que S. M. I. no dia 6 do
pro"imo Fe"erêiro, o 'mais tardaI', deseja ·reoe
bel' po.rtimpa·ção amciál de quc a escrip'turação
cm oállà l1uma das alas es de armazens se acha
em l'egpa) conforme li respectiva eNlenaoça. (i)

ContadO\', pàra se ajudar nesta ~ili'gclJcia,ptlde,rú,
ii sua escoHla, nomeaI! qualquer dos empregados
da sna repattição. Deos guarde a V. Ex. Paço,
em 19 de Janeil'o de ISi-S.-Diogo Jorge de 13ri
to,-Sr. José l\lal'ia de Ahllcida.

RESOLUÇÃO DE 21 DE JANEIRO.

Maauscrlpto aulhcntico.

A Junta da Fa'zepda do iHarannão? em omeio
tle 28 de o embro ue 1825, submelte ao impe
rial con'hecim ento os dous seguintes factos, para
S. 1\1. I, resolver a respeito uenes o que houver
por bem: primeiro, D. Rosa lU aria Carneiro de
Seixas, \'iuva dô Capitã,o Silvestre José de Sei
xas, apresentou ú Junta da Fazentla huma publi
ca forma de hum attestauo de Lord Cochraoe, em
que este certiQçava hal'erem-se recebhlo a bor
tlo da não Pedro I uou e cravos da dita D. Rosa,
e tel'-se .promulgado hum (1ecreto no Hio de Ja
neiro para a compra c pagamento ae to tios os es
cravos empregad01; no imperial serviço, apre
sentan do ma~s hum d.espacbo do mesmu I,ord,
em que mandúra lalJçal' em conta o valor dos
mesmos escravos, e re<j:l1creu ii Junta que lhe
mandasse encon'tl ar \lO que eIra devia ú Fazenda
Publica, não só a impol'{átIGia 'Ilos escravos pelo
ousto POI' que forão ar~'ematatlos cm praça, a -sa
heI': José Àntonio ,pcl!J.eiro, no valor de 450:tJ>
1'5., c Antonio, cozinheiro, no tle 550- l'S" como
tamhem os dias de el'\.iço desde que entrúrão
para a não. A Junta 'mandou abonar sómente o
custo dos e ora'vos, e dia pnrt~ dPo não ter ainlla
lido n<ltioia do u~stiuo 1I01le ; segiond'O, manuan
do o dito /Lord, a requerimento da referida 'viu
va, que a Junta recebe se, por encontro tlo que
ella devia ú l:uendtl Na'Ci'onul, huma letra de
1 :uô8 . 991 . que :ro seu loa 01 devia Bstevão
Gonçalves Braga; a Junto; não 80 :lDimando a a'"
zer llpposiçiio 'ao de5páCho-do 'Lol'd, m:mdou que
o Juill dos Feitoscobra9!'C pelos ',bens do dito
Braga, que já .e'8tavã'O.lsaqllllStrado por di: "da.

fi"Soal; 'Vendo pprém depois'~ o.cedimeu"
to, além de ir.regular, podia i'1~; IV l Q\Fa~enda
Pobltcú, so osh'eos de Rllaga l -.I OJ assem para
o -pagamento de outros Ol'edur ,c.0JJ:r qUem a
letra de'Veria entral' em ralleiQ, mo d:em e1l1
contrado, e fez procedera 9.equ~6.'lro;oose.bensda
viuva para embolso da letra jglilevil:l..al:nopt6 eo-
contllada.· . '" "

Foi oll\'ido sobre e9to oJIioio'o éontado\' Geifal
da terceira Repartição Ido Tàe!l!lUrO, 'o quaJ di se
que a J'Unta nã~ obrilra bem em mandar .fu~ereo·
contl'o . em as formalidades eXiigiilns na.lei, mas
que, por outra parte, as bem sahidas arbitral' e
dades Jo LOl'd nC!l l\laranhao desc.uJea [LO o 'pJ'o-
cedilnento da Junta. ,

O Proourador da Fazentl.a l'equellea c,onsulta ,
no que com'ierão o Tbr,souroir'u-Múr e ~ Aju
dante do Escl'iv50; porém este dis,~e que, quanto
aoS escravos, se devia aveDigua iieeXlÍstiaiJ, ou se
Cochrarie os levou, para se lhe carregalJom e,m
debito do que ainda se poss:.a testar ,na .J.iquidação
das cantas das presas. QuaJllto á WU':1, qoo; no
caso ·de n.rC!l ohegarem os Jaens .do (dev,e;dbl"nroga,
a Fazenda Publioa tinha regl'cS.'Sp ,caal4'a a Mm,vá.
e assim meLhor fôlla que a Junta mandasfre uh
tillrir o 'enconLa'o que fa'Ler o uquestpo á yill~ .;
e que no ('stado miseravel da~l'o,,'incia co:nviria
entar cxecucões vival',

Remellêrão-sc todos os llapeís ao Conaç.\ho da
Fazenda para consultar, e 'havondo noyamente
vista, o ProcUl:ador da Fazcmla re'spon.drru :~O
que o Lord aqui ueeebeu está em repnesalia, 'e
portanto não póde haver compensaçãol; <;IS escra
vos não forão 3'Taliado , e 0 devem -scr.,llclcxis
tirem no Al'senal desta côrte, :rmnettendo-se '66

av~liações para e com.bina cm no Maranhão e
serem ahi legalmente avaliados; ou quando a viu~

n }lroduzapro\'a'bn,stantf:l de.que e11e'S Talião cQm
eft'eito os 800 ' rs., esta quantia com os l'edditoa
applical'·se ao Ipagamento 'do div~da Ror enoon
troo A imporlancia da lctra deve se@oraé-se nos
bens da viuva, e oa o não cheguem, ha~er-se'o

resto do IDeputados intlulgllntes<, u. aoBo dIa do
seu diroilO contra o seu 'dcvedor Braga.

Pal'ece ao ICon e1ho que, se a 'Junta não esta
"a autol'Ísllda'pelo Thesooro.para,pag-ar itldi'tíno
tamente a' ICOllJrra~ que o I/01'd fizess.e a bem do
Imperador, obrou mal em' pagar os eSCl'aHIS, e
fica 1'0 ponsa vel poloseu \'alor 1 e ·~ómr.nto mos
trando que c tão entl'cgllcs ,iI e lOção .compe'en
te l'0deril, por 'e'luidade., dei:l;ar lIe .os :repôll
com os \OCI'OS ces ante, legalmentc.li.quidlldos;. e
obedeceu por medo, não 'os livra e~te mati o, sbm
que julgue ou\'üla as parte; -oJo tendo a YeJ1lo

tledon I'e-ponsabilidaae alguma, pois reoehéu o
prego da e tação lagitima, ainda que por ~ncon

tm. Que a iJunta não podia cump-rir ordem do
Lord relativa ao encontro da letra, ~ e'll.tit reIlpon
savel pelo seu facfo; e quanto ao seque tro a
que fez proce.d6r indc'Tidamentc; p<Jl' não poder
ter lugar, poderá a seguestrada usar do seu di
reiro para se lhe mandal' lefantar.

Parece porém ao Con6el!reil'o J06é·Fnftbo o
de rnrito Abreu Souza.e eDe4eS ,I eodo ,Jft'l
1ilica, até.I}Jol' eQ' 6&, ii orllelXlldc~. M. I. a



7

a çomB !l d,~ ,eser?m~s pa,ra o serviço milital' e
Po)l~l<fl,.e e#~ It~va{l1ente posta ~m pratica, ColJl,
pr.a.od ·s~ q~'1106, e ppganQo-se pelo The~OI~ro.,

a COD;lJlra RU~ ~ez a ~uota dos dous dl1 que se tra
t'l ~m t'll tew1'9 Et es ado de cousas, e {\ vis~a d,o
attlfstar,l,o do L,lfrd, ne í1Pprovavel, e seU5 i\lem.-

\ .bros jsento~ de responsabiLida<;\e, devendo-se. sa
l 01' da e tação·,da Blarioha se o c cravos ainda
c ~ão ~m serviço', e fazer constar ás e taçQes a
q~e co.nv~er O estado deIles e a propricc\a4e ~la

Fazen.da Nacional. Pelo que pertence á transac
ção da letra, sendo ella, além de prejudicial, pro
llibi,da par tpdas aS leis fisc~es, he por isso eSCan
dalosa e ~igoa da .tnaior imflutação a autoriuade
que a fez; ,de,,,endo-s,e eAfledir ordem ao Juiz da
Corôa e Fazenda do i\larao hão para proceder a
se[ue tI'O nos beÇls dos Deputados que mandúriio
fazer o encontro, e pelo pro dueto indemnisarem
a Fazenda Nacional, ten.do sido indevido o se
questro que aJunta actual mandou fa.zc.r ú' dita
D. RCJsa, huma vez que a outra antecedente Jun
ta ~he' tenha d,ado quit3ção da quantia que por'
eQGontro lhe admittill, n por isso deixou de ser
d~yedora, pelo meDOS emquauto não foss~ judi
cialmente convencida.
, RC$olU(:(!o. - Como parece ao Conselho. Paço
da Boa Vista, em 21 de Janeiro de IS2S.-Com
a rubr~ca de S. M. I.-i\liguel Calmon du Pin e
Almeida.-Ea:trahida do original 110 Tlzesow'o Na
cional, e que' ao Con~elllo foi remettida aos 7 de Fc
vereÍl-o, c{l'pedindo-se aos 4 do mesmo PI'OViS{LO que se
C/clla no Dial'io Flummense n. 5" v. J 1.

PORTABLA. DE 23 DE JA~EIRO.

.llDp. avulso.

Urgindo que as contas do Commissario do
Exercito existentes na Contadoria Geral da quar
'tá'Repartrção do Thesouro Nacional promptameu
te se apurem e liquidem até o ultimo de F~verei-

TO do corrente anno, o que de modo ordinario
se não pode conseguir, cm consequencia dos mui
tos negooios de que se acha actualmente sobre
carregada a ditá Contadoria Geral: nomeio por
tanto aós Empregados do Thesouro Alexandre
1\Iaria de Mariz Sarmento, Antonio Mariano de
Azevedo e IUanoel Cavanha Quaresma, para que,
de commum acoordo c sem perda de tempo, co
mecem a trabalhar na referida liquidação com a
assiduidade e 2elo que lhes considero. E ao Con
selhe'iro Thesoureiro-Nlór do dito The ouro en
oarrego de dar {IS providencias necessarias para
facilitar este apuramento de oontas, mandando
que das Repartições competentes se d~ aos ditos
Empregados os auxilios de quc nectlssitarem, para
que levem a fim este importante negocio cm pro
"eito dJl Fazenda Nacional e da parte. Rio de Ja
neiro, 23 de Janeiro de IS28. - Miguel Calm~n
du Pin e Almeida.-Acha-se no Dial-io Fluminen
se'n. '22, de 26' de Janej,l'o de 1828.

pnOVI~ÃO DE .23 DE JA. 'IlIRO.

lmp. av\l1so.

Miguel Calmon du Piu e Almeida, ele. Faço
saber á Junta da -Fineorla da Província de S.

Pau,\Q que, requerendo Jlelp T.h.ç~ourli1 Jo~o ~osé

GuilQarães e Silva, ESCf~lioDepu.tad) da JUIl~~.da..
Fazenda de 1\latto-Grosso, por ella eo.qal1'egado,
além de outras commisSÕ'es, de fazer conduzil'
para aquella Provincia, a l}tl'~gé\r fi I;eferida Jun
ta, Soo arrobas de cobre em chapinhas, debaixo
das clausulas e condicões con tantes do seu re
querimento, e condiçÕes dQ. copia i\uthentica in
clusa, assigll,ada pelo Conta®r Gerall'espeetjvQ:
hou ve S. 1\1. o I. paI' bem ;,lunuir aq, (\lt{) I!eque
ri,a;lento, e ordenar que 6çn con fOl'mida<;l,e dos
ajuste3 propostos, se fizesse a ç,1ita remes a em
200 pacotes de quatro arrobas cada hum, em di
l'eitlll'u ii Villa de Santo . O que se participa fi
mesma Juota para sua intelligenGia., OJ;den>ludp
se que. á vista do requerido pelo upplicaote e
condições propostas, pI'oceda OQJn anticipação
aoS necessarios arranjos, afim de, ii. chegada da
remessa, tomar-se logo c.onta dolla, para er coo
du~ida ao lugar do 'SêU de-tino. João José de Bri
to Gomes a fez. Rio de Janeiro, em 25 de Janei
ro de IS2S.-Joãa José Rorlrigues Vareiro a fez
escreHr.-iUigllel Calmon du Pin e Almeida.
Á cf!a-se no Diario Fluminense 11. ~5, de IS de·
lWal'fo de IS28.

POllT,A.llU DE 23 DE JANEIRO.

lmp. m-ohp.

Porquanto, de modo ordinal'Ío não he possi
vel tomar c liquidar as contas cia Thesouraria Ge
ral das Tropas a cargo da Contadoria Geral da
quarta Ropartição do Thesouro, ii l'i ta do" ne
goeios de que se acha sobrecarregada a dita Con
tadoria Geral, o que, além de ser prejudicial á
partes intere~sadas, obsta a que o Thesollro pos a
arrecadar Oppol'tunamente o alcances que pela

,ditas contas e fodem verificar. omeio portanto
aos empregados do mesmo Thesouro Firmino Her
culano de Brito, Antonio José GonçalYe Villela c
José Gomes de Oliveira, para que inces aotemen
te se occupem do re(erido apuramento de con
tas, esperaoclo dp seu zelo e actividade que at ~

o ultimo de Fevereiro proximo futuro terminem
este trabalho, c ao Conselheiro-IU6r do The.sou
1'0 Nacional en carrego de daI' a providencia n 
cessarias para facilitai' o mencionado apuramell
to de contas, mandando que das Repartiçõe~

competentes se forneção ao dito EmprcO'ado
os auxilios do que preci arem para cabal de cm
penho da refcrida liquidação. Rio dc Jan iro 2~

de Janeiro de IS28. -l\liruel Calmon du Pin '
Almeida.-/lcha-sc 110 Diario Fluminensc /l. 2Z I
26 dc J anciro de IS28.

AV! O DE 24 DE J.I.. i\'EIno.
Tmp. :I\'olso.

Queira Vm. rcmettel'-me com lll'gollcia hum
conta do e lado da divida atrazada d impo_to~

a eu CQ.TS'0 até o fim do anuo pr xjP10 pa a o
UO IS27, çli tinguindo a que ho cQpra\' 1, ul\\'i
çlosa e in olu1'o1. Paço 24 de Jan iro dI'
.,....mgu61 Co,4non du Pin c lU1 i<1a. - ::ir. J)c~
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sembarg~dor José Bernardo de Figueiredo.
Jólta-se no Dia/,ia Fluminense n. 25, de 28 de J a
lleiro de .828.

ponTAnIA DE 24 DE JANEIRO.

Imp. avulso.

O Thesoureiro Geral dos ordenados, juros e
pensões fique na intelligencia que, do mez de Abril
do corrente anno em diante, deve cessar o paga
mel'Jto das pensões que perceberem pela dita The
souraria os indh'iduos que forão estudar ii Euro
pa, na oonformidade dos avisos que a este res
peito se eXf.edirão ii Legação do Imperio em
Londres, em 2 do eonenle mez. Rio de Janeiro,
24 de Janeiro de J 828.-l\liguel Calmon du Piu
e Almeida.-Aclta-se no Dial'io Flumine7lse n. 25,
ele 28 ele Janei7'o de 1828.

AVISO DE 25 DE JANEIRO.

Imp. avulso.

Não sendo attençliveis as reclamações que Vm.
faz em data de 22 do corrente mez, sobre a' exe
cução do que se lhe o1'(lenou em aviso de J 7 do
mesmo mez, porquanto a autorisação vocal que
cita do ex-l\linistro não exime a Vm. da respon
'abiliuade, visto que tal roneda lhe he dada, e
por Vm. pedida, para certo e determinado desti
no; e quanto aos pagamentos dos p.rets de No
Tem ro feita:; D Dc~mbro, nada decidem, pois
que em tal caso fiea Vm. responsave1 por o cobre
que no mez de Novembro devia ser applicado a
esse pagament0; e em ullimo, o que Vm. expen
de sobre a pratica cou tante e inveterada ue se
xem os ordenados mensaes dos ~mpregados dessa
Repartição pagos todos cm moeda de cobrc he
llUma prova conclndente e manifesta do abuso e
interessal1a parcialidade que Vrn. autorisa, e
pelos quaes S. lU. I. manda, por esta occasião,

everamente reprehender a Vm. , e que faça des
de logo cessar tão escandalosa pratica, devendo
serem pagos os Empregados dessa Repartição nos
termos ignaes praticados com os militares do
Exercito: determina portauto S. M. l. que Vm.,
sem perca de tempo, cumpra o que lhe foi de
ter.minauo no precila:lo aviso, dando parte logo
que o tiver executado, e,'itanuo pOl' esta maneh'a
que se não use com Vm. de mais ~evero proce
dimento. O que participo a Vm. para seu conhe
cimento, prompta e Iitteral execução. Deos guar
lle a Vm. Paco, cm 25 lle Janeiro de 1828. 
Bento Barroso Pereira.-Sr. Ignacio Viegas Tou
l'iuho Rangel. - A. elia-se 110 Dim'io Fluminense n.
39, de 16 ele Feureiro ele 1828.

RESOLUÇÃO DE 25 DE JA~EIl\O.

Manl1!cl'ipto aulhentico.

Queixando-se Luiz José de Figueiredo da Jun
ta da Fazenda de l\linas Geraes, por não ter
cumprido as pl'ovisões do Thesonro Nacional, de
7 de Agosto de 18zo e 2~ de Agosto de 1822, Das

r
quaes se lhe ordenava mui po lt1\" P ~ Ire qpe pa
gasse ao supplicante os sol o fi se fiçárão a
dever ao Coronel de l\lilicia. o l\lascare-
nhas de Vasconcellos, de qu :plioante he
testamenteiro e herdeiro; e t .l-. enu!> que se
expedisse nova ordem para o pagamento Ou en
contro no que elle defe á Fazenda Nacional, em
consequencia de huma fiança, for pu vida a Junta,
a qual informou que não cumprira as provisões
porque em caso idenlico tinha havido rçsolução
imperial em contrario, sem eII)b~rgo de repetidas
ordens do Thesouro.

O Contador Geral da segunda Repartição foi
de parecer que se devia estranhar á .Junta a falta
de exeeução das ordens do Thçsonro, e que se
lhe devião repetir. .

O Procurador da Fazenda disse que se dcvião
remetler os papeis ao Conselho Supremo Militar,
como f"rão os do exemplo que a Junta allega,
para lá se decidirem as du\'idas.

O Escri vão do Thesouro disse que não tem lu·
gal' algum a conta da Junta para -suspender os
pagamentos, ii ,-ista das termhlantes profi ões do
Thesouro, laYl'adas com perfeito conhecimeuto de
causa.

O Thesoureiro-lHór disse que se remeltessem
os papeis a Secretaria deEstado lla Guerra, para
de lít os malldarem ao Conselho Supremo.

Assim se decidia, e a Secretaria da Gucrra os
remettcu ao Conselho para consultar, e ordenoll
que a consulta subisse pela da Fazenda.

Parece pois ao Con elho que he mui louvave!
a duviua da Junta ii vista do exemplo que apon
ta; porquanto, as ordens regias quc tratão do'
soldos dos JUajores de l\lilicias mui positivamen
te declarão que elles sI.> competem áque),les Offi
ciaes que dos Corpos ue linha fossem pro\noTi
dos ao dito po to. Todavia, o alvarú de J 7 de
Dezembro de 1802, allendendo ao, caso possivel
de não haver Officiaes de litlha que se apresen
tassem em concnrso para a v(lga de l\Iajol' de ai·
gum Regimeuto d.e l\Iilicias, permjtte no § 15
que, neste unico caso, sejão admitlidos (I con
ourso os Capitães e Ajudantes dos proprios Re
gimentos, e o preferido vença o soldlJ de 20~
1'5. por mez, estabelecido na provi ão de 24 de
Setembro de 1798. Ora, o coronel.de que se tra
ta não sabio da tl'opa de lia ha~ nem fpi promovi
do por preferencia de co·ucurso. He verdade que
a carta regia ue 12 de Janeiro de J 815 lhe pode
ria ser favoravel, se elle requeresse por a,postilla a
declaração de seus veucimêntos, mas da, infor
mação da Junta consta que eIle nunca a apresen
tou, e sem este titulo indispensavel não exisle
dia'eito a vencimento, segundo a lei, que uoica-

_ mente o manda abonar desde o dia da apresenta
ção legitima da apostill(l, e nunca d~ outl'3 sorte,
sem gl'aça especial. f

Resolução. -Como parece. Paço da Boa Vista,
em 25 de Janeiro de 1827. - Com a rubrica de
S. M. l. -l\Iiguel Calmon du Pin e Almeida:
Ext7'altida no Thesouro Nacional do original enViai'
ao Conselho aos,; de Fevereir,.

$,
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RE IOJ,UÇã.o DE 2lii DE JA.NEInO.

1\~anll;criptoautheotico.

Remetteu-se ao Conselho da Fazenda, para
consultar, q, requerimento de l\1anocl do N<l8pi
mento l\lonteiro, Offieial Papelista da Secretaria
do Expediente do mesmo Conselho, cm que pede
se lhe dê, coroo gratilicação pessoal, n ol',lena
do do empr~go'de OLl\cial l\laior da referida Se
cre1aria, que na ausencia do proprietal'Ío l\lanoel
José de Souza França, Deputado da Assembléa
Legislativa, estú servindo ha mais .de tres annos,
com perfeito desempenho e excessivo trabalho
sem recompensa alguma, e so pelo dimiouto
ordenado de 200:jj) rs. que rem o seu emprego.

Deu o CODselhe vista do requerimento do Pro
curador da l?:nenda, que respondeu :-0 sup
plieaDte he (ligno da imperial munifieeneia e
consideração; se o lugar estú vago, deve ser nelle
provido; 'se não o estú, mas ha impeuimento
dirimente do Official-Maiol', deve este ser apo
8entado para que o s'upplicante tenha o aGcesso;
aliús eompete:lhe a quinta parte do ordenado.

O Cons~Jho mandou informal' o seu Escrivão,
o ql.al con~rma o allegado pelo supplicante e
abona' muito a sua aptidão, e diz que o OlJicial
'Maior Fra,nça não apparece a servir o sen em
prego desele que foi deputádo ú Constituinte, e
como os Senadores e Deputados. servem. os sens
empregos no intervallo das sessões, conl'-iria
avisa-lo. '

Ordenou então o Conselho ao Juiz da CoriJa
que informasse, ouvindo o dito Official ,- e este
respondeu: - O que pertenoe por lei ao suppli
can te he a quinta parte do ordenado e os emolu
mentos do meu emprego; o ordenado por intei
ro he pretenção de mera g-raça, e não posso comil'
qne, para obte-Ia, allegue o grande trabalho de
que esltl sobrecarregado, porque todo pertence
ao Secretario; e se os 01Iiciaes-l\laiores o tem
feito, por inepcia ou preguiça uo Secl'etario, he
isto hum abuso que se deve considerar como
mero obsequio, e tanto que a quem pertence fa
zer as vezes do Official-Nl aior he ao OlJicial:.M€
nor, e na falta deste ao do registo, tendo o sup
plicante o terceiro lugar; e se aquelles o não
fazem, he porque não querem, c não podem tomai'
sobre si o do Secretario, sendo aliús qú::lquer dos
dous Officiaes sufficientissimo para o desempe
nho do luga\' de Official-Maior sitnplesmente; c
~inda que, desprendendo-me da commissã.o do
Thesouro e ae outros rabalhos publicos que me
tem ausente, cu o fosse servil', de bom gl'auo
deixaria ao supplicante fazer esse obsequio ao
Secretario, sem que por isso eu deixasse de ser
o Offieial-l\1aiOl',"

O Juiz da Corôa acompanhou esta resposta
com a sua informação, dizendo que o supplican
te devia sujeital'-se ao que está determinado por
lei.

Ouvido o Official-l\lenor e o do Registo, res
p.ondêrão por escripto que reconhecião a s~pe
noridade da aptidão do supplicante, e nada li
nhão a oppõr ú sua aptidão ou accesso.

Requereu fihalmente o supplicantc qne '5~ jun

TOMO VII

lasse a c.onsulta <Iue houve sobre i'denLica pre
tenção tIo dito Offiuia[-Maior, quando el'a OfTi
cia! do llegisto e razia as \'ezes do Official-Maior
Simeão Estellitn, qne e.st<1va l'0sitivamente uis
pensado, o que ol'a não militava com o dito
lha,nça.; c juntou t;ertidão do .lecreto que conce
11eu ao ~egundo E cripturario do Thesouro, Can
dido Caldeira de Souza, a ajll~a de cuslo de
200:jj) rs, annuaes~ por ese\'iptnrar o livro mestre
da terceira Conta,tlCllria em lugar do OlTicial-l\laio\',
a quem pertence faze-~o.

Juntos todos os papeis, responllen o Ajudantll
do Procurador da Fazenda:- Ponuo de parle o;;
motivos por qne não compal'ece o actual Official
Maior a senil' o seu emprego, e o que se ponde
rou' subrc <Iuem deve razel' as suas \'eleS, que in
ourialmente se trouxe para aqui, he innegavel
que o supplicante tem merecimento e bon ser
viços; porém taes cireumstancias apena o po
dem constilui\' nas de onter o que prctende por
muito mera graça, e não pOl' pl'incipios de direi
to, que tod.os se úppoeu) ú sua pretenção; por
quanto, se o lugar de Official-1\laior não he
reputado vilgo, o que nioguem contesta, he ver
dade que apenas póde fazer seu~ os emolu mentos
e a quinta parle do ordenado desue que princi
piou a sel'l'i1', passados os eompeteotes 40 dias,
na fórma dó aI \'arú de 29 de Dezembro de 1755,
cap. 46, § 6·, e praxe constantemente observa
da. Curubinnlio porém a justiça com a equidade,
parece-me justo que o supplicnnte seja graduado
Official-iVlaior, para o que lanto estit habilitauo,
prescindindo-se da antiguillade, porque nem
sempre estú ue direito,

Parece ao Conselho qne o distincto mereci
mento do supplicnote, e o desempcnho com qlLe
tem servido de Official-Móliol', o falem digno de
llllma recompensa pecuniaria correspondente; e
hem quc, pelo aI \'ólr:i ue 29 de Delembro de 1 i55,
lhe pCl'tenção os emolumentos e a quinta parte
do ordenado, além de parecer esta dispo 'içãú
mais accommodada a h:.Im impedimento inle1'ÍIlO
do. que a hum, tão prolongado, e não scr de ra
ziio que o supplicante tenha senido e continue a
senil' com Ião modico interes e hum lugar onc
roso, complicado, e de l:Jnta importal)cia, sen.
do-lhe mais prejudicial que proucuo o seu mere
cimento c industria, não poderia dcixar de ser
atteodide" por S. 1\1. 1. com ~ gratificação pedida,
·~iO' menos provi oriamente, sendo igualmente
graduado em Officia.l-i.\'I.aior, por se.1' a sua prp.fe
rencia conhecida e reconhecida por todos no
expcuienle do Conselho.

Resolução. -Hei por bem nomear a 1\lanoel
José de Souza França para o lugar dc Escrivão
Supranumerario do Conselho da Fazenda, e a
Manoel do Nascimento Monteiro para Oillcial
Maior da Repartição do Expediente do mesmo
.conselho,. Paço da Doa Vista, 25 de Janeiro
(le 1828. - Com a imperial rubrica. - ~ljguel

Calmoo da Pin e Almeida,-Ea;trahida no Thesou
1'0 Nacional elo original enviado ao Conselho aos 29·
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nEsoLuç.i\.o DE 28 DE JA. JUno.

l\fanuscripto autbcn,ticp.

Calculo que offel'ece o C07lseLheiro [;(Onal'do
Pinheiro de VasconcelLos.

------,.-
299:757.#)Ó20r:..-70_--.'.,_

O me~mo se co~hec,e pe.!a seguinte:

100:000-10:000-2,997:570:207
10:000

mento, 2;997:5,0.J'i>~o,rs.-'A'o 1'0 e 10 por
cenlo mai', 299:757,w020 rs.-5;2 ,i'''''''7WJ227'

Imp0l'tão ÓS 10 por cento na soh 'ccrt quantia
de 299:75,.tZ>020 rs., como s . ê Dfl seguinte
operação.

Rendimento da AIfandega e C(ln5ul~dt> de 18~5,

1826 e J8-27, 5'995: 140.tZ>414 rs. ~A ].Iletaclfl,
2,99?:570W~W7' - 10 POI' cento, 5õ5:065siJ)556
rs.-5,530:655.tZ>565I's.

Dez por cento, segundo dú a Seoretal'ia,
299:i5?.tZ>020 l's,-Ditos dados no presente cal
oulo, 355:065.tb556 rs,-El'I'o do calculo contra
o Thesouro, 55:506.t't>356 rs.

Se 90::100::2:997:570:207°0

29

Representarão l\Ianoel do Silva e outros Offi
ciaes da Supel'iotendencia do!! Contrabandos que O
Depositario daquelle Juizo, sobre não ter prestodo
fiança idonen, nem tel' neo!!' que o abonem, recebe,
oontra a lei, depositas de dinheivos.,.prata e ouro,
que legalmente devião ser depositados no 'Banco;
e que, retendo-os em seu poder, e negooiand?
até. oom elle~, recusa a sua entrega, occuaao
do-se e interpondo reoursos em nome de tero.eiras
pessoas, oomo aconteceu com os supplicantes, a
respeito da opprehensão da quantia de 5:000:tl> de
réi6 em moeda, e de oulra igual quantia que tem
depositada para perfuer o dobro, os quaes não
tem sido levados por aquelle Depositario ao.Bp..
co, apcza:;: dos 'ilcoorflãos e despaohos que aE~jrn

lIIanuscripto authcntico.

RESOLUÇÁO DE 28 =DE JANBIRO.

Senhor,-Tentlo-se por oSte Conselho manda
lIa liquidai' lTa Secl'etaria a metade do rendimento
uos direitos 'que se devem arrecadar na [órma da
lei lle 25 de Outubro de 1827, e que se lhe addi
ciooas e 10 PÚI' cento, su rcalisou e ta operagão
pela rúrma constant.e tio cutculo n, I.

Parece porém ao Con,;{!lheiro Leonardo Pi
nheiro de Va::eoncellos que, tendo-se de arrema
tar a metaue dos elireitos 'loluaes da l~lfandega e •
Consulado desta Pro\'incia, na conformidade da

-lei no\'Í sinJa de 25 de Ootulll'o proximo passado,
"}Jelo maior Laoço que os licitantes ofi'el'ecerem so
bre o que lil'cr produzitlO a metade UOi' mesmos
direitos al'l'ecndau05 no triennio proximo passado,
contndo de Janeil'o a Dczcmbro e augmentado de
10 por eento mais, e submini5h'ado ao Conselho
}Iela Repartição da Alfandega e Consulado a to
tal iluporlancia do rellllimento do dito tl'iennio,
quc, lilluidnndo-5c oa Secl'etaria deste Conselho,
8e achon sei' a metade do d,ito produeto a quan
tia de 2,99í:5í0.tZ>207 1'5., cumprindo augmen
tar-se o, 10 por oento na conformidade da lei,
para firmar o preço da pragt:, incumbio- e' ii mes
ma Secl elada de fazer esta operação, e apresen
tando I um colculo, que o dito Conselheiro eoten-
de laboral' em erro, oem prejuizo da Fazenda, na
omma tIe 35:506.tZ>336 1'5., não póde por isso

cou vir que ros e npprovado o dito oahmlo, e of
fereceu hum outro, que lhe pOl'eceu er o que de
véra prcvalecer, por conter cote, e não 'o offare,
cido pela Sccrctaria, o verdadeiro augmento dc
10 por cento sobre o rendimento, segundo Ql'de
na a lei, por cujo motivo obstou ~ approvação,
e requereu a l)l'é ente eon ulta, para que, subin
do ambos os calculo' ii soberana presença de V.
1\'l. I" houvesse por bem de resolver qual se de
via adoptar.

O que 'visto, eomo esta operação ua sobredito
Cons~lheiro seja fnndada em tomal'-se por tel'
mos de comparação 90 pora 100, quando deve
ser 100 para 1 10, e assim veoha a calcular não
10 sobre 100, mas sobre 90, e de mais a mais
en'Vol va o excesso de augmeolar premio de pre
mio até a ultima decimál, pareceu ao Conselho
approvar o calculo da Secretaria, por e5t-ar oon
forme li lei e a todas n5 regras arithmeticas. V.
1\1. I. mandará o que fôr mais justo. Rio de Ja
neiro, 18 de Janeiro de 1828, ,. da Independen
cia e do Imperio.

Resolução, - Como pareoe ao Conselho. Paço
da 130a Vista, em 28 de Janeiro de 1f~28. - Com
a imperial rubrica, -Miguel Calmon du Pin e
Almeida,-Ea;tl'ahida 110 Thesouro Nado1lal do oTi
ginal-remettido ao Conselho aos 29.

Demllnstmção do caLcuLo feito na Secl'etaria do Con
seI/LO da Fazenda para servir de base cí 710va arre
matação.

Importancia do rendimento da Alfandega e
Consulado no triennio de 1825, 1826 e 1827,
5,995: J40.tZ>414 rs. - A. metade dó dito rendi-

[
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lh'o !.am ord lnado~; p'ediodo, cm conclusão. que
V. lH. I. se c. :goe mandar, não ó que o referido
Depo~itaril{) SlJjo compcllicl0 a entregar ef\'ectiva
mente no Banoo .aquella quantia, mas que igual
mente prcsterliança, e mai não se depo item em
sua mão as ,I pprehen ões de dinheiro, ouro e
prata, por tOcarem taes cLe'positos ao B,lOCO.

O Descm~lJ'r~ador Superj~tendente dos Con- .
trabandos iuf,}l'mou que entre os upplicanles e'
oulr.o Officiac$ daquelle Juizo tem pendiuo liti
gio sobrc a t.lh'Lão daquella apprehen~iil), que
elle mandú"a provisoriamente depcsitar na mão
do DeposilL,rio de ·~c mesmo Juüm, ma quc os
supplicante , pOl' accol'llãos rIa Re.\açiio, forão
exchlirlos de ,erem contemplados na sua divisão;
que ordenilra a remoção cluquellc intel'ino depo
sito para o Baneo, ao que se não tem satisfeito,
pela interpo5ição dos recursos de que tem lança
do mão os officiaes cdntendores; que o Deposi
tario prestúra fiança, mas que os respecti vos autos
se desencaminhil'rão, ao que se podia occorrer,
ou procurando-os, ou dando o Deposital'io no"a
fiança, como jfl lhe fizel'a saber; que dm'idára,
.á "ista da lei da creação do Bane-o, sc era legiti
mo depositar-sc em mão do Depositario do Juizo
o dinheiro, prata e ouro appreheUllido, mas que

, nessa duvida as uifficuh4ades que resullão de
taes depo;;itos So fazerem no Banco o determinú
rão a seguir a pratica e estilo que achúra, pare
centlo-Ihe, por tudo isso, que os supplieantes,
excluidos do 11ireito de ter parte na quantia ap
prehendirla, não o tinhão 'par'a tentarem a pre
tendida remoção pal'a o Banco; que a falta de
flan~;a era rcmedia n~l por qualquer da rórmas
expo tas, e que uão cóm'inha alter'ar a pra~ica

da se depositarem no deposito do Juizo llS appre
lleosões consi. telHes em dinheiros ou joias, até
que haja a competente lcgislação a tal respeito,

O Desembargarlor Procurador da Fnzenda con
furmoll-se es encialmente cóm o expendido na
informação do Descll'lbm'g·ador Supcrintendente
do~ Contt.'abandos.

O Coo elho da Fazenda, considerando o ,'eque·
rimento dos supplicaotes debaixo de dous pontos

'de vista: 1°, como ped'índo providencias pro
prias e relativas ao objecto ua questão e litigio
que Mm pendido entre elles e o refer~do Depo
sitario; '10, como implorando pl'ovidellcias gemes
de linadas a evitar jil o risco da fazenda pela fal
tn de fiança, ):1 a tran gressão da lei que o11es
supplicantes pen ão ha ver em não serem levados
ao Banco os depositos de dinheiro, prata e ouro,
parece-lhe: quanto ao 10 ponto, er o requeri
mento abso)utamepte indeferivel pela razão de'
ter sido a qucstão levada e estlir affecta ao poder
judicial, e terem as parte meio legitimos de
fazerem -valer os seus direitos, e de executar as
decisões que houver, endo requerimento a tal
respeito hum deHio da marcbalegitima, que fere
a independencia do poder judicial. E quanto ao /
se~undo ponto, suppôe serem duas as pro'fiden
cias pedidas pelos supplicabtes: 1', que o Depo
s~tario presté fi:mça; ~., qtle se probibão os depo
S1tos de prata, ouro e dinheiro em seu poder, pOi'

deverem taes deposl o~ azer-se no Banco. Sobre

a I' providencia, parece ao Conselho que o Su
perintend'ente deve suspender o Depositario até
que ou appareção ou e reformem leg-almente o
autbs, ou se prestll, na fórma lia lei, chã e lelp
!lea fiança. Ácerca porém da 2' providencia,
nem suppõe o Conselho dUl'ioo a a legUação :1

tal ce peito, corno cntendêrão o De embargador
Superintemlr:nlc c. o Procuradol' da Fazenda,
ueU1 enteDllc que as tomadia dp. taes espl:cies
devão ir ao Banco, porque,. e pelo aharú de 26
de Outubro ue 1,5, e manuou remetlcr os con
lrabandos Ú on~a do Depo:itn Publico, Ildo tle 15
rle Selembro ,Ic 176!~ c orJenou nos §§ 15 e lO
(Iue a sua imp0i'tancia e remclte··e ao l~ofl'e ua
tomadias existente na Junta da Commcrcio, que
era o seu Legitimo deposito' creou-se, ;lpezQI' di'
so, hum Depo. itario no Juizo dos Conlrabnnuo ,
talvez pela diffieulclades apontadas pelo Juiz in
formantc; entre outras, o despendio uas partes,
uo caso de julgar-se meno legitima a apprehcn
são; creado O dilo Depositario, em seu pouer se
depositou quanto se apprehentlia, e continuou· e
a praticar o' mesmo depois lIa creaç.ão do Banco,
não por abuso, nem 1'01' obscul'idade da eli~posi

ção do alvará de SlI\l ln-tituiçüo, que ómenle
aboUo o extinguio o cofre- do deposito que h3\'ia
ue ta ciclade a cargo da Camara, sem declara"
semelhantemeote ('xlincto os outros corre' pri
"atil'o de vario .1uizo, que con. idcra-Ios abo
lidos seria elHcndel' a di posi:'ão daquelle aI val'i,
além cio que abranlrem a: sua palana·, e contr·a
o seu espirito, porque, sc o mesmo ai "arú qui
zesse abolir tac depo itos em qualquer Otltr·o
cofre que não 1'0 se o do Banco, n50 mandaria
q.llC para elle ·e desscm a juro os empreslimo
que se fazião pelo cofre dos orphão . Semelhaotr:
di 'posição prova não ter ido abolido este cofre,
e mostra que o fim c e ·pirito do dito alYarú e
limitou a beneficiar o Bnnco com os depositos dc
taes especies, que toe:não 00 cofre do Depo ito
Gel'al. O mesmo 50 deduz do alvar!l da creacão
da cnixa filial do Bunco na cidade lia Bahia, p'elo
qual se extinguio tão ómcnt!; o corre do Depo~ito

Publico; e ain']a qonudo os uepositos de taes
aJiprellellsões se deve sem fazer no Banco, seria ,
o reclama..los hum uh'cito deHe, e que só ellc
podia f~zer efi'edth·o, requerendo pelos meio
legues que tem parn encol'porar quanto lhe per
tence, e não os snpplicantes, que nem são inte
réssaclos na apprel ensão, nem tem procuração \
do Banco, eudo port:lnto a tnl respeito parte.
iIIegilimas. A' vi ta do que, e do mais que fica
expenditlo, parece ao Conselho inucfel'ivel o re
querimento nesta parte, c se deve coutinuill' a
pralica de e uepo itarem as apprcben_ões em
questão no Deposito do Juizo, pOI' não serem
comprebenàidas no citndo alvará da creação do
Banco, e porque, a serem a elle levadas sobre não
estar ordenado na lei, obera a partes e difficulta
o expediente.
- Re6olução, -Como parece. - Paço rIa Boa Vis

ta, 28 de Janeiro d. 1828. - Com a rubrica
de 5. M. I. -Miguel CalmoD du Pin e Alme~da.

-Aclla-II o original no Cal·tario aotual da TII"o,,·
ro Nacional.
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AVISO DE 28 DE JA.~E[r,O.

Imp. avulso.

Tendo S, nI. o I. cOhsideracão ús juridicas
ponderações que lhe for50 prese~les em consul
ta ela lUesa da COHscí'cncia e Ordeno;, de 20 de
Julho tlQ anno passado, a que mandou proceder,
em \'isla dn reqeerimento de Jo~é Antunes de
Menezes, Solicitadnr dos llesidnos <I(;'ta côrte,
e da informação dI: I!) de Dezembro do dito anno
do antece.sOI' de V. S., na qualidade de: Inlcn
,lente Gcral da Policia, acerca do todos os c ora
vas que de ordem do mesmo se achavão lia tem
pos em algumas prisões e depo 'itos, sem que
;JPP;Jrecl:sscm scus tlono , e requcri(los pelo dito
Solicitador como bens ac!'mdos ao "ento, para
s~rcm entrcgue' no .Juizo tia PrO'vctioria de cap
uvos, e rcmatados oQm os mais bens, na fónna
dn lei; e conformando-se o mesmo A. S. com a
dita, consu!ta, 1I0u \'e por bem determinar, por
ua Immecfqta I'c_olução de 4 do rcferido Dezem

lHO, que V. S., "líl ~ista da copia 3utl entica do
p~recer da mcsma consulta, sc.reg-ule d'ora cm
dIante ncsta maleria como se acha ponderado
relathamcnte ao dest,ino quc del'em ter taes es
cravos depnis das prisões de correcção, que com
petem ti mesma Intellllencia, dando conta ii Se.
cre~aria de Estado dos Negocias Lia lUar,inha para
dalI recebcr as ordens convenientes, como nesta
o.cca ião se participa ú dita Secretaria. O que
V. S, a 'sim cumprir!!, Dens guarde ii V. S, Paço,
em 19 de Janeiro de 1828.-l\ligud Ca!mon uu
Pin c Alméil!a, - SI'. J o,é Clemente Pereil'a.'
Adia-se no Diario Fluminense n. 64, de 17 de
Ma1'ro de 1828.

PROViSÃ.O DE 28 D1; J,~ 'ErRO.

Mnnuscl'Ípl"o nuthentico.

D. Pedl'o, pela graça de Deos, etc: Faço a
l;c\':\ ,,65 Ouridor ua CO:X13rca do Cearú, ou quem
"OSSO cargo SCl'\'Íl', que sendo-m.e presente, er.n
consulta úa Mesa do Desembargo do Paço, [) of- ,
:ficio do Presidente dessa Provinciíl, datado Ile 16
ÚC Ol1~ubro de 1820, sel'l'inao de informação ao
rcquerimen lO de João de Castro Sil va c lUene
zes, em que, pelos mOlivos neUe allegatlos, pe
'dia ser restiluicio ao exeroicio (los omoios de Ta
J>ellião do PubliL:O, Judioial e Notas, Etcril'ão da
Camara e mais anoexos Ja Vil la de S. Bel'O'ardo,
de que füra csbulhado pela divisão que nelles li
nha feito o Ouvidor pela lei dessa Comarca, ,lUa
noel Jo~é de Araujo Fl'anco, quando nos ditos
omeios fôra mandado conservai' emquanto bem
servisse, pagando ú Fazenda Publica dessa Pro
,-incia a terça parte do rend.imento deUes, no
caso de exceder a sua lotação a 4oo:t/J I's., em
virtude do decreto de 16 de Setembro de ~825-;

e ,'ista as razões pelo dito Presidente pondel'a
das naqueUe officio, a representação do predito
Ouvidor pela lei que conjunctamenle me foi pre
sente na mesma consulta, c bem assim o subse
quente amcio do dito Presidente, 'na dat.a de 5&
de Abril do anno proximo passado, com todos
os papei que ajuntárão, sobre que tudo foi ou-

vida o Descmbargador ProcuráCior li Co õa, So
berania e Fazenda Nacional, e o m' i. qll me foi
ponderado na mencionada consul!a; conforman
do-me com o seu parecer, por min la i lmediata
resolução de 20 de Outubro do m~s:uo anno pro
ximo preteri to , hei por bem que o supplicante
seja inconlinente reinteg'l'ado em todos os ditos
oillcios de que fUra e bulhado pelo"dito l\linistro,
ficando este advertido pelo alten'tad6 ús leis e so·
berano titulo. O que assim tel'eis entendido e
cumprireis, fazendo r.egistar e ta ordem nos li
nos rlessa Ou vidoria para a todo tempo eonstar
esta minha imperial resolução, O Imperador
Con/_lit~lCional e Defensor Perpetuo 'do Impel'Ío
do Brazil o mandou por seu especial JPandado
pelos Mini~tros abaixo a, signados, do eu Conse
lho e seus Desembargadores do Paço, Henrique
Anastacio de Novaes a .fez no Rio de Janeiro, aos
28 de ,Janeiro de 1828, 7° da Independencia e do
Imperio.-João Pedro Canalha de l\loraes a fez
eSCreyel·. - José Joa.quim Nabllco de Araujo. 
Luiz José de Oliveira.-Ac/za-se 110 Liv. 2° de Reg.
das Ordens do Desembargo do Pa~'o, depois da [nde
pendw.cia do Impel'io do B,'azil, á /l. 57 v.

RESOLUÇÃO.DE 1. DE l'EVERErnO.

,I\lnnuscrípto nnlhcntico.

D. Rosa Luiza Espinosa Folkciman pede, para
a educação ue seus netos, huma pensão annnal
de 6ooW:J rs. por doze annos ~ em remúneraçâo
dos serviços de seu fallecido mal'ido o Capitão
llento de Figueircllo Teoreiro Aranha, Escl'fyão
da Me'a Grande da Alfandega do Paril.

Disse o Desembargador Procqrador da Corôa:
- A supplicante acha-se nos termos de merecel'
a graça que implora.

Seudo OLl\'ido o Conselbeiro Fiscal da- 1\lel'
cês, responde nestes termos: - Deixo de exigir
habilitaçiio para legitimação de pessoa que pede
remuneração de ~erviços de terceiros, porque O

pedido, senrl:> objecto de gl'aça e <lu equidade,
não o he de justiça, por não serem remunerarei~

na fórma ua lei o' serviço de fazenda prestado'
na Alfandega do Par;'"

Parece ao Conselho que os sel'viços allegadQ
pela supplicante não são remunera veis , coofor
man dõ·se nesta pal'te com o Conselheiro Fi cal'
parecendo ao Conselheiro Joiio José da Veiga
que, visto ter tido o marido da supplicante seni
ços que lhe mel;eção a serventia do olllcio de
E,crÍ\'ão da l\1esa.Grande, e esla "italicia" e ten
do neste bem sel'vido, se taz a supplicante por
isso e pela sua família digna da magnanima cle
mencia de V. 1\1. pal'a aquçlla graç:>, com que V.
nl. L hou \'el' paI' bem prover ao sustento e ~dll

cação daquella familia. Rio de JlInejl'o, J 9 de
Dezembro de 1827'

Resolurão.- ão tem Iugal·. Paço, I ue Feve
reiro de 1828. - Com a rubrica de S. lU. I. 
Pedço de Arl,lujo Lima. - Acha·se no ~iv. 1° de
Reg. de Consulta,s do Conselho da Fazmda, cl {1.
246 v.
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I'BO 'xsÃ-<llm 1. DE 'FEvnREIRO.

Imp. avulso.

1\liguel Calmon du Pin e Almeida, et~. Faço
saber ii Junta ~a Fa.zenda da Provin<:ia de S. Pau
lo que, requel'endo peloThesouro Publico o Con
selheiro Ballhazar da Silva Lisboa. Lcnle da Ca
deira do sl:'gu~do anno do -Curio Jul'Ídico da
Cidade Capil~l da dita Provincia, a graça de ser
pago pelos cofres da mesma J unta do ordenado
que lhe compele de Conselheiro aposenlado, ii
razão de I :800:jj) rs. por anno, a contar do se
gundo quartel do cOI'rente eD! diante, por já
navel' requerido o pagamento do primeiro por
essa côrte:, hou."e S. 1\1. o I. por bem de
ferir ao supplical~te como requeria; e portan
to se ordena á dita Junta que, além do ordenado
de Lente que clle vence, se lhe faça assento onde
competi!' daquelle de I :800;jj) rs. , para bel' pago
do que fór vencendo de Abril 'pro},.imo futuro,
O que as§im lerá enlendido e cumprirú, José
Luiz da Costa a fez. Rio (le Janeit'u, cm I de
Fevereiro de 189&. João José Rodrigues Vareiro
li fez escrever. - ~ijguel Calmon du Pin e Al
meida. - A.clia·se no Diario Fluminense n, 69, de
2.'llle Março de 1828.

DECRETO DE 6 DE FEVEREIRO,

1Ilanuscripto authcntico.

Sendo-me presente que os Officiaes da Casa da
Moeda desta côrte, Cados Cu ,todio dc Azevedo,
José Alves Pinto Campello, José Joaquim Mar
ques, Luiz de ~louI'a Telles, ~lanoel Gonçalves
Dias, Al'elmo José Pereira, Caetano Jo é Go
mes e Anlónio Joaquim da Silva Veiga, sem em
bargo das repetidas admoestações do Provedor
da dita Casa, continuão sem motivo run.laào a
faltar ás obrigações de seus cargos, com prejuizo
do serYiço : 'hei por bem demitti·los dos lugares
que exercem na sobredita Ca a, para serem pro
"idos em pessoas que desempenhem 3,S st,Ias runc
~ões, como requel' o bem çlo mesmo serviço,
l\liguel Calmon du Pin e Almeida, etc. Palacio
do Rio de Janeiro, em G de Fevereil!o de 1828,
,. da Independeneia e do Imperio.-Com a I'U

brica de S, lU. 1.- ligucL Calmon du Pin e Al
meida.

l'ORT ARIA DE 6 DE FEVEREIRO.

0011. PiaacheI'.

Il\m. e Exm: Sr.-SendQ presente a S. iU. I.
o omcio de V. Ex. em data de 28 do passado, no
qual dá coot", de se haverem com cifeilo estabe
lecido em cada huma das classes do Almoxarifa
do os livros e competente escripturação na fór01a
dOi respectivos regnlamentares alvarús: o mes
mo A. S. manda louvar a V. Ex. e ao Contador
pela actividade e boa diligeocia com que derão
cumprimento ás imperiaes determjnações, e por
esta occasião ordena o seguinte:

. I.' Que V. Ex. mande periodicamente inspec
CIonaI( a t;5cripturaçáo em cada hu,ma das nwn·

cionadas ctasses, afim ue conhec~r se C(lntinua ou
não em dia.

2.' Que preencha (mediante. sua proposta) o
numero de empregados em ca(1a hUUla das mes
mas classes, afim' de poderem completamente sa
tisfazei' ao inherentes lrabalhos de cootahilidade
e fiscalisação.

5.' Que na dita proposta designe, para refor
ma, aquelles do~ acluaes empregados nos arma
zens que por suas mole~tias t: longo tempo de
serviço não se achaj'em em e~tado de desempe
nhar com exactidão as obdgações de eu cargo,
e para serem expulsos os que por relaxação ou
qual1luer outro moti vo o mereção.

4.' Que se marquem com a. letras iniciaes do
Imperio do Bra7.il todos os generos do trem na
nl que forem disso uscepti reis, e concluida esla
operaçãl) (que deverú ir prompta01cnte a eil'eito)
V. Ex. a fará publica por todo~ os po sil'ei mo
dos, para que ehegue ao conhecimento dos dooo ,
Capilães c Mestres de na,vios, e contl'uctados de
utensb navaes, declarando-lhes que uão só serão
appre11eudidos os referidos generos, assim man.:a:
dos, em qualquer parte que se acharem, mas ate
serão traladas, na rÓl'ma das leis, como compra
dores ou ar.outadores de furtos as pessoas que
os possuírem; e ta medida SITÚ extcn. il'a a todos
os Arsenaes e Inteudencias de iUarinha do Im
perio,

5. o .Que V. Ex. mande proceder á venda pu
blica (precedendo os competentes annullcio.) ue
todos o generos inutei' que e acharem nos :11'
mazeus, não incluindo cabo velhos.

G.· Que V. Ex., por si ou por seu Ajudante,
conjunctamente com o Almoxarife, hum E.cri
,'ão' da Intendencia e o nlcstre pedreiro do Ar e
nal, passem a examinai' e os armazens de gene
ros uscepti vei de a,'aria d'Ggua (como, por exem
plo, o rIa quarta classe) se achão sufficientcmente
abrigados, procedendo-se logo a fazeI' I)g ne
ces al'i03 rcparos, ficando o dito Almoxarire en
tendendo que d'.ora em diante toda e qualqltcr
a,'aria que se reconhecer pro r,enieule de t:l1ta de
aconclícionamento, e por dC$mazelo de cuidado
sa fiscalisação, lhe serú imputada; e portanto
obrigado a indemlli5ar a Fazenda Publica. E por
quanto S, 1\1, 1. , ao mesmo pusso que ex.ige ele
seus subditos a mais rigorosa responsabilidacle,
occone benignamente aos necessarios meios ue
sua sub.i tencia, V, Ex. proporá a grt\tificação
que lhe parecer justo dercl' addicionar-se ao di
mjnuto salado dos empregados nos al'mazens,
emquanto qne a issembléa Lçgi 'Jali \'a~ por l;iuma
medida geral e equitavcl, não regular convenien
temente e te ramo de publica ad.ministração. Fi
nalmeute, logo que o Contador pa ai' a exercer
o nol'o emp.'ego, para que foi nomeado por de
creto de 29 do pas ado, quer S, !\l, L que V. Ex.
submetta á sua imperial appro,oção a proposta
dos Officiaes da Contadoria que devem ler acces
so pela vaga do Contador, scnindo de base para
a dita propo ta a antiguidad'e, exceptuando aqu11
les que, por qualquer motivo, se acharem JeCl
didamente impossibililados de exercer o resptlc
tjyo emprego, devendo estes motivos de eAclu-
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são ser enfados na me&ma propO&ta, afim de se
lhes dar toda a publicidade, e eliminat' por CijfC
modo ·tod~ o assumptlO de queh"as pur injustiça
011 pretel'içao. Deos Guarde a V. EIt. Paço, em
6 de Fe-vereiro de 1828.-Diogo Jorge de BJ'i1!o.
-Sr. José l\iaria de Almeida.

POR!.UlIA DE () DE n:VEREIRO.

CoIL Plancher.

rUm. e Ex,!\\. Sr. - Attendendo aos incom-e
nientes que n~ pratica se observão com a execu
ção da ordem de 15 de Fevereiro do passado, que
detel'lpina que as macas e colchõe lião sejão pro
pdec1áde dos mari:1beiros, llIas sim ,dos uavios,
e que ~ tes generos devem sempre ficar a bordo,
einbot,u haja mudança de tripulação; ao grande
prejui1Jo que disto resuita ú Fazenda Publica, e,
sobretudo ao capital defeito de por tal modo
pa-s arem as Cílmas a servir de huns para outr05
ioclhlduos, de que pócl.e ,facilmente resultar a
transIT)iss\io de mole tias: determina, S, lU. I,
que d;ora em dia~te fie prosiga na antiga pratietl,
iª-to he.• qne ps colcbõe~ e macas sejão ,propl'Íe(]a
de dos marin hejros e soldados; que lhes sejão
ca rtegados no respecti vp assentamen to do li vro
de soecorro, e passem com eHefi de buns para
outros vasos, ou para tena, como qualquer ou
tro trMte do seu uso e posse, o que participo
a V. Ex. para que aSStm se execute. Deos guarde
a V, Ex, Paço, em 6 dc Fevereiro de 1828.
Diogo J o)'ge de Brito. - Sr. José Maria de Al-
meüla, '

Na mesma conformidade e data se expedirão
arÍsos ús diversas repartições navaes da Provin,
cias do Imperio.

PROVISÃO DE 7 DE FEVEREIRO.

Manuscripto authentico,

D, Pedro, pela graça de Deos, etC, Faço sa
ber a.o Conselho Administrati vo da Pro"incia de
Goyaz que, sendo-me pre ente. em consulta da
l\1e a do Desembargo, o seu omeio de I() !le No
l'embro de 1826, senindo de informação aO re
quel'Ímmíto do Escrivão aa Camaro uaquella Ci
dade, José Bento Bueno (la Fonseca, queixanJo"
se de ter sido suspenso uo mesmo o.ffieio por
huma Camara em que ugurúrão dons membros
e-tranho, , hum do'S quac era o Tabellião da dita
Cidade e Escrivão de Ausentes, João Caetano
Vieira, e o outrO' o Inquiridor; Contador e Distri·
buiuor~ Francisco José Guedes, por ellc Eseri
l'ão supplicante ter debcado de regi tal' os im
pre,'o que da Chanc&llaria !\lÓ[' do Imporio são
remettidos ao Ouvido!', e PO[' este á me ma Ca
niara; e pedindo provitlenéias ao Conselho para
ficar nulla aquella sessão e dll nenhum efl'eito a
sua su pensão, e para que os regi tos se fàção
sbmente das lêis rnunicipacs, e que das mais fie
fOl'm~ em colleeções para se conservarem no ar
chho, e que quando se bajão de convocar mom·
bro ejão sem snspeita e peia ordem dn succes
são; e 'Vistas ~ l'llZÕeS pOndel'lldns no referido

. 28.

officio, aoompanhando iguat < '). j'espostas
dadas pelo Juiz de Fóra da [ta ~idílde e pOl'
cada hum dos Vogaes com qu, tl l~z 1quella ve
reança, no qual omcio a fio' v ia o me mo
~onsclho A.dminis,'trati vo se declál'asse se pela
falta c1arroelle regIstos d.ena o referido Escrivão
perder o !lCTl brdenado e emolumenMs durante o
te?'l~o em qU? foi sus~enso e sub,~tftp.jdo pelo Es·
crlV,ao dQ Jw~o de Fora,_ por não !la .er lei que
obrigue aquelle Esnrivão sopplenle :I faze,. tae:;
regislos, sobre que tudo foi ouviJ'O O De, embar
gadO!" PmcUl'3d()[' da Corôa. Sobel'ania e Fa'lell
da Nacional, precedendo informação do De em
bargaiol' Juiz dos Feitos eda Corôa e Fazenda
Nacio_nal. E conformando-me com o parecer da
menCIOnada consulta, por minha immediata [e
solução de 50 de Julho do anno proximo passa
ue: houve por ,bem resolvcl' 'não ter lugal' o I'e
quel'Ímento do supplica~te, cmqualJto pretende
q.ue se anTluIle l) procedimento de que se queixa,
porque para esse fim de\'e us'ar dos meios ordi
narios; .e emquanto" aos registos) qoc' se deve
continual"a pratica estabelecirla: porquantl1, em
todas as Caenaras ha hum I \'1'0 po iti v3Inente
destinado para so registarem 0'3 dlp1úma_~ <'ftlé
para esse fim são dirigidos a ellas, c o Esuri ,'ães
respectivos são obrigados.4 faloer esse registo; c
se elles se uesmazelã~ no registo. hão de fazer
outro tanto em gual'da['em ordenadamente os ori
ginaes, e eis-abi fl'Ustrado o fim da remessa do s
ditos diplomas, e quando registrados, ticão cm
collecção systematica e deniada de extra vios.
O que se participa ;:lO mesmo Conselho Adminis
trati vo para sua intelligeQcia e execucão desta
minha imperial resolução, O Impera-do'r Coo ti
tucional e Defensor Perpetuo uo Imperio do Bra
zil o mandou por seu especial mandado, pelos
l\linist[,o abaixo assignados, do seu Conselho e
seu Desembargadore- do Paço. Henrique Anas·
tacio d? Novaes a fez no Rio de J aueira, aos 7 de
Fe,-erell'o de 1828, 7· da Independencia e do
Imperio, -José Caetano de Andrade a fez escre
ver, - Francisco' Alberto Teixeira (Ie A'ra~ã0.

LlIiz .Te,sé ue Oli,·eira.-Acha-se no Liv, 2° de Reg.
dfls Ordens do Desembw'go do Pa,eo, depois r,ta lnde
pendenc'itl tio lmpcl'io do Brazrl, â fl. 58 e 59'

AVISO DE 7 DE FEVEREIRO.

lmp. aV\1lso.

IlIm. e Exm, SI', - Devendo, em consequen
cia da carta ue lei de 15 de Outubro de 1827,
que monda crem' esoolas de primeiras letras em
tonas as ci~ados;villas e lugal'es mai' populosos
do Imp0rJ'O, cessar qualquer corre~ponj}enda

c,om a Repartição da Guerl'i! a meu cargo, rela
tl\'a ús escolas de ensino lllUtuO mannadas pOl"
el1a estabelecet nessa Provincia de l\lina!t Geraés;
e c!lmpl'iodo que em negocias de emelhante na
tureza se ~irija a corre'pondencia ú Repartição
do Impeno, teuho de o commonicar a9siltlll
V. Ex. para seu conhecimento, gOTerno e ãetnfa
exeoução. Doos g-uame a .... Ex. Palacio o llio
de Janeiro, cm 'J de Fevereiro de 18!a8.-lfunt'o
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Barroso Per' ÍIla . ....1Sr. J:oão José Lopes Mendes.
- Aclta-se n\' Dim"io FlllminCllse n, 58, de 15 de
Fevereiro de 1, 2S. '

Ne~ta cGnforuüdade e _~ata se escreveu aos
Pl1e:Merlte,S das Provincil\9 de S. Pauh> , i\1attG
Grosso, Cearú, n~aranbão, Sergipc, Rio Gl'3mle
do Sul, Espifito Santo, Santa Catharina, ~ahia,

PernambucG, ~oyaz e Pa.rá.
.... ,

REeOtUçÃo DE 8 Dr. FEVEREIRO.

l\Ianuscripto authcntico.

Ao Conselho da F'azenda se mandou consultar
os requerimentos de Luiz Antonio da Sil va Vian
na; Deputado Thesoureiro da Junta da Fazenda
do Cearú, acompanhados de diversas infonua,-ções
fisca~s, e pareceres interpostos pela \\lesa ",do
Thesoul'o, f,ledindo o p'lgamento do oL'denado
que deixou de receber durante ~s commoções po
liticas .daquella Provincia ~ e sendo ouvido o 'pl\>
curadol' 'da lIazenda, disse q~lç o suppUcante
se acha nos termos de merecçr esta graça, {\ vista
das razões qt;le alleg'a, e da if\l'ormação di.\ Jdita
Junta, em seu abono.

Parece ao Con~elho quf)" posto que fosse in
uclerido dutro igual requer!mento do suppliç"n
te, e a pro visão de 1~ de Janeiro do IS 26 indi
cas e .que o supplicaote poderia há ver a indem
nisação do ordenado daquel1es que q eshulhárão
do seu emprego, e isto para 0[0 pesar sobre a
Fazenda Nacional duplicações de pal;amentos;
comtudo, reconhecendo-se pelas informações da
terceira COfltadol'ia e da Junta respectiva que
S. 1\1. o 1. a outros Officiaes da mesma Proviocia,
em identica circumstancias, se digoúra máudar
pagar a diminuição de seus vencimeotos, o mes
mo supplicaote, pelos seus bons seniço e coo
ducta, met:cce ser attendido, no que se con forma
com o ilHo Procurador da Fazenda.

RcsollfPcío. - Como parece ~ sendo a F;izcnda
Publica ~nd~mnisadapor aqucllcs que privúrão o
supplicante do exercicio do seu emprego. Paço,
S de Fe,vereiro de 1828. - Com a rubrica impe
rial. - l\1igu!!1 Calmon du Pin e Almeida -.Ex
traltido do or'iginal no Thesollr'o Nacional, e por' eila
se eOlpe(~io a pi'OVisi;.o de 15, qlle esld no Diar'io Flu
minense n. 60, vçt. 1 1.

RliSO'LUÇÁO DE 8 DE FEVEREIRO.

l\1anuscripto aut~en tico.

Remetteu'-se ao Cooselho da Fazl3nda, para
consultar, o requerimento do Paclre Jo~o Ray
mundo du ~breu, Viga-rio Collado da Igreja de
Paranapanema, do Bispado de S. Paulo, em que
pede se lhe salve a congrua de 200:jj) rs. annuaes,
e que aquella Igreja fique desonerada da pensão
de 50:jj) rs. para a Capella Imperial, afim de que,

,ficando livres ao Vigado encommendado os red
ditos de pé de altar, ti vesse elie segura a sua
suhsistenoia, sem que fosse o supplicante privado
de sua coogrua.
. Preparado (> requerimento com Bsinformações,

pareceres .e J'el!postas fisc'Uls neccssarias, parillc.e

'aa Prq.cundor ~erQl das Ordens que o suppli..;
cante deve receber duas terças partes da ooJJgrua
-respeoliva, ficando buroa terça parte plU'a o Vi
gario cneommeudado, como se aeba exposto
acerca dos Pa ochos impedidos, em resolução. de
15 de Alll'íl de Ilh5, e não o que lhe foi assigna
do pelo sen ordina1'Ío em 50 do mesm.o mez e
anno, perante quem pruvou seu im(>lldimento
procedido de molostia, como .,eriLica o doco
mento que ajunta. Outl'osim parece que a modica
p.ensão arbitrada em proporção ti IObação da Pa
rool1ia deve sei' paga pelo encommendado, que
tem o pé de altar e estola, Licamlo de ta forma
satvo o alvaJ'á de 20 de Agosto de 1808, clue o
decretou.

O Procqrador da Corôa foi do mesmo pareoer.
A. Me a c01,1 formou-se.
Resutllçüo.-Como parece. Paço da Boa Vista,

em 8 de Fe \lerei1'0 de 18'2S.. - Com a rubl'Íca de
S. l\'I. I. -lU'guel Calmon dtl Pin e 'Almeida.
E~raltida elo o/ iginal no Tltesoltro Nacional, to [JOJ'
eita se expedio aos 15 de. Fever.'eir·o a [J7'ovisilo que se
acha ?to Dim'io Fluminense n. 69, vo,v. 1 1.

POnTARIA DJ? 1i DE FEvrmEiRO.

Imp. avulso.

Seodo manifestamente illçomp,ati vel com a .os
calisação e regularidade que c.umprl\ haver na
Alfaodtlga desta côrte a pequena se!:vidão publi

_oa 'lue ainda se cooserv'l-, com eYilleote risco ele
extravios e perturbação do serviço eotre a Esti
va e o Trapiche dos Trigos da mesma Alfandega,
e sendo nece sario remov r-se a dita sen-idão
para a praia jmmediata ao Con ulado, onde po
der-se-ha preparar hum mais cornmoilo lugar de
embarque e de embarque para u o publico: or
dena S. lU. o I. que o lUm. Senada da Camara
desta Leal e Heroica Cidade, procedeQdo ús ne
cessarias vestoria , e convencendo-se do mutuo
in·terasse da Fazenda Publica e do publico na
mencionada remoção, designe na so.hre<\ita pra~a

o ponto ~fue julgar para i 50 ooo'Vení.ente, e ex
peça a ordens neCeSSf\rills, Ili.\ra que ~e e.ffeçtue
promptameote a mesma rem.oção em iucommo
do publico, dando conta dq que fizer a este res
peito, c assil}l o manda partieip'lr, Bdíl Secreta
taria de Estado dos Nc:gpcios da Fí:1~encla, aO
mesmo Illm. Senado ~a Cflmill'a para ~a inlel
ligencia e execução. Paç0, em 11. de Fl\vel'eiro
de 182S.-l)Uguel Calmon du Piu ~ Almeidl\ . .,
A elia-se no Diar:io Fluminense n. 73, di: 29 de ilfar.
ço de 182.S.

BESOLUçIo DE 12 DE FEV.E1IElRO.

l\Ianuscripto anthentico.

Ao Conselho da Fazenda mandou-se eon ulLar
o requerimento de Jo é Joaqúim da Rocha Bas
tos, arrematante de diversos contractos da PCQ

.,incia das Alagõas, nO qual pede- se lhe conceda
entregar, nos oofre da Fazenda Publica, as quan
tias que tem recebido concernentes aos relldi
mentos dos ditos co~tl'actos ~ ficando- de nenhuIll



176 ANITO DE .1828.

elTeito a mencionada arrematação. E preparado
o requerimento rCom as informações parciaes e
respostas fiscaes necessarias, ouvio-se o Procu
rador da Fazenda Nacional, o qual respondeu
que o suppliGant~ podia fazer 0.5 pagamentos de
sua arremat;lçâo. por meio de prestações; á vista
do que parece ao Conselho que, cpostando da in
formação da Junta da Fazenda das Alagôas, de
6 de Abril do corrente anno, ter-se inculpa vcl
mente impossibilitado o supplicante de pagar ii
mesma Junta da Fazenda o preço :la arremataçãll
que 117.era no anno de 1822, do contracto do novo
imposto de S;jj) rs. em cada huma pipa de aguar
dente, e dos mais conh'actos constantes do termo
de sua arrematação, esLú o supplicante em ler
.mos de se lhe permiltir o conceder que elle pa
gue, em prestações modicas, o que clle deve ú
Fazenda NBcional, visto que estas mesmas pres
tações são autorisadas pela lei ele 20 de Outubro
de ! 825, autorisando-sc a J unta da Fazenda da
<juella Provincia para, á vista da possibilidade
dos supplicantes devedores e dos rendimentos dos
seus bens, que debaixo das devidas seguranças
lhes devem ser entregues para os admiuistrarem,
buma vez que elles, como a mesma Junta indica,
sc acbão já sequestrados, estabeleeer as oonsig
nações annuaes que devem prcstar.

ResoLuçiio. - Como parecc, reJuzindo-se as
prestações a letras, na conformidade da lei de 15
de Novembro de 1827. Paço, 12 de Fevereiro
de 1828. - Com ;) imperial rubrica. - 1\ligrrel
C21!r..~'! d' Fi:'. e 1\1 'JiAe.,-E::;ttailida do ol'igi
71 L~o T/zesouf' Nac:onat.

PROVISÃO DE 12 DE FEVEREIRO.

Imp. avulso.

!\liguei Calmon uu Pin e Almeida, etc. Fa~o

saber ii Junta da Fazenda da Provincia de Per
nambuco que, sendo pre~ente a S. [\1. 1. o seu of
nci'o n. 55, de 17 de Agosto do anno anteceden-

. te, infürmando, como se lhe ordenou, s?bre o
requerimento de Franeisco Sergio de !\lattos, em
que pede a serventia vitalicia do omcio de E cri
'vão da Mesa da Estiva, que servia 1\lanoel do Car
mo lnojosa, jfl npo~entado pai' l)ortal'ia dessa
Junta, de 26 de Julho de 182{1, em razão da sua
incapacidade, mas ainrla nr.lle conservado, posto
que sem exercicio, por não se ter devidamente
Tealisado esta aposentadoria: ba o mesmo A. S.
por bem mandar rstranhar severamente ii Junta
por haver aposentado ao dito lnojosa, continuan
do todavia a ser substituido .pelo n omendo Fran
eiseo Sergio ue i\J nttos, que vencerú a quinta
parte do respecth-o ordenado, até que se reforme
pelos termos legaes, e segundo hum plano ge
ral, a administração da Alfanl1ega da mesma Pro
vincia. O que a sim fielmen te cumprirá. Ale
xandre José Ferreil'a Braga a fez no Rio de Ja
neiro, em 12 de Fe,'ereil'o de t 828.-l\larcellino
Antonio de Souza a fez escrever. - Miguel
Calmon du Pin e Almeida. - Acila-3e no Diario
Flllm411ense n. 58, de Iode lIlal'ro de 1828.

'PROVISÃO DE 13 DE ~J! 111••1110.

Imp. avulso.

Miguel Calmon du Pin e I nelll , etd. Faço
saber á Junta da Fazenda da 1 ~,f a do Espiri
ta Santo que, reso! \'endo S. l\J. o I. sobre a~ duvi
das que se tem suscitado na Provincia da Bahia
a respeito do mouo por que .devCc.ser despachalla
a polvora e$trangeira, e tambem so[,re o modo pai'
que se devem arrecadar os competcntl:~ direitos,
adoptando-se huma medida geral que remOTa,
sem pl'ej uizo das rendas nacionnes, nem 011'ens3
das leis em vigor, não só aquellas tlu vidas, mas
ai/\da a negligencia que tcm ha,'ido acerca de.te
objecto, 'lliús irriportante: hou "e por bem deter
minar o seguinte, e que se fizesse extensivo ús
mais Pro"incias do Imperio: t·, que he mal
fúndacla a pretençáo dos negoci3nt~, emquanto
requerem que os dil'eitos da mencionadn polvora
se regulem pela nova panta, :'1 vista dos alvarú
de 15 de Julho e 1° de Outubro dl1 1778, que
devem Sel' litteralmente obsel'vnuos, pvis que
a reJucção de dil'eitos só pó ue ter lugar nns fn
zendas que tem de~pacho pnra consumo, e nun
ca nas que se achão estancadas, como a de que
se trnta; 2", que, emquanto as imperioes e na
üÍonaes fabricas de polvora.a cargo da Junta dos
Arsenaes do Imperio não poderem fornecer a que
fuI' bastante para consumo publico e particular
dessa Provincia, ou emquanto não forem tomn
das outras medidas legislaliv<ls, a mesma Junta
possa comprnr a quantidade de paIvara estrall'
geira que julgar necessal'Ía UI vista das informa'
ções que a esse respeito havel'ú das estaçõe
competentes) para aq'Jelle consumo, e com eHa
satisfaça, por supprimento, ús necessidades do
Estado na Provincia, e por "enlla ús dos parti
culares; pel'miltindo, pora este fim sómentc, qne
se despache na Alfandega a referida polyora,
pagos os direitos como se importada fosse para
fóra do Imperio, na conformiJac1e dos a1vorús cio
tados; abrinuo a necessal'Ía conta logo que
l'ealise a mencionada compra, para que se apu
re, no fim de cada semestre, o lucro que resultar
da "enda dos particulares, e qlle serú remeltido
ú Junta dos l\1'senaes, para seI' applicado ao aug
mento e melhoramento das fobricas acima refc·
riJas. O que se participa ú Junta para sua intelli
gencía e governo.-Albinn-Nnnes de Aguiar a
fez no lUa de J aueiro, em 15 cle Fe vereiro de 1828.
-l\'Ial'cellino Antonio de Souza a fez eserever.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. -Ae/la·se no
Dim'io Fluminense n. 58, de Iode 11Ial'ço' de 1828,

19uaes provisões forão expedidas' ás demols
Juntas ue Fazenda das Provincias marítimas.

AVISO DE 13 DE FEVEllliIRO.

Imp. nobo.

i 1\Inoda S. M. o I., pela Secretaria de Estado
dos egocios da Justiça, que a Mesa do Desem
bargo do Paço, submettendo n01"amente ao seu
imperial conhecimento a consulta já resolvida so°
bre o requerimento de Fitmino {le Miranda, cm
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~Ilepede a I, enenna 'if,alillia do ameio, de Esori
'filio ,da Cama "a Supranumerarío da níe~ma l\íesQ,
d6élai"c se aLieI) tt., consultar "a semél/tante res
peitá OrdCllJOII as diligencias oonvenientes para
certifinar·se "lI} ter o suppliéanté a hladu que a
lei estabelece para se sllrv,il'ern os 01JicioIÕ de tn.1
t;laturez,a, domo actualmonte se tanoa néco:~sario,

.á vistoll ,da dis}llOsição,do § .2° da lei de 11 do'Ou
tubro de 15'27; e'que, no caso. de se haH:r
omittido e~ta avel·igua.Ç'ão, se proceda a ella no
prazo de "inte oias, finoos os quaes oc"eril a dila
consulta "olt9r infílllivelmente á imperial presen
.ça do mesmo A. S., CJ qual manoa outrosim (Ie
clal'ar á mesma lUllsa qne d'ora em diante não
~on:ulta ·serventia alguma ,'iLaljcia de omcios de
Ju~tlça sem qpc os pretenuentes ten.hão provado.,
alem das mais cil;eUl;nstancias que nelles devem
,conc?~rer pára se julgarem i4oneos, o, essencial
~eq~~Slto de terem a idade. pre criRta pela le},
p.ara ,poderem pesspalml'nte exercer os ditps om
CIOS., 'Pala.c~o do Rio de Janeiro, em}5 ~e Feve
re,iro de 1828, (Ln,cip ~oares Teixeira de Gou
",ea. - #c!'a~fe III? Dia/'io Flu,mi1lense n. 58, d~
1.5 ,de Fevâeiro de 1828., _

PROVISÃO nE i:i-».E-FIlVEREIRO.

Imp. 'a ulso.

Miguel Calmon. d~ l~ih e Almeida, etc. Faço
s:Jber, ÍI Jun ta da Fazenda do Espirita Santo q~(',

rel:ll&lndo-se o seu offi,cio n. 40, de 5 de Dezem
bro do anno antecedente, em que, participa ha
Y#!r tom\ldo a de,liberaç.ão d~ manaar ü seu Es
crivão Députado ;\ Villa 'de Campos, alim de
ajustar as contas com todos os [~dministr!ldores

ou Exactot;es da Fazenda, e outros o~jectos, pe
los motivos qu~ refere no mesmo o1I}cio: manda
S. l\i. o 1. estranhar :.i Junta por .haver qistl'3bi~
~o o mes~o Escrivã? das funcções do s.e.u cargo,
.e recommendar que se abstenha ae actos tão il
legaes como esse '; e outros,im determioíl qu.e o
sobredito Escrivão Deputado vplte logo e logo
ao lugar on'de lhe compete, e que a mesma fun
ta, ou encarregue a commissão a algum Ol,ltro or
~cial seu, ou chame a si os livros respectivos
para fazer os exa~es que forem precisos. O que
assim prompt!1men~ecumprir.;í. Albino Nunes de
Aguiar a fez no Riqt.Je Janeiro, e,m 15 ele Feye
reiro de 1828. -l"1a~cellino Antonio de Sou7.a a
fçz escrpver. -,iUiguel Calmo~ au Jlin·e Almei
â~. - A ella-se no Diario Fluminenst. n. 58, de 10
JIJ~Mal'(.ode 1828..,

PORT A.RIA DE :13 DIl FEVEREIRO.

Imp. avulso.

Desejando S. 1\1. o I. conhecer, por meio de
hum exame pratico, se a pOTtaria de:; de Janei
ro deste ~Dno,que.rt:gulol,lo despacho da Alfandp.
gâ desta CÔl'le, retardp ou não o expediente,e he ou
não pJ"ejul\jcial ao cO!Dmercio, q\l~ Q mçsmo A. S.
tAlUo se esmera em pl"ot~ger e-p]omov,er: hit por
bem nomeat; OS nçgociijnles Mao~el Lopes Pereira
llabia, Joaquim de Bp.bo. P.ioto e J9~é Ferreira dos

TGMO VII.

Santo:; "para que reunidos pilssllm a vel'ifical' na
casa da abertura se a no"a forma rIada aos bilhe
tes de despacho h~ ou' não cansa da morosidade
e C1nbaraço que tem havillQ na s..ahida 0,15 fa7.en·
das, dando pan~e 110 rC~lIltaJo 11i1 vCI'ilicnçãl) que
fizerem, qom a f.'onqul\Za é itJtelligellcia que S.
l\l. I. e~pcra ~Io 7.Clu e noçõe~ cqO)Jnel'ciacs ~I()s

I)omeqdos. O qqe partildpa, })cla SC~r(~t(jl'i" (lo
Eotado dos Ne.g9,çios d~.Fa2.C1;tu~, ª l\lanod Lo
pes Pel'eira Bahia, pal'a seu couhecimeoto e cxe·
cu~o, a bem oQ ~en:iço p!Jblico e (to -eolTllnel'cio.
Paço, Çl11 13 de F(lve(eird de 18,28. - l\l iguel
Calm'oll (Lu Pil(l U Almei(1a. - dc!la-s~ 110 Dial'io
F'tlt1llinellSe 11. 55, de 6 de llJal'Po de. 1828.

Expedirão.se olllt'as iJcótiçlls a José de Babo
Pinto e José Ferreü'a dos Santos.

PORTARIA DE 15 DE FEVEREIRO.

. Imp. avulso.

O Sr. Capitiio de Engenheiros Cesar Cadoli
no queira iJàr as ordcrts convenientes parOl que
no chafariz da Carioca. se não deixe encher mais
do que huma pipa por dia 'para os éstabelecimen
tos publicas e quarteis dos Regimentos, emquan
to durar a secca, podendo os mesmos est~bele

cimentos e regimentos mandai' buscar a mais
agua que' precisarem ao chafariz do Campo da
Acclamação, aOlllle podem igualmente ir encher
as pipas de G;asas particulares e as que são do ga
nho, na inlelligcnda de que lia se acabão de
mãndar pôr duas bicas para este fim, bem entcn
dido~ que, se as mesmas pipas quizerem encher
na Carioca dê noitEi, e ainda mesmo de dia li
hora em q'ue não houver tamina, se lh,es não pórá
impeoi·mento.

Fica declarada sem cffeito a concessão d'agua
de huma hqra por dia a favor (!o Hospital d.. Or
dem 5' de Saoto l\ntonio, emquanto houver ta
mino, Rio, 15 ge Fevehiit'o de .828.-José Cle
mente Pereira. - Acha'-se no Dial'io Flurnillense
n. '39;áe 1Ô de Fevereiro c/e 1828., ,

pECRETO DE :17 DE FEVIlREIRO.

eoll. Bra'L.

Consider:'Uldo que a Çommissão lUilitar, crea
""a pelo decre~o q~ 20 de l\'laio d~ 1825 na Pro
vinçia CisplatiliJa.para julgar, os individuos da A~

mada .Nacional e Imperial incurso~ nos crimes
declarados no mesmo decreto, nã/) tem tido até
ao presente exercicio algum 1 c actualmente se
torna dcsnecessal'ia, .\ vista das disposições da car
ta de lei de 15 de Outubro e do decreto de 15 de
Novembro ultimas: hei por bem que a refellida
Com.missão Militar fi,qutl de nenhum effcilo., Ali
COPlpetentes autol'idadcs a qqenl o cpnhecirpen
to deste pertencer IJ tenhãu a~sim entendido c
fação expcutltr. Palacio do Rio de Janeiro, em J'
dQ Fevereiro de 18,'J8" ,. da Independencia e do
Imperio. -Com a rub.l'ica de S. M. 1. - Diogo
Jorgo de Brito. ;



ou. Plábohllr•. , •

clor.ogal1 fld .dá" á.. tudo. quaotú '
Olnlicrutp.Q.a -sma dataldelr
emaiile+detl.relatl aSI II C I

maquntki CllCal" DJl r2rÚ'v.inci.à· d,
S. .P~roldó $ul•• '-&5 compc.tcn .
qlJerlt t)loCoilbec~me.nto d.esto- p r.
il~sim enoontido C' o fação éocclJulall. lcn. ,em '11'
de Fc erairo de 8a8',!;".do rndo~~nUeneia,edI>
Imp.erio. --Com,a rubricll de S. Aí. 1."'-néO~O
Bllrróso Pc eillll. ' - I

PORT tl.RIA DE 20 D,E FEVEREIRO.

j' IUEcnnTO DI.! 18'm: FEV'nRBIl\O. ' ~
., ., I I r r _ ' !,

_I .,11. Cqll. Mineira, "

.Lpo,"ju, tos moÚ\'os que '!ne fo\'ão p 'h-sentes , "C

sé fizêlJãU muidigDo~ da minha ihlpe.ri'a con~de~

~ação;J hei p~r:betn dar por'C'Xtinctas as c'otlimL
sQeS'lnilita\-es de 'mal' 'o ter.ra' qUe, por d'ecreto
de 20 da Maio de 1825 , mand~i fazerert'eÍJ5i.~s
a1todQs OS l'lii'LatiOS cOthprehendillbs oà'rtlrblt1çlil)
da 170 'né~a .r,C'i plaHn~. Lúcio (So.:tre!l Teixeira
de o ví!-a, "Cl:é. l>alacÍ'o''do :R'io de Jã eNo, eJil
18 d~lfe1el'eiro 'de 18 8 ,,?" da lnu}lplmdên i
tio Imperio. - Com a rub~i à de S. f.I"I. - L'u
cio Soal'es Teixeira de--GO'livêa.

'CAnTA ntP-ElUAL l1B afim!> ~ EnEfW.
f '. t Li"J.·. u

r.oll. p{apcher. ,
","\ ' I'

B:irão 'do RIjn da PJ1ára,. d(')'ltJ1tlUtOonset~~, do
.Guerra, Almi1'adto Con1mandOI'l'~b eb\ !Chefe das
Forças Nlll'aÉ' do I R,ia da 1?1 a ! A,migo: Eu, o
Jmpcradtil' 'CQl1sliLuoionill 01 Defe'nso'r PtWPClU
do BrD",il, vo's onvio muito -qudn.r eomo'aqu-ollc
(1U amo. (J ulgantlo pdr é n \·e.hiCllt~qlí 'á'Cà\\i·
mi . ão i\Jjiitur de l\"e soi' Presid\.lDt6, c fÔl'ã h1ah'
Ja'da erIJa r pelo déorolo,de ~otlc rtláio {lo 18.25,
pura, .j.ulgar·~ .individuos de~sa ,E~quadj<a incm
sos nos C1'imes doclaTaJos U(1)' mencionado cloortl
to, uqne dc'nellhIHll'olfeit'O, por. .dão1lor dia tido
até '6 'pl'el;ul'll exeit'e4cio iJIgljlm~ c tornâl'- e'ac
tualmente tlesnece s:lrill; Íl vi~ta tia dispo i~ões

da carta ,Ie lei de :5,de -Oulubro e do decreto
ue 15 de [T,pve,mbro ultimos : hOtl ve PQf bem as·
sim detel'úHlIaclô; por uecreto da data 5e hoie, de
que se ,·os rcmet~rá copia·aulhcnticn, o que mo
pllrec.;eu n.nrlicipal'-vos par.a VOSo3 intclligencia e
de\'irla execJcão. - E 'bripla no Fàlo.cio ,do Rio
de 'J~neiro a~s~17, de Fe;vé~êil'o u,t ,8.~S"l)fI· tl~
'[ lL I". \ , '1 I . I ,,~I • , D""

Jl( epe ",enCla c tO mpe -;0,- ~[PEll.\.DOI\.- l()'-
go JÓI'g-e (1c"BI~ilo, ~r~l'a' OB-ál;üO tio. n'ib da
p' - t ~ I ""II .. , t .-: ~

!j~ ~. ~" .
• 1 •

DECRE1'0 DE 17 pE FJl.VERE ]\0'-

'. 'li I ,.Coll. iB~a~. ; I "

rJ -... ~ J" ,_, • ..... ,.-

Terdo, pÔl 4cq'e~Q u~. I Q~e Mpiq _u~ 18~~"
mandado cl'lpr na Provfncla IC'~Ht'!tma bUl1!à
Commissão i\lilitH' para puôit' 05 réo~ don'Je'ú -
.. ... '\)' :i-'U d-'· ... · . õ' II, ~!:t .1 "I "uos ne re e ula a C5R,t:lto o~.sagr~,) Juramen-
'tos' p.rntqF1'O n6. ac.t~ de i9cor~0..aJç~W'cI'~q~!f,r~~
PronncIa ao 1mpt:t'ló do l.lruZll e u ConstJtulcao
Polilipa do mesmo Imperio, e bem ~'si1n hols
ae crto -çs !lUe 'pê~petrassenl -;Ste cí-iiile deoois da
-, bl' - 'd 1 'd':' 1_;"-' 'd' \o • ~ IH ->1.p,u c,~ç~p ,o ~ 1~.9re ,? rperaao a r~lela(,a, ual "
e -<)\l\'l J~~~~~" conv~?~11?S I,~ .~~rem • ~.es..el;,b~~
p~ra O IIlfITugo, com ,as, demaIS declaraçoe.s ah
exal'aaa~:-hei ora 'prr'belll, plH' J'uho~ modvh~

- ., I L
que me forao presentes, e que se fizerão dig'uos
ua minha imperial-contemplação, ol'denar que
fique sem effeito~ desde iii, tudo quanto se acha
disposto no reférillo deel-eto qU'e creou a Com
missão. As competentcs .!lutol'idadcs a quem o
conhecimento destç pertenceI' o tenhão assim en·
tendido e 0 1 ·açãe-'éxecúta'r. P'aço, em '1'7 de Fe
ntêird dé 18~8, ,. a 1bdep'el1dencio. e do '1m
pe'rio.~0ot'n~ -rulfrica :80' S,: lU. I:~~e~lo lDar
l'óso'·,Perelra. . 'I .,~

fi

.' 'DRC'R~Tb D.E 17 DE !."BTEtrll'l:ríO.
_.Jl IJ - ,

, I • , , I, v CQII. ~r3Z. )

Tencfo' ordí!nbCl ,']?'07:- l tlecl'elfó ld-àtadtl1do1h'Oje,
que ~qllé'seh1-~í't6, deSile j{jJj' o quant4:) se
ateha1dispos~brho deC!cto deJig de Maio dê 18tl5
que éreoú 11 GOllÍl!li!l5/ib Utar na PitO ioeia 'Cie'"
pfatib pitrn p'tm'n- 's ~éó b'bDvlJncidbs,dé rebel
dia, e ,(]ése~lI\) l' inimiM, ná f6rlíut que no
1Desmo-s-e ,de 81'llVa! hei i:;dP 110m 'gualmenlte<Jp()f
justos 'motivos que me forão presentes e ql1J' sé
u~erão dignos da nrtntr:r"'im'p'!!tial contemplação,



Kemetl'eu-se ao Conselbo da Fazenda, para,
cOl1snltar, o requerimento do Jbtlqnim Ferreira
Guêd-e , em que pêde a entreg.a do ~rodaoto de·
posiltl'J'o ti s generos'seque lrados oom.a bergan
tim Ave 11ft/lia, e pr parlldfl e te' requerimento
com in I'ormaçõe e re postas fi caeSo necessal!ias
mandou o Conselho, á exigerrcia do Pl'ocurador da
Fazenda, que o <:;baDl.:4Ilel' da Rclil,Çã!l da Babia
informtlsse, o qual respondeu, fundado na infor
mação do Juiz da CorÔ'tI, que Dão aehan direito
al~~ par.<L que se: entregllSSe a'O l\uppIi,canle o
plIOdUGlO dll IDeJleionadas fa'lenda , 'Visoo que-"

como, ccssiooario dll ~nd.J!e. Joaquim. de Sí
queira, não podill'lQr meLIíor condição qu.e o. ce-,
deD~" o qualnão podia obter,j por Jhe r,esis1ÍJ: o
a«lElolldâo de '} de Miu.'90 de 1822" do quaJ,. ioter-

25"

lJO ,s.ohTodHo AreodíD"'o por'todQ ~ leQlpq qJl
dúra, OJ8~são ll11m s~ deYJt' peb Fazenda).n.e,lA a
C5tel, 'porqa.c ('ciD CDOtl arilt 8l\l'Íu Illlsa.r li, mQsrnól
.Fazenda llublic.a qne a pag(l, ooe"ando-~ oom
duas p0!1Sõcs para a me I\la pesso~. com violação
mqllil'esta do lei,apontóld.a ,na 1"65\10, ta fi '0'11, nem
flclo. Gabido, lw)'qne. Q dilQ Cpnego, occnpad
no sCl'viço do Impol'io, deVI', qunnto no Cab' O
ser 1ieputadQ/como,pi"ellllnte, o quc n.ã9 Cúll~raria

o seu' nli,o YCnl.lillH:.oto dai congl"ua,q,u~ (lO 5a não
pOI' ell.c dever p'cI':tI.t'.• la ~ mil pOl'quo no ub idiQ
qW:llrl1cche oomo S~nallpdl\Ql'a e llt:I'Ql!Ue ria. Fa
zcn:da l]uhUca) roáh11 (Iunlil thl 110 qlle ~ mesma
cl'lngrun., e. tendo, as5ÜU'.mjlh amttlQs mAliOS d~

su_tenla.9ão, contra li j liça e rni40 exigiria de
mais a mai a prestação da congrua quanno ná
exerce o AI'cediagtldo e qua!l.!Jo o Imperio ampla
menle lhe satisfaz naqnelJ· subsidio sE:natol'io
aioda mtlis db que monta ti congrua, não scnd
estes principios dest.rllido . pl:Los exemplo apon
tados na resJ?osta _rio Contall?r, Oll porq!1e não
cdhsta êe Tc,soluçao aulllentlca ern que alies' e
firodern, ou por'quc, sendo con·tl'arios ÍI letro, e§l.,.
piHto e razão (ta legislação I'embrado Oll re post~

fts.cal, potkrião er lidos corno excepções, mas
Il'I1nca erTirião para conStitui:- regra, a qOlll'rrd<)
pód'e ser 0Rpostá ,i lei', d até ri sãtl razãil~ que.já
mais dlcfaril que se reccb'n IJI-tH'eito'do·ltJg3rqu&
se não en'c quanJb paI' aquofllc que a ,-ai ser~

"ir, e 11'..lpeUe o herclci'o- du outro, e pe-rcebemJ

ihl'eresscs uperiores e nfficlc'1t'es, Vo. ~l. I. po'
rem oTacnar:1 o m :li~ j II lo. Rio. 6 de Fe rereiro
et~ 18!!8, 7·' 'da Ill'i~pencPencia ;do' lmperin.
J:eoll:rrd'o Pinlleil'o de Va conceBo. -·Franci 00·
Btlpli ta I\odrigues. -João Pre tes dO ldll~.

Forã\)' TOto os ConseUlciros Francisco Loposdo
SO'I.zá 'Fallia Cem.O •- AgostInho Peh a BitlaR-
court. -Jnão<J'~é da Veiga. I j

Resv/uçjip, - Comdpal'ecu; c inl rpt:lOfítl O' -eu
parécer;'qnDnto no requCI'imcnto dOIS nador €o
nego Soledade. ~tlÇÓ dã J~oa Vbta, em 2'2 da Fc·
,"el'eiro de 182 ·.l-eom n rU!)I'lctl·tl· 8. ~1. 1,
l\lig'úe'l C:ll ort dul}:>in c! Almeida, ~ JlJlvlrClhiatt
dOi ori"'i7lCll 710 -eal'trn-io •ac/udt db TllesDltl"'o' Na""
cional. " '. "

~--'-

eprregifdb ..~ 'ego~io&; do ~JYer.iivqm ,Lón dH3 ,
sobf'8' 09/sa'I iJli e r..enreS8llle. de" tl'á& )ara' paga
iDento<'dtNll1prostfhW.: '!:la Poi' bemortlenál"sc
Pe5ponda 'li J It1W· 'fJUjl;'I'~ ntspuito llb pas;ameoro
dás letras''Sll'''lIt1m; em ouro e prafu, 8 'que a· esta
bora dhé,eSl r ooncltlido, por' t'C.,' sido ;t . o o
ooncernenle . tique- em 6 de Àhr.il d'ó·anrto flrnto',
e pOI'):rquelllP' ,6Z\S'úmellte, -có·Úlo.diz o ditO' En
clri-regado, Só óffieia"á ao mesuro Jaral'não oon
tinml1'em os rél'erjdtl~ s3<f11es em meeoajem9u3n
to bouTerem 'no~as-doBanco e hilhe'tes,'!Í appr()va
(j mail} que'" mesnbJI}frt~t{Jm pratica Io-AO do
lletnpeAhh d9~1 e cI •vereS- á Séhl'eUill'nCc rospei
tb•. (1)1 que se lhe- rórfi(jipa para sair h~él'I~f}ChGia.

e g{) erno. A:ru~:lfldre J oS'é· Fr;rrêirn Bragll:á fer,
DO lHa de Janen.o·, 'em 21' de P' \'érciJlO' deI 28.1

- areill4ino WnIPnio (I~ Sonzlr.li- fe7l'OSClil"erl
~tuel. €altnon.lIlÍ' Pili, é Ahnernll -''Â.JcIIíf-só .l1q

iaricil1i'luminense'n, 61, d~'I,'5.iJe JfaT-oo de .828., '
- . - ., '. . 1

't-.

RESOLUÇ,iO DE 22 DE FEVEREIRO.

llanu5cripto autbcntio.o.

Senbor.-Por portaria lia Secrelaria de E ta
do dos Negocios dI!" nien ~h, de 5 de Agosto c
~d~ Se,tlfmw:~ dq> aQ'Ilo TO).:jI;llP passado; man
dou V. M. I:.D~me~~çr a es!6

J
<;'0 ~lIip, ptlra con

sultar, o I'equerimento do Senador Conego '\n
mni0 "'ieira da Solodade, a erUa dó 'Toneimentos
que pede. por intelrlt, oomo l:igal'i~ da Fregue
zih da adl'e' de- DC'Os da ~idbde de· POI'!\'8 .Mã
gre, e- "\,{iga iO'~6rall da P\t(,,·illuirl.d~}ltil) GMnd~.
de "PutJrO"do Sb~[, edo P~io-c:eó'dlJ Sird() i\la
riaDOO,..lgotlei' (Jogé· de Sonza FoOtreil'o, I'elati l>

~ eonS'!'ua 'que de:i. ou' dlJ·l'ecehe,. pertumJ81l é ao"
Senad~r olA:reetIirrgo' Marcos Aotlto(Jóio Monteiro:.
de Barros. ' .,' : ,UI

- D8lr~ elltlJ8l _. nppl\cas· d U!l- oftioiC) -das I'es-
pecttva Juntll~~ F~zerida, e outrlls inf/)fmaoões
d'ada"S pela' Repartição 'do TltellD-uro' Publico; cu
j'Gs papeis ori{, 'naés subem coltl 6~ra, I

. Ou ido, sobré tudo Ô 1)ícsem.barga'dol Procur:l
d'Or da;Fazendlt, nlS'Punde ulthílamente: -~ual
qtJlel'\$P.Md.ffi. ou Deputadu da A seroblh Legis-la~

tl\la não uav JlérQebt!r ol,denado ou pepsãode cti
emprego, como lIctermin,a o decreto de' I.,'du Fe":'
'lerei..!> da· ;825; c' a'té I'lll'IlC&-tno que lNllrim cstú
resolvido pela actual Assembléa. Rio, 12 do·Se-
tembro de 1-82,.;-l\lcdeiros: .. ~

.O, que' "ista ,. suppo to I u'e liaja callta 'regia de
cllll'aJld'ó !l'e' venOff9,effi e l:Ii tHbnisS'cm'pclos l're- r

sentll as corrg,rU1l9 t'ot.:~n~ a auséntesl, el5,.lJppo~'
to que o Ai cedlag'o lU'arcos, AOfooio; eS'l'arrdo au
sente R~ilpúbticaJ OlcU6á, ~énil\ (l de senador', e
por isso na forma de direiro d TlIser'Contndo como
presente, Jcomtutfu, 'llomo' eH\! I;'&fIoebe o suffi
cieot-tssirn'o subsi'dio 1'egnlãdb' patlll os SenadOI'CSI
pelo tempo da ses.ão, ,e come.esteja declarado na'
fÓl'lDií lim1bradlI pelo Desemoorgacfor Procuradí)f
dà eoooa'e S()ÕeramQ, não deverem os senado
res' e DepatadoS' pêfcebel' oe rendiinéntflll dos ou
tró ,clll'go qu-e occúpassem, li qué eOSl!ii:o' tem
porariamente emquanto dura li, 'sesllffiJ'

Plrréee' ao f:oosento qlle1 a congroa .e8pec~va

J'
fI
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pondo aggl'avo orrlinal'io, não tem oté o presen
te mo~tradq mel.horamento; nem tão pouco lhe
podia er proiiooo llá ql.hJstão cm especic o ac
cbrdão ife l 18 de Março de 1825, c quc o sllppli~
cante cumpl'e prrrg-redir no recOrso intceposto.

O Pl'oclll'adol' da Fazencla con "eio com o pa
recer desta informação, POl' ser conforme a di
reito.

Parece ao Con-elllo que, \'i~t(l ha"er sido leva
!la a juizo cEintencioso a prctellç.lo cio ~upplicantc,

e ha\l!I' ~5te 'j'ecorl'ido da deci~ão. sómente lhe
Te ta o n1eio l~gilirnó de progl'e'li~ ~esse recurso.

ResoLII!,üo. -Como parece. Paço da Bóa-Vista,
~2 de Fc\'ereiró lIe' 1828.-Com a rubrica de S.
1\1. L-Miguel Calmon cio Pin e Almeida.-Ea;.
traltiela tio. OI jiginaL no Thcso1Ll'o Naçional.

AVIS9 DE 22 DI; FEVEREIRO.

Im~. avulso;

Sendo pr,e~~nte a S. lU.' o l;. ,pai' iJ?formações
que temsllbido ao seu alto conhqcimento~ que
algumas embarca!j:ões mercantes estr:wg'ciras tem
effectivan\entc rlescarregilllo ou carregado gene
:ros e~ portos desLe Imperio, onde, pai' falta de
Alfandegas, só pode ter lugàr o commercio de
cabotagem, que he \'edado p.elos tratados exis
tentes" e pelas leis, aos sllbditos estrangeil'Os; e
cumprindo remover qualquer pretexto que se
possa dar para a tolerancia drste abuso, que não
cleic ccntinl).~r po~ mais tempo, como lesivo á.
Fazenda Publica e offensi \'0 do commercio cos
teiro: determjna o mesmo A. S. que pela Al
fandega desta côrte náosÇ., con tinue na pratica
abusiva de se dilr despacho, nem mesmo POI' es
cala, a navio algum estrangeiro para POI'tos na
cionaes que não Liverem Alfandegas, fipando Vm.
na intelligencia dc q,ue o(a se ci1Cpedem ordens
posithas para qQe as autoridades publieas dos
referidos portos ohstem a descarga ou carrega,
mento de embarcações estrangeiras, quer nelles
entrem com despachos de alguma AI(andega, quer
por accidentc ou necessidade, pois q,U(~ nesLe ul
timo caso de\'e·se-Ihes pre,tar toclo o soceorro e
favor que ns leis maritimas e o tlireito de hospi
talidade ex-igem, e nlllJ'ca perrnittir-se-Ihes que

, fação commercio de natureza alguma. O que se
participa a Vm" pela Secrel.. ria de E Latlo dos
Negqcios da Fazenda, para sua execuçã,o. Deos

• guarde a Vm. Paço, em 22 de Fevereiço de
1828.-i\1iguel Calmon du Pin e Almeida.~Sr.,

Desembargador Juiz Interino da Alfandega desta
Côrte.-Áclta-se no Diario Fluminense n. 51, de I'

de ll/arfo de 1828.

PORT ARIA. DE 22 DE l'EnRElDO.

Coll. Plancher.

mm. e Exm. Sr.-Participando, pela Reparti
9ãO do ImperitJ, o Vice-Presidente dessa Provin
cia de S. Paulo, em omcio de I I de DezembJ'o
do anilo findo, e por delibel'ação do respectivo
Conselho do GOVCr.1I0, que, 'pl'incipiando a po
voar"'se os Campos do Rio Clai'o, no distdçlo da,

Villã de Itapetenio'ga, onde já éx s I 1 iaS fa~

zendas de criação ,I tem sid~o t fC/II" tes as
incuesões dos Indio selvagens f' f une tos seus
resultadQ!" -que alguns propllie rIOS II meçij.o
a abandoonr suas fazendas; e nn' conse~
quen'cia evjdento a necessidadj! de fixar·se ali
hUlll de-Lacamento de soldados escolhidos ~ para
mantell a segurança dos novos povlNIdoNts e coo
l'iunr out~·\.lS a llstabelecerel;l;l-se/,resolveu S. M.
o I. que y. Rx. ,entendendo-toe com o Go\'erna
dor (Ias Armas, ii quem ol'a se expedem as ordens
precisas, e teu40 em vista de huma parte a dimi
nnta força da tropa da Provincia, da outra a uti
lidade indiçada I} mais cirC\.Imstimcias, marquo
a força (lo destacamento que, deverá ser manda
do p:Jra u sobredito ponto, ,dando-lhe as con
"eniel)tes instrucções. O crue &C partic<~pa a y. Ex~
para seu qonhepimento e devida e~ecução. Deos
guarde a V. E. p,~lacio dp Rip de Janeiro, em
22 de Fevereiro de Ilh8. - Bento Barr050 Perei
ra. -Sr. Thomaz Xaviel' Garcia de Almeida.

2:3 DE FEVEREIRO.

IfP.' avulso.

CONDIÇÕES da Campanflia 'de SegUl'os Maritimos
denominada - Concordia.

I.· A Companhia denominar-se-ha-Coocor
dia, -(: o seu fundo he de 8,o0:ooo:t1J rs., divi
didos em acções de r:ooo:t1J, rs., não podendo
algum dos socio,s ter menos de cinco acções.

Tel'ú esta companhia lres Directores, dos quaes
hum he o ~aixa, a saber: será Director Caix9 10

Sr. Lourenço Antonio do Rego, b Directores 03
Srs. José Hend</uc Pessoa e Guilherme lUidosi"
autorisados desde já para segurar.

2.· Cada lIacio entrarª immediatamente para a
caixa Cj:im I (l po... cento do seu interesse, e fica
rá sujeito a fazer a& 1llteriores entradas que a'!J
cireumstancias exigirem, segundo a deliberaçã.o
do_s sooios ~ S6SS~Q. l'odo (l que faltai' a esta
condição serú excluitlp da' C,ompanhia desde es~e

momcnt'b, pel'derll 1)13 lucl'os Nenci{)os, ,I: respon
derú pelas perdas q!lC Lhc competirem até o dia
da exolusão. I

5,· Nenhum socio po,clerá traspassar as suas ao-
çõé .:. .. ,

4·· Deixa de scr spcio lodo aquelle que mOr
rer natul'almente OU fjllLir de credi.to, ou aqueI
le que faltar a estas cOQdições por todos aasigna
das, I'ellpondendo .comtudo pOI',si e seus her,deiros
pelos riscos tom:jtlos e pendentes até o dia da sua
demissão; e ªqu.elle que mU,dar se,u dOl1licilio
para furá desta Pr!>vincia.

5.· A. respoQsabilil1ade dQs accionistas he so
lidaria, tantü pelo capital dils suas acçõea, como
por tudo qu:\nto se tiver ex;pos o a risco.

6.· 'fomal'á esta Companllia todos o 'dscos iDo
di viduaes na!l apolices, cujas clausulas ficão a
aprazimento !los cQntrahentes; porém em nOQhum
caso cOl'rel:á ril'Co a mais 5 por cento do que
consLitue o seu ..capitl!).

7.~ O Caixa da Companhia poderá desoontar
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A acionistas.

AVISO DE 25 DE FE VEREIRO.

Joaqúim Fe;reira dos Santos, 10; João Alves
da Sil va Porto, 10, I\lanoel Francisco de Olivei
ra, 10.; Anton!o de iUiranda' Ribeiro e C., 10,
FranCISco Jose dos Santos, 10; Francisco José
de Barros, 10; André Pires de Miranda, 10; Josê
Antonio Moreira, 10; Franej co Luiz da Costa
Guimarãés, 10; João Gomes Nctto, 10; Antonio
José 1\1eirelIes, 10; Antonio Joaquim da Silva
Garcez, 10; José Francisco de Mesquita, 10; Joa
qU,im Antonio Ferreil'a, 10; 1\1anoel de Souza Ri
beiro Guimarães e C., 10; Domingos Francisco
de Araujo Roso, 10; Thomé Ribeiro de Faria, (O;

1\1anoel dos Passos COI'fêa, 10; Joaquim Martins
Mourão, 9; Bern:U'dino Brandão e Castro, 8;c
José da Silva Lemos Junior, 5; l\l:tnoel Pacheoo
~erreira e C., 5; A. T. de Souza Lobo, 5; Mili·
tao l\hximo de Souza, 5; Antonio José de Cas
tI·o e Irmão, 5; Francisco Pereira (ie Assií\, 5;
IrmaBo José Cardoso" 5; José Luiz Cardoso, 5;
Antonio José de ~liveira Campos, 5; Francisco
de Bessa Leite, 5; Antonio José DomiRgues Fer
reira, 5; Antonio Tavares Guerra... 5; Antonio
José MoreÍl'a Pinto, 5; João DominS'ues de Arau
jo Vianna, 5; :José Bernardino doe Sá, 5; Maxi
miano Antonio de Azevedo, 5; Joaql\im Chico
la, 5; Henrique Riédy, 5; Dionisio Uriosle, 5;
Luciano de Lamar, 5; Antonio José de Abreu
Guimarães, 5; ~lanoel Coelho da Rocha, 5; Àn
tonio J o é da Costa Racellete,. 5; I\fanoel Vieira
de Aguiar, 5; Candid.o Fernandes Lima, 5; João
José Dias Camargo, 5; Manoel José rereira Gra
ça, 5; 'Francisco Coelho de OH veira, 5 ; Antonio
l\Iarque~ rereira, 5; José I\IaxweIl, 5; l'tIanoel.la
cintho Dias, 5; Guilherme Platt, 5; Joaquim Jo •
Cardoso Guimarães, 5; Antonio Pereira do Rio, ;
Antonio Fernandes Pinto, 5.-Total, 4oo:000:t/J,

Imp. avúlso.

S. 1\1. ?~:. tomando em consiJcração o pareeer
da commlssao que houve por bem oómcar, pela
portaria desta Secretaria de Estado de 1.5 do cor
rente, pa.ra examinar p"aticamonte se o expedien
te da Al1andcga desta c.ôrte soll'l'ill ou não algum
embaraço, em damno do commeroio , por caMsa
do methodo estabelecido para os despachos pela.
portaria de 5 de JaneÍl'o deste anilO: manda: pela
Secretaria de Estado dos Negoclos da Fazenda,
que na mesma Alfan.\ega se observe o seguinte:

_... Que o dono ou despachante po' sa eompre
hender no mesmo bilàete genero ou fazenda en
tradas em differen tes embal'cações, comtanto
que declare seu nomes e as fazendas que o cada
huma delIa! pertencerem; ficando alterado nesta ~

, 'parte somente, o art. 5" da citada portaria de 5
de Janeiro.

2." Que (IS dooos ou despacltántes deverúõ tra
zer já feitas as notas ou billretes, declarando sem
pre o numero e marCa do volumes, e 11 quanti
dade e qualidade das fazendas que cada hum
contiver, podendo resumir aquellas que forem

J' SOCIOS DESTA COMPAlSRIA.

Directores e CaÚI;a.

L,ourenço Antonio do Rego, Caix,a, (O acções;
Jose Henrique Pessoa, Dil'ector, 8; Guilherme
Midosi, ,Direçtqr, 10.

AN o DE 18 8.
letras qnand<; tenlVl fundes' parados, ficando a
seu arbítrio a 'scolha das firmas.

8.' 'O Direc~ 01' Càixa ferá a seu cargo a caixa
da Companhia e a escripturação dos livros, fará
as cobranças, .pagará as perdas cavadas ql)e os
Directorc' ordenarem, convocar\1 os socios para
h,!ma sessão geral, no decurso de Janeiro de to
dos ps annos ,...Hilr,a apresentar o bqlanço do anno
antecedente; lará o.dividendo de todoi os lucros
Hquidos.daqueUe anno, deix:JOclo em caixa ps 10
por e6l1to da pdmeira) entrada, .se assim se deli
b~~ar ,na sessão; conv,ocará qualquer sessão ex~

traor~inaria que as circumstanci'ls e interesses
da ComIlanhia req,uererem.

9.' O Cai"a he responsavel pelos dinheiros e
letras qUI! pertencem á COD}panhia.

lQ,' ,O~ Qutros dous Di(ecto~es tomaráõ os se·
gurA?;, ~Xfl!llinarâõ os documentos I,'elaüvos ás
perd,!~, e flirigÍ[úQ torlas as mais operações da
Companhi", e, só eUes passará.õ as orrlens j mas
se P91' .quql51per oecurrencia estes Director~ll se
não cO(lformell) ,em qualquf:r pagamento, então
cOQ\ja r~união do Ci!ixa se dFliberará pela plura
lidade ",e votos.

IJ.· J?'o(lel'~q\lalquer dos Directores ou socios
retira.a:-sc da PiJ'ccção. ou Companhia" partici
pan40-o (l0r escJ;Ípto á J}irecção para ser llubsti
tuida ii s~a f,,!ta slimlo os Di reotores ohrigados
a dar çonta da sU,a administração até.o dia da sua
exclusão.

('!l.' Os negQcios da Companhia serão tratados
nas ~e~sões .geraes, e decididos pela pluralidade
de 'iotos ~08 socio~ assistentes, seja qual fôr o
numero, !)ev.Çodo por eUas com'ocarem-se todos,
não se admiUindo votos por cscripto.

J5.' Não serão admittidos pal'a socios desta
Companhia os que residirem effccti vamente fóra
da Provincia do Rio de Janeiro.

14.' Os Dil'eetores receberáõ, em remuneração
de seus trabalhos, 6 por cento dos premios que
grangearem, divisi veis por todos tres, c por se
mestres; c 'quando por qualquer circum taneia.

,esm commissão seja modica, nunca terão menos
de I :200:t!J rs. cada hum eomo ordenado. Os Di
rootores fal'âO á ua custa as uespezas do Escl'Íp
tor<io e todas a~ mais que pertencerem ú Socie
dade, menos, 8S judiciaes, que sllrão por conta
da.rn.e ma ,slleiedade, assim como to:las as aci
ma' rcierillas.; qnando os Directores pe rcebão or-
denadb em lugar (Te commissão. '

III.' Os pl'emios dos seguros serão recebidos
em letras, conforme se coO\'encionarem os Direc
tores com os segurados.

Em tudo o mais que não be expresso nestas
condições se obrigão os socios a conformarem
se aos regulamentos geraes das nações mais ci vi
lisa,das.

:SiO de J aneioro, em 25 de Fevereiro de 1828.



I,?p, av.ulso.

S. M. o I" pór sua immediata imperi<sl reso
lução de 29 de Novembro ult;imo, tomada em
<lonsulta (lo Conselho da Fa:i:enda, sobl'c as re
presenta,ções dos Supe1'intendenles da decima das
Fl'eguezias 'da' Sé, S. José', Caedelaria, Santa
Anna e Santa Rita, aoeroa 'rla pret-enção de ex- t

clu'Í!'Dm o D~sembargad01' José :&ernardb de Fi
gueiredo do premio ((ue a lei oOWféflC pélo lança
mento da I clecima,' 1I0u vi'J por bem delerminlil'
que 409 pOl' Qento 'que li ltii applloa lJ.ara a des-'
pezas. d-o' lançomento se deduza e P~guc QI) mes
mo fie embargailol' Fignelredo' n qnanlia que
despendeu om' livros. O que parlicipo a Vm-.
para 1ma irrtelbgconia, aOm de que nesta confor
midade, 'Vorificado legaljnorttoJa dé l>eza felta pelo
dito De embargador' O{)ó1 os linos- .lessll 5ul,er
intende.noia., l,h slItisr-aça 'sua resp'ectiva impor-

'taneia. D os guarde. li Vlll. 'Paço, em 26 de Fe
. 'TereiDO de 1828. - Miguel' Calm'on du Pin e Al~

meilla.-Sr. Superintendenle da decima dlls'Fre
guezias do Santa Rita, "Candelaria e Santa Anna.
- Aclta-se no Dial'io FlUlliltltnse '11. 75, de 2g de
Jllatço de 1 th8.

Irqp. avulso.
., J t

O Admini trador do DjYi!I'S311' Rendas Naeio..
noes, em deferimento da Ilua l'epl!osentaçáo de
25 do corrente mez, fique na 'iotelligeneia: que
(IS ;Vencimentos q!le devem tel' oJpatnãoe I'ema..
dOlles do escaleI' que se mundoo'aprom'pU" para
o sel'viço da' dita admipislllaçãoi SãO.'IllS.mes.mOSL
conoedidos ao 'J1ahrão e romadovos; do c. colen'da
Alfamlega. R:io do Janéil''', em' 2? de! Ftlvereillo
de 1828. -~liguel {lnlmon du Pio,~ I1lmeidiu........
Aol,a;..,sB 'J(I Dia/'io Flumjnen'8 n. 74,:de,~ .. fle ~faJ"

(ode.828. ~,./.

" J

l'ORT,\RU DE 27 DJ;J.FEv.ÊIlEIRa.: !
" ,'J

, CoJ~ PIl1l1,c!:;llr , I 1 , I I ,

IIlm. e Exm. Sr.-S. M. I., tomando em-devi
da cónsiderá~ão n moilas incumbcnoil.l6 'li eargo
do Constructor do Arsenal, como são plano~, fôr
mas, modelos, 'dirccçã'o de toda's as obras, deta
lhe dos operarioll >2 elc ,f\tC.~ mpregos estes
que lhe não permittcm diversão allluma para pro
clldcp lpJgo ti avalieI' as madeiras'Do mt"smo'ilCfo
da sua entl'llda, orae08 que V. Ex., d~ 8e él'dó
com o Inspector, encarregue d'ora em' tlill1~ Ir

Ordena S. 1\1. I. : ,.., que , nbu, com
aquella perspiclIcia que lhe ne 1"'01' ,.á 8 'lera
çóes que li ~1I11 Iqnga experiencln :de 'estar li te ta
dos estabelecimentos navaes'ô. Bolüll 1.fI sugge
rir comI> necessnJ'ias pab eco,,"oJi'lja -do 'Est'.ll:le ,
melho'': e. mais reputál' andamento Ido 6'Cl'vlp,0',
tràb::ilhos'if.lherentes aos ditos estabéleoime\l'to's;
2", •que V. '5. il"clare qUàés'os'iil'I?1i'V'óS que de
casio050 á' escassez tla 'ínadeit'lI tiO '~rsenatIlhi Dá.'
hia, fãlta que por muitas 'Vezes ,temfeft6"p*~"õ
trabalho e progresso .los TQSOS'em ll'Ctú I ctili c
çào; 5", que V. S. informe; com au-stero it'np-â.r
cialidad~, sobre li condueta, z~lo e inte1l1genoj(I
dos eml,lregados 'nos 'mésmoS _est'a~eléci' eolOs
taqto militares cõmo fabri e de 1'0rf~abPlillalle,
com e pec;at designação dó lug3'r.es"que julgà'r
súperl1uos,' e ~Ile impellcm cm 'Vez 110 aé ele a o
cxpe'éliente db ser\>iço; de Otitl'OS', 'lfdjdJ:pro'~
men'to ju gue de ab Çlluta neécs. hlblle; lIos' em
pregal10s que por it:h}lo~!Íibj\ljd de physi'clí'lt) Ibo·'
go tempo de seniço mep:ção snr nHorm' os, ~
finalmente dos que POI' ne[lIgén~ia ~ il'esp'·cr.o
de suas ,obrigações, ou pouco' zclo peiaJpr sp'e
rida,lIe da cousas elo Estado, de,'âb'sér ilemlltidb '
Finalmente, S. M. ~. espera que V. S,ls'll.lIisra~a 'Bt)'

que lhe incumbe no preseiJte !IV 80 de môd<> 1tDI

que o mesmo A. S. possa eabal c veridicamente
informado, -pr? ver c!Jn\'e01ent~mente ús' ~eces: i
dades do serviço do R tado, c corl'a1'l'clll_rali Ó

abusos introlluzidos. Deo& 'guarae a V. S. Poço.:
em 27 'de 'Feveréiro ac .828.-+-mogo 'JO'1'gc fac
Bl'ito.-Sl'. Ttisfào"Pio flos 8antos:..1.~élul-$e fiO'
Dím:fo Flunttnensc n. 55:, de 6 de il1al'ço 'df .'828.

I • I.' .. f

--....--- ,'; 1" 'lo'
PORTARiA DE 27 DE FEVEn~LBO. t' .I

I J,;'1 ~. • 'J

AV'I$O DE, 27 on'FR'

, ,

da mesma qualidade e pel't-encel'em á mesma
qmbal'cilRUP; jical)dQ ,tam~e illteríldo, neita
parte5óment~,p ~rt. 6" da citad~ portada. ; ,

5." Qpe não se qe01Qrem na salA da abp.rluríl
volqmes íll~unq por DlalS pê(tre? iHa's, nO,fim dQ,s
qua s, não qner~ndo o de pachanle ilb r,i-l os',
sej:ão iqlmedirtame~té removidos, á custa ll.i>
Íll~Sm'O ~ii. e)lp'dchaD't6 l~ nuem fór imputada' ~ fle~
01 :')- f' .n.l ~ Íl j r I l

I"2ÓI'<!.,pilra ,h.uro arm zeW C tipaao, a ess~ fim,
perdendo d~s~c')Qgo,lacll.,"\;o\'u,mes a' prcl'crçncfJl
deli anliitY-ü~d~'/ j. c ccplnão- c. p'or'ém .al1u~lles I

• *J9-. I ' f" J f ~ '1 r·
qUf.';, pertcnCCrqlp '\ 11l~m bilhete pe ilespaého c\.lja',
<t1:J,crlur,a endo 90meçada Qão foj epmtud9 ;1l;;li,
bada !lpr ffIlíl 40 tempo. , , :

ti. o Oue não s' clê ii de 'paph,lI~te jllgum ordem
dÍl. vj,r p,:lI'a a lah~rtlira a f\lzCl1da ou vO\l,Imcs quê.
a!n~~ ~e acl)ar;m.a b'ordo do~ 'ô'ayios, haven~\l
a rie~e~&arja ~'ipitaD,ci<.l para,:!pê semelhante .anu· J

so nao ~r9gnda. . ,
3." ~"1~ a qp~a UO se1l0,' óãp Jill cPQserveq:

fáz.,e_~?,?~ ~.lgqPl!:!~ drpais. pe BÍ1~dqs _~ depois
d_e~nc,I,I},}~IJ,'IlQ se!}, dlf~p,a(fho ,. nem lao pow:o,
qPl} ac,\~ell)(,c1~~el" immecliptal1le.ntc sellf\das, "
~ó[m ~ pl'ff IVC,p' il~ c}jl al\tigpjdaAe ~ "aque,llap (lue
10rem.eGt~'alyl Jlal';J ,a me,lJ1,a pa~\l'
_(t Ó Que' 0,& Caf):l.t~zes tenhão sem'p.'e, n abcr.~

tura, QO ello t:jOlaÍS lugarçp 1'<:,p,ectivos, o iml'
fi9ic~t~ nUD)erp de llrilpalhadore~~ aevendo sql'
;::0.wPCilUid9~ a j~s9 no caso ae omiss~o.

- O !l~' jartwipo a "m. para pUjl \ntç1\igencia ,e
dyVicJa exee?ç~o. JPllÇp, ,pm ?-I5 de FQ"er~irp de
) ihS: - M'i~uçl Calmon dll Pin ç AIOleida.~ Sr.
Des~Olp'prgador,,Juiíl interi.ªo ,d:a Ji,lrao)l,ega. 
Ad/arfe 11O([Jr4I'íq .f.ÚtmíiICfse, 11. 5J~ de • ele ~:C(li"

.Ji~ de I. ~~8.. ' I , ,

j J I , I

),4.,VISQ l)l~ 26:DE FEVJUilllJ,Hl.



_..a amçiio d;!i ditá's mad~h\all de coustrucção ao
Mostrb do' AI"IlOal, 00, CUHiUU impossibilIdade,
ao Gontrame, tre; e O!ta. C:lporação se exccutará
logo no oeto da entrada, 'na prescnça do EscIi'vão
do ,coh mo 1 SI! fêr recolhida immediaralÍ1ente
uI> Arscnal, 00 na do Escrivão' da olall'Sc, se der
entc:lda no respectivo armazem.· Outrosim de
termina o me3Ol<l A. 8. que a avaliação contin~e

a.mier-se por pes cubicos, qur.lidade e oonfigQ
taçOO' da madeillél, emp,'cgandQ-sc a tabello -até
llqui.usatiapelo Constructor, com algumas modi
ficações (principalmente respeito a:curvas), segun
~ oexi~ ,o estado actual do mercado; devendo
a certidão da entrada das madeiras, e a respecti
va àvaliação" ser enviada ii Intendenoia da l\1a
rinha impre~eTivelmente no dia eguiote, ao da
mesma entrada, ou no immediato, se ê te fôI'
Jetiado; eyitàndo-se por tal' modo a injusta de
rltora que os· donos do genero expel'iméillão cm

.obté o titulo para seu devido pa'gamen o. Fi-
mrlmente, S. l\l~ I. deixa ao ConsLru'Ctor do Avsé
nal o direito de fiscalisaI', qu.ando bem lhe pnre
ceI' e lhe permittirem os seus outros empregos,
o processo ~a ,a"aliação das mesmas ,madeiras,
para dar itnmedio1t'a conta ao Inspector do Arse
nallogo que observ;lr alguma incoherencia. Deos
guard~ a V. Ex. Paço, em 27 de Fevereiro de
1 .28. -Diogo Jorge de Brito. -Sr. José Maria
idé\ Álmr.i'd'a. ,t I

-esta- mesma data' se omcioú ao ln pector do
"Arsenal; Mmmunicando-lbe as disp'O ições do
Jrtvi o supn, para as cumprir na parte que lhe

tOC'3, c faze-las constar ao Constrtlctor. )
II' J J

DECRETO DE 28 DE 'FEVEREIRO.
• L

Imp. avulso.
'" I • ..

IT~nl1o consideraÇ.w a que D. Maria das Dores
icol, viuva do Capitão-Tenente da"Aflnada

,.1 élciQpal e Imperial James Nicol, não pode gÇlzar
Aa pçnsãp do .l\lonte-rio ,. que aliús, lhe compe
ti.r~;,se 'o' dito seu faUecicIo J;Ilaripo hO'uvesse

.• 9J~\.fi~uido n,a conformid,-a.cIl'l !la resIPllctiva lei;
,:e .rUeud~n4,o outrósim a, ter a,quelle omcial ,~~r

"'~4o, QPm" e a,çl,quiriclo np ~rvi{lo .a Dj101estia de
alle lful~ecêra, hci;pOlj hem copceder 'I refe.ripa
y'u~a hUIJl!l pensão I de;20:t/) rs. m.cnsae~ paga
~ P~gadOl;iadfl Marinl)a dest~ Côrtel, fic,au,do
rpo,llém ps!a Jl1 r,cê, dependent~ da ap'pI'ovação, da
As~mbléa, Qa fórmoíl do di posto, no S 11, 3rt.

, .lO~." ~. 2°, it. 5· d.a CDnstituição do Imperio.
'J)iogp .tlOJigc de ;Brito)l, etc. Pa1a~ia <1-0 Rio de
rJapeit\Q, 'pm 28 de, Fevereiro de 18:d~, 9° da
l~pendcD.cjq e do Imperia. - ClOm a ruhrica

.de $., . t - Diogo ~org-e de Brito.
, \

RESOLUÇÃO DE 29 DE 'FEVER1uno.

Manoscrip"to aotheotico.
, 1

Em Janeiro de 1827 mandou o Conselho da
:ra~ndapôr em praça o ãizimo do pescado desta
,~ ft'e, ~ não 1rp~ilreceu l'icitin'lte algum "dentro
tló ~i-a~in1lrc:td~para"li ua loC1lção~ 13aiitou de-

. pois ao Conselho, pela SeoreClria de JtstaclOl dos
Ncg-acios, da Fazetida, Uum'à p'0Ttari8' rêmetterl
do', para se deferir, hum requerimento crie Anto
nio Maria Ferreira, que oft'el'eceu 4: 200:t/) .
pelo mesmo contracto, oJferecimento que em ou
tI'o requerimento declarou er dado com equivoca
ção, 1'01' ser de suá intenção ofi'el'ecer 42: 000:tíJ r "'
quantia aiuda inferior á ruido de 50:ouo:tíJ rs.,
por que 10ra arrematado no ultimo trieonio pas
sad'O, lindo em Junho de i 827. Pas adbli mnis de
seis. mezes depois que findou, o dit contracto,
appareceu outro licifante, que, pr endéndo ser
admittido a lançat, foi, bem cbtno o ontro: man
~aâo hnpilitar-se. Como seja pas adu tão grande
lapso ne tempo tlepois que 'expirou ti anteri r
contracto, e domo este, ahralJgerjdo de Junho a.
~unbo, e' tive e em descon.,'cl1icncia com a po
síti'va àisposi~ã(\ do alvará de I dê Junho de 1774,
que manda arrendar as rendas nadon3e 'por an-

. nos <ii 'is e regulares de Jaheiro a l}e'Lembrb, eo
tr'a 0 1Cob'selno. presen1emcnte eln duvida ~e de
.verá incluir-s'e na'presente locação, quo.ndo venha
a ha'Ver lapçad&I";' o tém)]o dMu , o do ulWn/) de
Junbo'deI82'j, cm 'que fiOdIÓh ~ óltfmd dóntrac
to', de maneira 'HIll! o fl'icnnio únac em Jl1nl\08e
1'850, ou se oonvirl\ uniformisar o arrend:lmen o.
ii Citada lei, o'u arrendando' de Janeiro- a J:meircr·
pelos annos tle 182 , 1829 é lS5õ,' pertl!ncendo
neste }lTin'leiro.ánno ao' rcddeiro, b:n'endo-o s6
mente os mez s'seguintes ao' tempo em que ob
fIver seu alvará de correr, cómo se co,?dicionou
no u~timo contt'act/), e foi appr\:jyadó em 1'e .0
fução de 5 de Junho de 1824, Otl locando-o '
mente de Janeil'o de 129 p-or diante pelo tres
futuros annos, afuD -da-q4W nem a Fazenda Pu
blica tenha de. dar COI}taslà.o.qpe \iJ'er cl)hrado ao
novo rendeiro, nem éoncorra para haver na pra
ça menores lanços, li condição do rendeiro res
ponder por leJIlPQs em que po~ s' não frscé\li a o

, contracto 1 o quê succederá e ac~nÀamento

abrapger tempos anteriores' á qrr~Olatação e a,1-
vqrá d,e ,cQrrer. , I, ' , " •

.. Resol(~ç{'{J. r-C-o,Q IJHp" ill~c~p. !lo.se parecer
cqmo g.ere. raço "slo, )).,01,\ ista, ~g, de Fqvel;e~ro

d~ 1,826. - COI1A a J:qP.r.jca e. $:.L\J ,I, - I\ljguel
Gaia)ilp du Pi,? e- AI,(JleJ.da.~~ ~a;tr. hi~a np Xlw
SOUI"O .J{aci(J,l1al dr' orfgin~a.~ tlftviado, «o Cq7)§e..,I/l{J.

I,I.J I I • '.J I

J' 1 \..,J

l1EClU>WO,J;l]e. 29JP.E
j

Ji'AVEBEmO..

trop. 'tvolso.
.; oJ

'rendo co~pideJlaçã aos bons' ser i~ ,qua por
espaço de mais de 38 .a.ohOA pr~tDu-ao~ tado o
fal1eoido lll.l1qllÍm 'ore de Souza, 'Patrão JIar do
Arseaal·.da Marinho ele teOôrte.; considerando
outrosim o quão ln' • ria abandonar ás gar
ras da penuda a família de tão antigo servidor:
hei por bem c'On/crir n 1), tetttt1'des Magna de.
Souza, 'Vim'a do re.Ce.ri~o.P,,\rão- lór, a pen ão de
2.0:/1) rs. men ae pagos pela Inlepdencia da Ma
tiolia' ,.fie::!hdtl pOPém e '-ii mer~a depetltiente da
c~rdtação'do COi'}>o Leg~ lati ; nA· f,' rmo da
'~on t1tuição do lmperio. DlOl)'O J' ~ ue Bri
·to, C. Pa-1:acio do ió elJJ!lÍeiI'o,. em ~ do Fe~
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DEéRETO DE 29 DE FEVEREmO.

'ColI. Braz. . f

Devendo prudc~lementerecear-se que, ~epois
de CeiJo o resgate da moeda de cobre que çU'cula

agentes nesta Côrte, entrado a <s~;; rtelfundi
ção da dita P~ovincia, cu.mpre qll en· dehlora
Vms. entreguem no Thesouro Nanai, .eól oh

,senancia .da9 imperiaes orden: somma, de
'92:08'l'~625 rs., POI' conta do •• " o perteDcen
te á Fazenda, a que se obrigou a mesma socieda

.de, deduzido, á ra7.ão de I :jJ)500 I'l'. a oitava~ da
quantidade de 5,856 marcos, 7 ORças e 7oitav.as
do dilo ouro em pó, que tanto ínfórmou êI Junta
ter-se apreseot<ldo para se redU1.irem a barras,
desde u comeco dos trabalhos li dita sociedade
até o dia do ;eccbimentú ua ordem do Dl8smo
Thesouro; ficando Voos. na iotelligenuia de que
para inteiro pagamento do que maiS se restar se

. expede ordem nesta occasião ii referida Junta
para certos esclarecimentos que uepois commu
nicarei, afim de Vrns. jndcmnisaf/;~rn a Fazenda
l)ublica do que mais deverem. Deus gua.rde a
Vms. Paço, em 29 de Fc\ el'eiro' de 18:rtl......Mi
guel Calmon du Pin e Almeida...... 81'5. Warre
RaynsfOl'd e C. -Aclta-se 1/0 Dirl/"io FlMminonse
n. 75, de 29 de llfm"po de 1828.

lmp. ;lVolso.

l\liguel Calmon du Pio e\lmeida, etc. Faço sa
ber ii Junta da Fa7.enda da i'l'ovir,cia dll Minas
Gemes que S. l\1. I. lIou ve por bem determinar,
it vista do seu olieio ele 9 do corrente mel. e .dos
mais papeis a qne se refere, sobre a quantidade
de todo o ouro entrado nas casas de fundição do
Olll'O Preto e da VilIa de Sabarú, pel'tencf.Ote á.
Sociedade de Gongo-Socco, que seja pago o
quarto que deve a dila Sociedade ii Fazenda Na
cional, com as tres seguintes clausulas: 1°, de sei'
pago o dito quarto sobre o OUI'O cm pó e não em
barras; 2°, sobre o preço com~ercial corrente da

. dita Provincia ao tempo em que se verificárão as
entradas nas fundições e niio sobre o preço le
gal; e 5°, com I) juro legal conlado deslle O dia
em que ee verificou a divida até o em que fôl' ena
satisfeita. E para que esta imperial delermiÍlação
'se possa levar a inteiro cumprimento, se ordena
ii dita Junta que mande logo verificar qual () agio
ou preço eommercial que tinha o ouro em pó
nessa PróviMia nas épocas das entratl'as da com·
panhia, participando immediatamente ao dito
Tht'souro o rçsultado da verificação, de modo
que se conheça exactamente o que compete ao
(lito preço cornmercial a cada huma das referidas
época~, afim de igualmente se contar o juro res
pectivo; O qu'e terit entendido e cumprirá. José
1-'Iuoes Ferreira a fez. Rio de Janeil'o, .em 29 de
Fevereiro de 1828.-João José Rodrigues Varei
ro a fez escre\·er.-~liguel Calmon du Pio e Al
meida.-dclta-sc no Diario -Fluminense n. 72, ele
28 de li/arfo de 1828.

"
PI\OVIS,ÃO DE 29 DE FmoERElUO.

nreiro de 18~8, 7' U;I In~ependencia e do Impe
rio. -Com a lIubriclh.de S. 1\1. I. -Diogo Jorge
de nrito.~4clta·$cno DiariQ·Flumillcn$1J n. 55, de .
6 de Março de 1828.

AVISO DE 29 ~B FBVBlIBIRO.

llDp. a'JuJso.

Sendo presente a S. l\I. o I. a representação
IDclusa de João Pinto Ribeiro, em que expõe
estar a Fazenda Nacional no desembolso das
decimas dos legados e heranças deixados pelo
sen fallecido filho José de Miranda Ribeiro, sem
que se tenha por esse Juizo dado fim li testamen
taria pelos ,~otiv'os ex~rados na mesma represen
tação: honve o mesmo A. S. por liem ordenar
sc lemetta a Vm, a referida representação, para
que de conta em tel'mo mui breve, pela Secreta
ria de Estado dos Negocios da Fazenda, do que
ojcorrer à ,e8~e respeito, afim de lIue o interesse,
1ua1quer que seja, .ela mesma Fazenda se apro
veite como he devido. O que Vm. cumpririt.
Deos guarde a Voo. Paço, em 29 de Fevereiro
de 1828. - Miguel Calmon da Fio e Almeida. 
Sr. Juiz de Fóra desta'Cidade. ---Acha-sé no Dia
1'Ío Fluminense n, 61, de 15 de ilfal'ço'dlJ 1828A

,tVJSO ~E .29 DE FEVEREInO.

IlDp. "ullo.

Havendo chegado proximamente de ftlioas Ge
rnes as certidões que se exigirão da Junta da Fa
zenda daquella Provincia, de todo o ouro ~a

!!Ociedade do Gongo-Socco, de que VDl$. sao

PROVISÃO DE 29 DE FEVEREIRO.

ColI. PlailcbC!r.

iiliguel Calmo~ elu Pio e Almeida ~ etl?' Faço
saber á Junta da Fa7.enda da Provincia Cisplati
na que S. lÚ. o 1" attendendo iI representaçãu
que lhe fel., plll~ Secrlltaria de Estado dos Ne
gocios Estrangeiros, o IUarque7. de Gabriac,
Em'iado Extraordioario e l\linistro Pleoipotencia
1'10 de S. l\1. Christiaoissima oesta Côrte, como
me foi participado em aTiso da mesma Secreta
ria de 25 do corrente mel., para ser permittido
aos propl'ietarios ou consignatarios de cargas
francezas detidas em l\lootevidéo a prolongação
do tempo fixado' para ~ detenção das mesmas
cargas a bordo dos seus navios" e deposito da.s
mercadorias na respectiva Alfandega com isenção
dos direitos de e,ntr~da, houve por bem deter
minar que se siga com os carl'egamentos daquel
la nação o mesmo que se acha djsposto para com
05. carregamentos pa nação britaoniea. O que se
participa á mesma Junta para sua intelligencia e
cumprimento, de accordo com o Presidente da
Pruvincia, a quem fie expeJe ordem nesta occa
sião para o dito fim, ~osé Nunes Ferreira a fez.
Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de 1828. - João
José Rodriguas Varcil'G a fez escrever. -, Miguel
Calmou du Pio e Almeida.
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na Provincia da liahi~ ~ desappareça cm pouco
tempo a nova moeda do mesmp melaI que emiL
tidaJôr; e faIlI por isso o .troco necessario para as
transacções do commercjo interno: hei pql' bem,
desejando aCllJ.ltelar de antemão aquelle perigo,
fazer extensÍl'a ~ reterida l'rol'incia da RaMa a
disposi~o do mcu imperial decrelo de 5 de lUar
ço do anno pr~imo passado, que prohibio a cx
portação da n10eaà de cobre. l\Iigucl Calmon dú
Pin e Almeida, etc. Palacio 'ôo Rio de Janeiro,
em 29 de Fevel'ciJ'o de 1.828, '). d.a Indcpendenci~
e do lmperio.-Com a rubrica de $'. M. I.-l\fi-
guel CalTon du Pin c Almeida.' .

RBSOLUÇÃO DE 29 DE FEVBRBIRO.

, Manuscriplo aUlhentico.

Ao Conselho da Fazenda mandou-se consultar.
() requerimento de PI'ancisco Rodrigues PI'oença,
Escdvão da Decima das Freguezias de S. José,
Rosario, c parte do Engenho Velho,1!m que {lede
declaração sobre dever o Supe1'Íntlmdente da 'De
cima pagar a escripturação dos competentes lan
çamentos e não o supplicante; e preparado o
requerimento oom inrormações e pareceres, foi a
i?formar ao Superintendente da Decima respec
tIVa, o qual respondeu que não podia ter cabi-

. mento tal pretenç<io , por sei' a escriptuI'ação da
competencia cio Escrivão, e quc esta qUl:stão jil
se aoha decidida pelo recurso de aggravo quando
foi Supllrintendenle o Desembargador Nabúco
com o Bscrivão Lacerda, o'que por' isso oonhum
dilíeito e justiça.assilllia OOlslJipplicante. .
~ rrocu ado~ da Fozendà' foi de pal'OOell-Q'ue.o.

cscl'ipcuração dos liVros ·iJ.o,laoçamelJlO'da deei
mal era tod~ de oilleio 'do,Escri~ãq, :mdep'endeDte
de outra 'gratificação..' • '00' •

Parece pois ao· Conselho, conformando-se
com a' r~p.esta .do Procurador lia Fa·zenda, que
sem ralao pretende o supplicante, c.:>mo Escri
vão_da Deoima , se desconte o valor da 6lloriptu
raçao dos :J por cento dados ao Superintendente
pela, lei, pelo trabalho do lançamento, despeza
de hvros e oobra,!lça, por ser a despeza dos livros
a seu custo e na? _a sua escripturação, a qual
perhmce ao EscrlVaa., que por isso recebo os
emolumentos que lhe forão taxados por lei e re
soluções posteriores.
. Reaolu(.ão.-Como'pareceo Paço da Boa-Vista
em 29 de Fevereit'o de 1828. - Com a rubric;
imperial.-Miguel Calmon tlu Pin e Almeida. _
El1:tra/lido. do original no Tllesouro Nacional.

BESOLUÇÃO DB 2 DB MAnço.

Manulcripto authentico.

B,emet.teu-se á l\lesa da Consciencia e Ordens,
para consultar, o requerimento do Padre Manoel
Alnres de Souza, ligario da Freguezia de Nossa
Senhora da Concei.Ção da Povoação de Linhares,
110 qual pede)l pógamento de IOO:t/J rs. que haTia
gasto com o I'Oparo da cala da lua res;dencla i e
~'enclo ~~teriorm.e~Je lD.aodado a Junta da fa-

fO.O na.

zenda Naci0l'\al p~ra pôr os lanços o arrematar
pelo menos as obras dos reparos da ~ua J,reja
c casa do resillencia, inrormOll o Presidente da
respeCliva. Pro\'incia do Espirito Santo, com II

resposta da Junta da Fazenda Nacional, de não
ter ha vido lançador algnm, c cm consequencia
de respostas tiscacs mandou -se expedir', por des
pacho desta l\Iesa ~ noya or.lem. Preparado O
requerimento com informaçõe~ e pareceros, deu
se ,:isla ao Procura(lol' da Corôa, o qual respou
deu que, como estavr.L dependente a (Iecbão ~es

ta consultado cnmprimentu lia ordem que se re
melteu tI dita Junta, para proceder 'na a\·aliação.
do concerlo da Igreja e casa da I'esidencia do
supplican'te, mi,o dC\'êra oficiar sem estar sa
tisfcl~o este I'eqllcrimenlo; Jlorém, alténdenio á
urgencia do negocio, el'a e parecer que, inde
pendente da informação exigida, convinha orde
nar-s~ 4quella Junta que fizesse os reparos e
concertos da Igreja ú custa da mesma Fazenda,
ou por ar.oemalação, quando ella se fizcsse, ou
por administração debaixo da fiscalisação da Jun.
ta, e mandtll'-se satisfazer a despeza feita pelo
supplicanle, precedendo avaliação.

Parecc á ~lesa qoe he de razão pagal'-5e ao
supplicante a quantia r equel'ida, "ista a necessi
dade da obl'a e a cel'leza de se ha \'er feito; e que,
emquanto a :lar por supprida a diligencia que o
Tribunal julgoo nccessaria, e sobre quê recahio
a imperial resolução, não considera razão para
mmiar de opinião c prescindiv daq'llello conhe
cimento, 'endo o parecer flUe, se devem repelir
as ordens, como por S. M. L já foi ordenado na
qlleIJa oecasião, e qne se não acha cumprido.
Rid, ') ile De2cmb...iJ' dé 182'). • ,r

ReB'dlupfUJl: - Deolare se ha lei ou orUem que
mande l-eparar ii cústa da Fazenlla' ,as casas de!
residencia Jos Vigarios. Paço da Bba Vista, em'
2 de ~larço I de 1828. - Com a l'nbrica de S. '
1\1. I.-~igue1 Calmon dll Pin e Almeida. -Es
tra1lida do original no Thesouro Nacional.

RESOLUÇÃO DE 2 DE MARÇO.

Manuscripto authentico.

Remelleu·se ao Conselho da Fazenda, para
consultar, os requerimentos, informações e mais'
papeis relativos ó queixa e denuncia que Francis
co Luiz lHarques fez contra Simão da Rocha Cor
rêa, cobrador da passagem da Paraliyba a nOTa.
por extravios na arrecadação dos direitos; e ou
vido o Juiz dos Feitos da Fazenda, este respon
deu que das informações e inquirições tiradas
pelo Juiz Ordinario de Rezende, e pelo Ouvidor
da Comarca, nada se prova do que o !lnpplicante
allega ou denuncia, e que a carta de Antonio
Ignacio da Costa e mappa a ella ju~o tem con·
tra si vehementissimos indicios de ser huma
trama armada pelo dito Costa e pelo supplican
te, para dar algum peso á soa queixa que Dão
documenta, e que por isso era de parecer que O
supplicante nem documentou nem pro~ou de ~d•.
a sua queiosa senão a grande inimizade que ha
entre eUe e o supplicado, o que bastaria para sef

J 24



lmp. 3volso.
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tTendo 'che~árlo olteml?o qoe cm minha. alta
sahetlorio. hm~ia'lilaTcadD {)<lFo. cOlUptetar;alminlia
ah.diapçii(Lá.co~c7la"jr@J'luglle'Za, .canifo-rllle a O1iP'ho. G

ca-r:tIán'l'ogiai dq,,?:iJdcJll\laiQJIl1~ 1826~ i ,coill vjnd'0ilI
Inllftnl dOl1 i l'Ia~ão porluguena scmp e!.zelosQ!,de:>
suaIIn"cwpe.ôrlcncw I, . hb01\.\ .prosa JiOdubitalVéhdC<!G
quour1clns·joL.Tlt I q,~lper:ua;men~e ;"áep-a ada!' p
unçã'J braziieil'll (da quflu tdnh,<JdaI3w·.dJ J.Í{l~tâl1

g\m;..a Bl\ifaoiawa e 'rSObQl''3ill0h de- hum.\\ní>éPtl
ql!il toroJUiftzlpcltiCl.IU,e! ató f4,ll:alquer m~arJ<le~UJ

niãmHhai: h.'é ld1t'inioJrn ,~un(}oLlv cJ bS~~n

p08laneaGlloalla't1e c\ep is <lo~lQrl(>1(n(l#fl8:db.. este
lã hfloT~~tl:L'elneg().dio,brdenalu,~cl}mp'lpllr-cSleI/j

meu real de.êl'et.o D'r.dono, quli t!);[tci,J} . de PU,I'ti\;, \
gnl . eja governado cm~_da minha muito
amnda e querida filha D. l\laria II, já anterior
mente sua Ra~llha~ na íórma da carta constitucio
DaI por mim deq-ctada, da la maudada jurnr c
jurada; e outro sim'diiclarnl' muiLo expressamen
te que não lenho mais pre~ellção ou ~Ml'éillo1 a 
gtlm á COl'ô-a pm'tlilglleza c setls domÍl~i(i)s. O' ln
fnote D. l\lig'llcl, mCllJ DlltitO amado e pl'e1tàuO
irmão, Regente dos flcinos de PortuglaL e Argar~

ves, e neltes lheu Lugar-Leneote, o tenha assim
entendido,. e fa~n publicar e exel1utar. Palaoio da
Bao Vj ta, aes 5 'de la:rçO' de 1828.-Com a
l'lllnrica de S. U. o :R1!1.

(

~ J' •

lUto. e-Exm, SI'. -S. lU. o I., attrcn4,e.nd? á
ne si~J1e cl pre enil' que n~ssa P qyincia, s~
inyoUilza Q.U, r.bl . cwe l} circule .w.,oecla falsa de
c r. e~pl0 da dq Bahia" onjI~, te 40 lIRRa
r .' 9 tli~l; e.~eUl:lp'. criminosamenJe_ t9JerA
da, até, WlS' r~Ea.FI~Qes p'ublic;l8)! foi m,isfec ljQer

-o Estado fizesse o doloroso sacrifi~io de resgatar

VISO DR 5 nu j lAnço.

lcpp. avllJ,iO.
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, 'd,~.QRT.J.nlàD~.6 {'~~uço.

. 0011. 'lJab~ht!f;' " ti ",
o • i J.' '. n ~" , t J \ t! f
Q ArlJDi~is!raífqr do Gp'I'l)cio Gera,l.desta 'Çô~'~

~m r'16po~ ii ~ua ~ljpresentilç-o de4 ~o,pr.C.6eDt~

ob~e. rWJi obs.er.y,ado a p&<I.li.ca4,e re{TJeHer ~,'
C.artl\s de ollY:io <J.Ht: rccebe.aQs·;[rib\llaes r.csp.e~j
J.i ,ps... ~ que, tpn~() man~ado levar á Casa da Sup"
plieaçao ,em dia d~ tdbunal, huma diTigiua ao
R~or dcll;i, lhe fOra I'eenviadl\".com a respos
til tle gue a maB.dasse a Catumby , ..onde o di~o
Regedor mpra\'<l, fique na intc1l,igeuci" de 'lue
~ve praticar com os Tribun,aes Orne-mo qJ1e se
~.bserva .com .as Secretólrias de Estado, isto he,
que deve l'emeUc~ 05 olfu:ios 11 papeis do seniço
public,Q, dirigido ;lP, Desembargador do Paço,
~lesa da, Conseicncia, Junw do Commercio,
Conselho da F~zenda,. e ao Rc;;edor das Justiças,
ais $~cretarias ou ás casas onde Li verem, lugiJr aS
#.liSoes dos J.llesmo TribJlnaes. q ,que CUI;DP.ril'ú •
.aIP de J ancII'9 , 6 de I\larço rde 18;18. -l\ligucl
.c..\rnon du .Pin e Aln}eida.

PROVISÃO DE 8 DE ~lA.nco.n )11) •

IlJlp. avulsQ.

1\liguel Calmoo du Piri e Almeida, etc. FáÇO
s~bel' á Junta ,da Fazenda da Provincia de linas
Ge~aes que, fazendo-se necessfll'Ío imprimirem.se
gU1a~ para todos os generos que se exporlão para
e~ta côrte, principalmente-para os que pagão di
210005, como o asstlcar, deixando-se os claros
..ar~ nciles se Qllcreverem as' quanti<,1ades, c com
as ditas guias Se apresentarem os condnctores na
l\1esa da Administração de Diversas Rendas: hou
ve S. 1\1. 1. por bem determinar que' a mesma
JIJQt~ d~ ordeDl para serem impressas, e com ar
genela, semelhantes guias, -e se distribuão pelos
reglnos, oomo já se ordElnoll em proTisão de 2"1

de Agosto do anno passado a respeito do café,
leoommendaudo aos encarregados que seja dccla
l'~da por letra o não JKlr algarislDó, oomo &em

lodo, a quantidade das a1'Tobas, afim de etital' a
~uae e emendas que se costumão fazer nas ~ue
&Il.O JDenu.scriplas. O que ,assim te~á entendido e

S.
çamprí

'
:3: .JoséLui~ d.a CWa a fez n.e~~o 10 Ja,

peiro, cm. g dI! l\llIfÇQ, de,' S~g ;-:-~,oílO 1RS,e nq
dl'ig\les Va.!'pil'o a rc~.esçl'c\'er. -}ll~pel -C,~ m~D
d,u Pin c,. 11I\eida·.-Acha-se 110 1)1~7'io F!aminense
71.- 84, d,e- 14 de Abril de 1~:aS: ,

• i

nnso~uçÃo Dli 10 D~ MAJlÇO.

l\fnnuscrlptcl autbeblico.

Ao Con eUJO tia F:ólreuda se cn viou, para con
sultar, o requerimento de Bernard~ Joaquim de
Faria e C" no qual ped m págar J 5 por cento
de Direitos das mC'rcadoriaõ que recebêrão de
Baltimore, vinda~ 00 brigue Apllia do Brazil, vis
~o serem. estas de pr6prieilade brazileira, e não
24 ,por ceoto~ como se lhes- e, ige na Alfandllga
dusta côrte. Foi ouvido o Juiz dá Alfandega, o
qual informou, funchldo no al\'i1rr, de ,6 de Se
tembro de J 774, que manda que todos os no rio
c~mprados fbra destes Reinos e seus dominiós,
por vassallos oatur.aes ou naturalisados, queren
do habilitar-se na navegação, de em pagar moi
;) for cento além dos direitos que pagão por il1~

teiro os que se comprão no mesmo Rêino, ex
cepto compras feitas por licença do Soberano;
que o dito brigue 'Patrar estes direitos para

24·~
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POI\T!lU! DE U. Di .;

ColI.. PhIacb.

Tenllo ,chegado ao conbeciment,,"de S. M. o I.
:lS desordens praticadas na rua dos Barbanos e
SU88 visinhanças pelos I'CcrUtas irlandeses aij
aqu31ltelados Jebaix:o do C9mm,nli9 do Tenente
Ço.ronel ..lJaldwm, addjdo& ao terceiro batalhão
ue G~anadcir~s, Çorolwl .Guilherme Couer; e
dev~mdo-s~ (azer eficctiva a relipoosabilidade do.
d~t~ ComJnan,dqntes, e j~ualmel'lto dos O,dl
CJae l!er~flnCel)tes áqu.~lIe qu,aa:tel, tlinto por Dão
executare~ as ordllllS que p~r muitas ~czea~e lhe,
rqpetirã1tl'aril pr\: \"enir~~ tae~ atLentad.os, como
por nãa,faZ1lrcm~ comO 'lhes cumpria, -en.trarna
ordem aqtteUe. recrutas, quando, a titulp. d!
a.frontadoll por negros, ngavão po~ -aqucllea ai
tiO! armado'! de páos, atacando e insultando
cidadios pacificos, Dt~ invadindo suas casas, co
mo, além de outros, aconteceu no canto da rua
das l\1angueiras, no ~ia'9 do corrente mez, em a
h:'Obitação do Conselheiro José Rieardo da Costa
Aguiar, parte de cujo acto 'fol prescneíado pelo
COl'onel Commandante Colter,' O qual no mes
mo .tlia úesac~órrladamente faltou á consideração
deVida ao Conselheiro Intendente Geral 'da Po
licia, que tendo acudidQ a tomar conhecimento
do desorrlem, em virtude do seu cilrgo, exigia
dt.'lle as del'idas pl'ovidencias para que se aquie
tasse o motim: tem o mesmo A. S. ordenado, até
uHel'iot' e conveniente disposição, que os referi
dos recrutas sejão recolhi,los ao Deposito da Praia
Vermelha, pal'a ali aprenderem a necessaria disci
plina militar; o Com mandante Coronel Cotter
séja demitli,lo do Commando (*); o Tenente-Co
ronel BaHTwm recolhido preso á Fortaleza da Ilha
das Cobras, e igualmente sojão presos e di tl'i
ImiJes pela FOl'taleza da Lage e outras da barra
os Offi'ciaes pertencentes ltquelle quartél dos Bar
bonos, constantes da relação junta. °que tudo
participo a V. S. pal'a sua intelligencia e execu
ção, advertindo qlUl se vai expedir ordem ao In
tendente Geral da Policia pal'3 acautelai' e con
~enientemente fazer castigar aquel1es negros que
Illsultarem e provocarem os soldados estrano-ci-, o
1'05, Deos guarde a V. 8.' Pa~o, em I I de l\larço
de 1828. -Bentl) Barroso Pereira. - Sr, José
l\lanoel de lUoraes.-

AVISO, DE 1p DE UA.RÇO.

l\fnóuscripto lluthenlico.

~ntã? ~ntral' .a llomi~erar-se' como embarcação
brazl~elra,,? llluilo mais' sendo toda a tripulação
amcrJcana mgleza, c que por isso não podia dàr
entrada como embarcação brazilcira, nem gozar
a sua carga do benellcio de 15 por cento, por ser
c~rregad,a cm barco e~rangcil'o; e só depois que
for consldorada. bl'azileira!ae que os gcncros que
nella ~= conduzirem, e de propriedade brazileiril,
pagar<lO 15 por cento. "-
1 Jl Jt ~iv~~ ,.49- Thesouro foi. tIe e~,r.e~cr quo os
8JlllIl..c~es cslij·V,i\9 qaSlCl,fil}lmstijnciM cte~J1r~!H
defqrid,os COJIlO pt"etcnd'üo, vl~tQ_e lar vcrifi:qado
qUl; lf Bropr~edad~ he bl'i1zileira, e quo os sllPpli
cantes lil,Cr o uilveg~r o brigue com bandeiril
brazilftJra. - '

, O JIJjz dosfeitoll ~iI Corôa c ~ Procurador dá
Fazenpa conformÚI'ão.,sc com o parecer do Es-
crivilQ do 1'he50U1'0. .

Parece ao Con~elhl), conformando-se com o
Pr~cllrador da Fazenda, sr.~ de toda ª jmtiQa de
ferl,vel a prctenção, dos s!Jpplinantes, pois que,
ii "~sta ~os i,loeumel)tos que se qçhão junt,9s, jú~

m~ls pod.e entrai' em d.u Tida q'-,e. o mencionado
brJgue seJa, desde o Começ·o dQ seu fabrico, de
propr!edade brazileira, pur isso qu~ he da dos
~upphcantes,• .liubtlitQs bl'azileÍl'os e negociantes
d:sta praça.' nã~ podendo inl1úil' para ii persua
s~o cont~ar,la ii sl~lples falta do numero de tripu
9ao brazl,~elra, Dao só pela falta de marinheiros
brazileiros na crise actual, mas muito priÇlcipal~
mcnte Por11.ue, tendo o dito brigue sahido de por
lo estrangeiro onde foi fabricado, c dirigindo-se
pal'a est? pOl't~, não era de espel'al' quc ali hou
vesse t~)pulaçao competente brilzileil'a pal'a o
conduzu', nem qU!! se podesse maOllar deste ou
d~ outr~ pOl'lO do Impedo, pOl'que a,lém de ser
~lspendlOsas?melhante operação, eda era impl'a
ticaTcI, em nsta da falta Je mal'Ínheiros brazilei
ros, que se experjmenta mesmO nos navios de
guer;ra, :

Resolução, - Satisfeita a sotemnldade exio-ida
pe.lo.alvaTú de 16 de SetembrÇ) de 1774. seja~ild
IDltlldo a? desp:\Cho pagando 15 poc cento, Paço
da Boa VIsta, Iode Alal'ço de 182S,-Com a im
pel'ial rubrica.-Aliguel Calmon du Pin e A1mei
ua. - Extrahida do Tltesouro Nacional do orifTinal
enviado ao Conselho aos J8 de A.bril. o

IIlm, e Exm. SI',-:-O Impel'ac1or Ita por bem
ordenar que v, .Ex, faça extra hil' e remet.tel' com a
possivel brevidade a esta Secretaria de Estado rela
ções de todas as causa~, assim crimes como civeis,
que no anno proximolpas.sado e sentenciúl'ão na
Casa da Supplicação, com todas as declarações
e obscrvaçp s que a y, Ex, parccel'elJl con venicn
tes para perfeito esclpl'ecimenlo deste objecto.
Deo~ guar\le a V. Ex. Paço, em lo' de M.aTço de
1828. -Luiz. Soares Teixeira de Gou vêa. - SI'.
ViscoG!le.tIe A1canlaJla.

(') Em l<P\l~1! mais remota, sobre movimento na tropa
de linha .. pl'ovldeueion-~e na fôrma constante do seguln!e

Aviso de 22 ele .'Lgosto ele 1821.

Havehdo represenfado o Governador da Provincia do
EsPirito Santo,' .B:althasnr de Squza BotHb.o e Vaseoneel·
los l pelos séns oJlici.os ns, 9 e U de 14 de Jnlho proximo
~assado, por copias inclusas, assif;nadas {l0l' Simeão ;Este·
lita G~mes da Fonseca, Omeial Maior desta Secretaria de
Estado, s acontecimentos que ahi tiverâu lugar no s'ubr'e·
UHo dia 14, em que; pelo grilo da maior parte dos sol·
dados do c'Orllo da tropa de linha da mesma Pl'ovincin,
fõra requerida a exclusão do seu. Commandante Sargento-
róI' Fl'3oc,isco 'l3erriardes de Assi1. e Castro, para entrar. O

8argcnti)~M6r tl6 ÀI1:ilIrar.ia dkqueUe Corpo Josó Marcél-
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l'O..lTAIlI1 DB i2 DE MABÇO.

CoU. PlaDcher.

Tendo-se expedido já, pela Repartição do~

Negocios da Guerra, as ordens eonvenientes 5"0
brc as desordens ullimamente pratica<1as pelos
soldalIos írlandezes, '8 convindo tomar todas as. .
lino de \ta5concell05 (~) (cÜlnO com eD'eito o mandoo o
dito Govémador entraI' no boinmândo para suSiar algunl

deostrosos SllDCCSBOS), sob~yj~ a isto Q,Iltros con.aequen-l
tes çasOll..~eclara~6sDoa ~encll!lIIU!pa olJiciOIl, em qUI: pa
ncem provar. a, IDsubordanação em que ae acha a meSlDa
tropa, e portanto necess'ario remediar com maduro cuida
Ho os males que se -,ddem ieguir: houve S. A. R. o Pria
(lipe Regente por bem·nomear a Vm. para qUe, pas~n
do ilqnçU, P~ovincia no Qrjgue de guerra Príneipe::inllo,
qne se acha destiuado para o seJl transforte e regresso,
haja aill de syndicar de quan o se allega nos' ditos omeios,
e, como Juiz de Paz, intervir para esta· .entre' o Governa
dor e Offieialidade, proc!ldendo neste negocio com a maior
círcumspecção, madureza e maxima capacidade que lhe
.he propria, evitando tudo que possa proyocar, ouvindo
:separadamente huns e ontros, fazendo de tudo hum pro
cesso verbal, em que deveráõ as&ignar os Officiaes; e
(laso Vm. reconheça o ser indispensavel para restabele·
(ler a subordinação que o referido Sargénto-Mór gradua
do José 1Il1ll'cellino de Vasconcellos deva vir a esta côr
te i~ti6car-se,V m. o Irara comsigo, bem como os mais
Qfliciaes de qne provinha a insubordinação, quando as
;siín convenha a h'anquillidade publica daqnella Provin
cia; e he S_ A. R. servido mandar autorisar a Vm. pe
Tante o GO\'ernadol' da dita Provincia para tudo o que.
levo exposto, como instrucção que o mesmo Senhor lhe
manda dar; sobre o que se tem feito a conveniente par
ticipação aO Governador no oficio incluso que Vm. lhe
eliltrega~á. Deos guarde a Vm. Paço, 22 de Agosto de
!l82i. -Carlos Frederico de Caula. - Foi dirigido aLui?
Pereira da Nob,rega de Sonza Coutinho. -Acha-se a pago
!llI do impresso intitulado- Processo dos Cidadãos Domin
SUS Alves, etc. , etc.

(i) Portaria de 24 de Dtnembro de !l82J.

Mand,., o P. R., pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Guecra, pre,'enir ao Corouel I;.uiz Pereira da N0

:brega que, devendo scr-lhe intimado, pela Commissão
Militar que' exeree o Governo das Armas da CÔrte e
P1'Oviocia, a nomellção que deUe tem feito para Com
mandante Militar interino dos Districtos c;lé S. Salvador
dos Campos de Goytacazes e S. João de Macahé, ficando
lhe subordim.dos os Chefes dos Corpos de l\liIicias dos
mosinos dislríclos, espera qoe 00 desempenho desta com
missão continuara a dar-lhe mais pr9vas da intelügel1pia,
prudencia e .zr-Io com que se tem portado em outras com
mlssões, e o faz prevenir de que ficão expendidas ao Go
vernador da Provincia do Espirito Santo as necessarias
ordens pal'3 destacar para Campos hum corpo de iOO ho
mens de liuha, commNldados peIo ,Major José IIJarceUino
de Vasconcellos (a) que deverá ahi permanecer por Ires
mezes, para melhor ellcctuar o socego e tranquilUdade do
mesmo districto, perturbado pelo espirito de insubordi
nação. Paço, 24 dc Dezembro de !l821.-Cal·Ios Fredel'ico
de Cauh.-Acha-.!e a pago 94 do impresso intitulado -Pro
(lesso dos Cidadãos Domingos Alves, etc., etc.

(a) Esta medida, quanto ao beoemerito Nobrega, não
teve elfeilo em razão dos motivos exarados nos documen
tos seguintes Z. A. B.

(Z) Aviso de !li de Jancil'O de !l822.

MUlIdti o P. R., pela Secretaria de EsladIJ dos NtJg{)cios da
Guerra, qUi! o Coroncl do E.<lado :Maw., do Exereito 41li-;; pIJ
reira da IYobre,ga de Souza Coutinho lIlio par·ta parJ. Campos
«(c Gqytacazcs, para onde estava nOll1lJado COll1mandall(e da
força armadu, porque S. A. R, eJnheee que I.e prejudiéitJl a
ptrl'lida d~ste MO digno Oflleiai; e pcio qJJIJI'or empregar em

medidas de,precaução para que ellas se não re
novem, manda S. II. o I. recommendar i~lIal

mcnte a V. S. toda a vigilancia e cuidado sobre
os negros, para que não insultem nem pro.o
quem 01 mesmos Irlandezes, como por ve.es
tem acontccido, fazendo-os V. S. oa!tigac oor
rlloc!onalmente 00000 julgar convcniente, afira
de conseguir-se o perfeito soccgo que muito
convém mariter entre os habif..antesdesta capital;
ordenando V. S., para esse etreito, ás patrulhas
que 06stumão por e.lla rondar, quo hajão não só
de pôr sobre este ohjeoto 11 maior aUenção, mll8
até e' itar que os referldo5.. negros pratiquem ao:"
ções indeoentes e u eoi de palay.rall ob$oeo.s,
que tanto otTeodem a deoencia c a moral publioa.
Deos guarde a V. S. Paço, em 12 dé Mar90 de
1828. -Lucio Soares TeixeÍt'll·dc'Gouvêa.-Sr.
José Clemente Pereira.

serviço maü /tonrOlo e onde possa ,fCl'lIir mel1.or ti naç50. (A)
Paço, em H de Janei,'o de !l822.-Carlá;Frcderiro de Cauld.
Acha-se Q pago 94 e 95 do impresso intitulado-Procuso
dO$ Cidadão. Domingos Alves, etc., etc.

(A) Aviso de 28 de Janciro de !l822.

Convindo quc os difTcrelltel Corpos de lIIilieias quc lé ac/tãl1
da banda d',tldm I,ajão de ter /tum Coml/tandante de conflan
('<I (B) a quem se cncm'regl/e a SIla dh'ecção, ",,~ntÚI o e, R. ,
pela Sceretaria de Est·ado dos Negocios da Guel'ra, 'II/C O
Coronel Lui" Pereira da Nobrega passe logo a tomar o com
mando dos "eferidos corpos, afim de os dirigir, e pür em pra.
tiCll o que lI,e {VI' determinado a tul respâto pelas instrucções
que l/te serão dadas; outrosi", manda S. A. R, que o men
cionado Coronel fi'rfl 10lfo {ol'llecor as praras dos sobredi/os
COI'p,OS de re/"ções, 101110 de etape como de forragens, au/ori·
sando os Quar/eis-lIIestres l'e~pcc/ivos pa"fI fil::erem pllra iSl(]
os nMessQI'ios supP"imenlos, devendo dcpois vir relações lo
g«tJI do que aSlim S8 dl'spender, sendo el/as rubriClldas pelo
dito Coronel, afim. ~ serllm cOlweniente.mcnte s~tisfeitas.

Paço, em 28 de JaneIro de !l822.-Joaqulln de O/rvelril AL
ves. - Acha-se á pago 95 do impresso intitulado-Procos
so dos Cidadãos Domingos Aloes, elc., etc.

(B) Decreto de ia de Maio de i822.

AchlUulo·sc vago no Es/ado-ll[aior do Goverl/o das Armas
desta Côrte e Provincia o lugar de Ajudan/e General creado
PaI' dcerelo de 2~ de Jull1,o de 1818, e Cl1lWindo nomeaI' pes
soas eul ql/em lXIncorrão os r"l1/lisito" ncce.s.sarios para bem
desempcnl,ar as fimcrõ~ e inl1umbencias deste lugar, mas
lambem aquel/lIs que são inl'erente; ri I'rpal'tieão do OUnJ·tel
lIfestrc Gcneral, cujas a t"'ibuições e cllcm'gos ficar/iii {l'om em
diante annexos ao sob"(!llilo lugar: I,ci IJO" bem, tendo mui pro
selllcs O mcrecimBnto, in/el/igencia e distinc/as /fualidades de
Luiz Pereira dfl Nob,'ega de SOUZll Coulin/lo, [Jri "adeiro "ra
dUlldo de Caval/a"ifl e Deputado Ajudante G:encr~l, de 0"'10_
lIlear parll o sobremencionado lugar de Ajudante General
(u:ando ,na forma aci.ma dita, otlCw'l'el{ado tllmbem de /od~
o IJfcperli:JIlte e incumbenciqs dll RllPlll'lirrio rio Quar/el J}[estre
Generll/, sem que /odllvia pBl'ceba oull'o soldo, crati/icação ou
vencimentos alélll dos '1uc dircitumell/e I/Ie tompe/il'em pelo
lugar de Ajudan/B General, lia conformidade do rctJulamento
CÚJ 21cÚJ Fel'o,eiro de !l816; aulori.<flwlo o ou/ro.,im p"ra es
colhe,' e propür-eme, paI' intervC1lflio e com Obcneplaci/o do
Governado,' das AI'IIl11S, a'luel/cs Srs. OfTiciacs do Esllldo
1I111iOl' do Exercito que lhe plll'ecerem safTicielltes para serem
empregados no eropcdientcde alllbas as .<obl'edita.! RepartirÕes.
O COII'C/l,O Supremo lI1ili/al' o lenha assim entendido, e cm
conscqucncia /I,e passe os despacllo.< nccessat'io,!. Paro, Cm
!la de 1I1aio de i822, - Com a I'ubl'ira de $. A. U. o P. R.
Joaquim de OliveÍJ'a Albarcs,-Ach:l-se a pags. 95 e 96 do
impresso intitulado-PI'Ot'Dsso dos Ctc/adlios Domingol AI·
vu, etc., IIte.
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RESOLUÇÃO DE 19 DE MA.RÇO.

"

, I 1

Remetteu,se ao Con·selho da Fazenda, 'pora~

consultar, o requerimento de Joaquim Theodoro
da Rosa, ex-Ag'edte do Correro desh. Côrte, em
qúe, expondo fel' sido.privado do dito o.tficio seUl
culpa, pede ser -reintegrlldo DO lugar que diZ" lhe·
cómpetia por accesso, 0\1 em o1;1tro gualquer que
voilgílr .
. ,lll8lruido .este requerimep.oo cam diml'llOl re-'

A, V'~so '1m '12 DE IIIA.UÇo.

IlDP'. avulso. ,
.. I

rum. e E'xm. SI'. -'-Manda S. RI. I. proceder
~ )1Um çxamc sobre a condu.cta fi!) Capi~iio' de
l\lar e Guel'ra José Ignacio Maia, ex·Gornm~p,
<llínte da caneta ./lfaria. Isabel; servind() de angtl-_
I!len,to 'ÓO h~s.é nest;a_il)ve~'tigação a inclusa de:- '
V;A5,sa tirada· ã bordo ~a rlfferilla corvêla, em
consequencia do av.iso d6 5 d.QOOl:rellte', áepo,i",
(lue o dito Capitão de I.\'lar e GUC1T2 havia deHa
desembarcado. O mesmo. A. S., querendo obter
sobre este ponderoso objecto o mais imparcial e
genuino conceito, ordeua que V. Ex. Vll presidir
a este exame, que ha.de lei' lugal' no dia 17,do
corrente pa sala dos conselhos, de g'lTel'l'~; ás '9'
hora~ da manbã'a, aonde c'ompàre'cerúõ para o
me.mo fim o Chefe tle Div,ísãQ Tr:i~liiQ Pip do~
811nt08, o Capitão ele ~lar e Guel'ra JOãl~ Baptista
LofJTerlço, c o AudiltH' da Rtarin llla;, como são?
quatro 0,5 C9I:Jgregados nesta eirraordioatia com-,
missão) c lodos' devem votaI' ca.ssignar .dnfol':
ma9ão l'elmltaotc, determina. 'oulmsim S. 1\1. I.
que V. Ex., em caso de empate. tenha voto du
plo, ci que tudo partIcipo a V. ~x:, para sua in·
teUigcncia' c execução. Ocos guarde a V. E.x:.
Paço, em 12 de LUarço de t"S26......Diogo 10rge
de Brito.- SI'. Conde de SOllzel.- Acha4e 110

Diario Fluminense n. 65, de 15 de Março de .1828.

1'OBll",u1tjt Dn,~ Di:Y,l\:ltÇ~ rrr sado, quanto, ",.~ece~ lle.4c ' 'If ir huma.
, . • U-:"" gratificação ao Guarda-livros D n.üogCls Cardoso
. )C~II. prrr~~~~ Í". r· j ~larques, e ao Conferéntê, '., ri co José dos

- ID P Vm, reprilsedaà'Q;, S4lUr-q/flCi& ,dtl 8, Re' .~ ,r~Q. a~ ..jud~!1te , 'p~ ..scri<; 1 ç~o em
d I''e"elleiro pr.tnhnD pall9alh1, dJWlWo obst~ã:O' que J'~ h·aba),hão. ~lo liV:r.Q Jil,e.st.I·c.,e. ot:tr,wj ap;ú.l.ia",
a-e oaabaltllHlto.h dbl'1lJd E*-vg POID'a: !i:eIl idãD·. I'es eteJ;~ados em· eO,J;tílp, ~~ ~nde ~n.ejl·O. ao.•.
p.tftilica. estnhel.coida eutJ!ê o]J apicheuoas ífl'. 1 te,çeden~"ppr,~a."o,a(w:J~Wi~ll:~;-9, ~s ~. ~
eOIlLJfJ1e. "Ell'!im + II hUm!! peQlliieDaJ~casm,-deJ I da Alfandega desta côrte, além dó o~denado que
lU~~mra eNi'StíJlK~~;oo·lfa.dk>~tdllrpxej,.e.i&Jpi_. "caxl ~l~' ~eJ.~e Y€iDcQ i.,;9.p}<Jv~l,ór !~D;l ~nfBri'h
-athatuJúo;se orePlltffila pam llI'UUo.L~atr ir ileíe idao alil.•pF. Ij1l-jll~.4il ~tQr;gJi1ll~~UM ,pw ~.z,jL,ql'llq
sê.'f;'é1ão t;~\Dlda pp lidliocias (~b ,peLo' P ti :Gq'~O~~IlS"" 18 -ã... a'e 3~. ~'f&'"
I is~iriioJ ~ '.da OImiÍ1a'" lio&ba €:ôpte QI •

ntloGhneqd000ff6IJS'll!:8e diicrbit0'tde IM'0pJjetlade~9 G

de aut:hol darmesCli3iliaefu ptq\liCftS."~ar; ,,,ist9~'l

nãU j~J:'1 égitima. 'él ·.posso ~e qwlm, Q'{lQtlplt'

o na~'S' ,M o. I. ue, VQll. ~is' mIo ao,ocettf.
pa'lde da; mesmalcasá II "lJ1ID <ti desmaach·' .
]Jasse, sem perda de tempo a fa~ trooat:rlú.ir dJ'

muro que deve fechar o pateo da Estiva, na con·
formidade do ol'çanlt!rrto feito e approvado; ha·
",.eAdo 9.mes~o,A ..S;. p_~I' muito .t'~c~~.m~nd~~a

D,l,o es~,ob~a, que t.:lQ ~ces~ar1a se raz paxa
-a\)r~ari.dade do seniço ~fisGali,s~o>.dosdir.ei
tos. O que se pa.reicipa a V'm. t peila' S-~i'ellaI!i .. \
de Estado dos Negocios da Fazenda, para sua
execução, Deos'guarde a Vf}l~ Pa~O:, 'em 12 de
l\;l.(,lrçp .de l&2Sr -Migud C.alp:lO~ ~u ~ill e Al
meida. -. Sr. Desemhaygador Jwz' intedl1.Q da
ALfandega.

AVISO DB 13 DE 1IIAnço.

l\lallullcíipto hlltheJitlco;. ..

S. M. o I., lendo consideração a,o!(jue V.m. 'rC!
presentou em seu oficio de 10 de Fevereiro Fas-



II : ,

D. Pech'o Ror graça de D~p et«r. Faço saber
a vós, Presidente da Provincia de Goyaz, que, sen
do-me presente, em cOO Ita da Mesa uo Desem
hargo do Paço, o officio do Consel~o Al1minis
tralho dessa Provínci:i, datad6' de ~ <te larço do
anno proximo passado, acOnl}lan)lando bum re
q~e imenlo 1ê queix:j formadá:c?nt~a o Juiz dê
I"Ol'a des"sa C\dade, Mal\oeq:~od'1'l ues iIlllres,
pelo COI;onel Filippe Antonio C:h-dosó, na qua~

lic!:llle de tercejro Vereador:l;1a Camaro, pelo pro
cedimento que com elle havia lido o mésmb Juh
~e Etlr~, c-xpondo-se llaquellc omció fel t1t1d'o
Ol~gem ti r:eferida queixa o raero de quc, reunin
do-se a Gamara natar~e' do dia 27, de FeV'el'éiro
:cío lIotffdjto anno pro~imo preterito, pal'a esdr~
''Vb- O 6fficio em que d'evJa manifeStar ,o sehti'
m~nt.o. geral por oeçasiã fi l!~iqti1:l$ ,tfle' séjtt
zeNiO Rela 1m e ~Iriz que' Deo tllIXl r'ri /jlo'l'i
Ee apre-sentára :crn' ,'ereança' lmma JIiinuta nh'D:fa
da IMo eréáíIOf' mal _ elho, Alexandre JCJS'é
S'o'Uto' ti que 'enumdcndo -() dito C'o"'one~~ tercei'
.ro Vereador" li devia t 4'llar maiS e pitcira com li
ãe ral'lI'çao d'a anlorrdade pd'a,lltlal1ôr onftrll1ni
cada á Cam ara aqO' I li lOf:lusta noti , b de <' as
circumslaocias que - G~&'a a manifestai', o

drtô; J\i#-dC' FÓ1'a, tó l'Dft iJId~àt •~eb clnlStt ,
3ttettra '\"oxesl;' d urtl"ap-a sando Ot im«és 'tia 'SUá
"judsdiC~ão, manilha P'feA' et pelá Ga'r'cefí!~80
dito' orollel,·s~ at~enção 'às ~ili ,qfJe mó '~Il~

ti amcoté prohibém prender sem ootpa ol'tnad~"

e-q~é"rn:rriil!iO' hJM'tlar ao's! . ~rellt!otcs ai1tlÍ: IIfi'é'IIf
l'e iémprr.g:l-do. 'e aoS em ;-.lê esta ordewNo a
as do si8eta~õe9: e ptit~io ; oe que, p'l'ec1WaMó
b 'il'têsritó G61'onel tl!l'é::rpar. e á pri'sã'O', f.nmedi
tam-dbt reCOr'1'C...a' a "oSSO a'l'ltece sor(i' li&'IJ'\3Om'
panlintló'do' Procu'radôi"ld~ dita Oomat'a~, 9'blq\t.\ll
I presé1lHI~a o l'ClClido ell'~'Mleecifl\é.nto",' 'e. pcn
1l.iIêrn na mesma qccasião foi'rêunHlo Ooh5êl ,
il'àia f1'ê\ibilr~fo o'ÍJúe de'ferta ~ii °élir t! 15@[ft'éL

1fl nte:~b o-:1'r Cllidb~e di/ti" ,m '~1f9 I;ft J1a:
premfu cõnsoHn' oOfficTO d'O Ou v,iUnt· 'de. Il' e
~:rfc:a, 30S'é Joaquil1Í i C rtoa «à-CO ta- oere#b:
do Lago, de 'f de Junho do dit'o rm&'; àéo 
paohado do aoto de injl1ri~ 'atroz feita 'a9 re"
ferido Juiz de Fórà pclo sl1p1'3citadtl COl'ol'lel
e terceiro Vel'eauot.: Fiüp.pc. Antonio Cardozo,
e a quem mandúra proceder ,o, mesm/) Juiz de
Fóra, com o fundJmento (fê que, fazendo-se
encontrado o dito GooOO'el 001U elle Juiz de Fóra
na tarde do dia G ue l\Iaio do referido anno em
hiJma ru'a publica, &e p~túra adia~[é delJé~ e 'im
peç1jodo·lhe os passos, principiára a insulta-lo de
p'alaVI'~s c acçõps com ameaças y 'pedtndl>-,me o
dito Ouvic).or, pejas razões expelldidas naquel~
-scJ ôffic(d, me di "'na o s,e, de d~lel'lpinàr o, que
I o'u ~se nor l)c sobre 0j pl'óéessó por Ue re

I I" i'" t'" .. -; ", J' • J
lD.eÚi o, E sendo.n e l1u.(rosim nreseJlle' a men-

• I II H J •• '" • '"' , .• C f J #':

qw ~ila P9P. uU;a ~.?,lrq.li;equ~~lInen ~ d...o. 'DJ~T~
<;pllon 1, em que accusando a remes a (Ja~eltb
s:lmJParfp, 'prct~ndi'l riloS'r'rá~~lo~'h.oti~b: hue it~:"
-ri;\o,~ ~o 'proc6difUe;1'~ do jÍíí7. d~ Fu(a, ~s':
s}in ;JomQ a ~l1dl'ppsjçãQ do dito Oíl~idW ~ar·a.
ç~tW el1~ ~upptjcante. E vihasq ra~oJsqprodú.
, "q.,as, :l() 'supracitildq oij],ciÇl dV,Cori elfQ Adrrlí
!1i,str4tiVI~~' e lJ,ocumen,tos qpe se à)unf.u'a,?; .noS'
9l1a~s Sf} c011lp're'hendJa a esp.qsta a'~da p,elo,uies
mo Ju,iz e óra-~ql,lelle Cons lho ,\cé 'ca a pri
,m!liraquei,xét po Coronel upplicanle, obre que
tudo f i qlHifo o De embal'gailol' Procurador rla
Corô:l~ Sol)erania e Fazenda Nacional, e o máis
que me foi expendido oa mencionada consulta>
ua qnal igualmenle se me ponderou que dcvia
ter andaménto ó pl'ocesso til'ado pelo Ou vidor,
que est!l legal, e ncll6 ~e rerificava o animo de
liberado do mesmo militar em inj uriar o M.agis
trado civil; e que, tendo a marcha eSlabeleeida
03 Ord. ,do li"'. '5', tit. 50, era esta que Se de"ia
eguir, gerI) allenção á lei das re iit ncias de I ,64~

1lIs era idÍ-uriã tão !fOmMte em qúe recllhia, e
"oão resistencia,] Ta ser êontempladó como cri
~e de le a Magcstad , rclO'icueddll 'se para esf1e
iiml, pál'A o lutar do'delicto, o mestnó pl-deesso fl
cotnpetenfu trtItorid'iliJe':' houve' por bdltJ, pbrnlr
nhà immediafa res.ol r,Ção de l' do m'ez pronmo
ya ado, t<m\:Idd na TeféritllJ consulta, quê s r~

Tttette5'5C aO Ouvidor da doltlarca 'o Itmmati
'Be- que e trata', -para pr'ót'l!tlcr na (ór'rtla dlí.
1e ,(cumo 'pareéeb ~ dir le a), esltlltlhand'o-se-
lire o tdr (le rada o' odê' 50, bou,~ o tró
'Sim por vem qntl se teco1'ómeodasse rro Pr i-
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PORTAlHA D~ 21. DE Mnço.
. con• .flaJ1clillT.

Determimmdo S.' M.' o I. que peló Conselho
Supremo Mmtar, se t'onslilt'em alguns rel1heri
mentos das-pessoas-q"O, ha C6nfôrlni-dadc da lei
de 6 de Novemlrto de 1821,'~ julgarem com di·
reito aos soccorros que o Governo foi por ella
au(ori~ado a conceder: manda, péla Seoretaria de
Estado dos Negocios da Guena, declarar ào mes
'mo Consel'ho- que o processo de' tae~ pratenções
deve julgar-se summarissimo, e limitar·sé só
,mente a exigh' que as pal'tes apl'esentem os docu
mentos que a precitada lei' (J~terminá, e que de
--vidamente comprovem as Cil'clllustanci'as nena
indicadas, e qlle os mesmo~ documentos sejão
reve~tidos das formalidades que as lei. geraes as
taliel·ecem para semelhantes papeis, e que, depois
de tudo sati'sfeHo, dando( vista ao Procuradór da
Cotôa e Fawnda Nacional, (Iue dcv.erá respon
der em !emlo muito breve, o CORsr.lho passe cn
'lã!) a consultar o que parecl:1' sobre as d'ifferen
les pretenções, e semprc cotn á-possivel. b,'evi
dade, afim de devidamente' pr"~ellcher 'a 'snudavel
fim I da lei, l'emetteQdo-sé a~ meslfio () D5elllo,

'P'E>1' es!af>oceda~ião e 'pal'a 'o in?ica~() 'elreit<f~ ~s
requenmentos-lDclusos,c0Rstantes da l'àl'açâo }fin
ta, assignada por José Ignacio da Silva, Official
Maior da referida Secretaria de Estado. Paço,
cm ~ I -de Março de 1828• ...;.. Bento ~Barroso Pe
reira.

•

•annullar a di~posição do sobre ito decreto de 14
do' Julho. O ml1ncionado Con~ lho ' premo ~i.'

litar o tenha assim entendjdo • o I'aça ex~cl1te.r
com os de~pachos necessarios. P l noio P ,Rio ele
Janeiro, 'c,m 21 de J~larço de ':I ,:,0 l1a Inde·
pendencia e do Impcrio. - Co il.LU .ma <le S.
31. L-Diogo Jorpe de Brito. "

"

PROVISÃO DE 22 DE MAnÇO.

CoU. PlaJ1cher.

l\Iiguel Calmon du Pin e Almeida, etc. 'Faço
saber á Junta da Fazen!la da Provincia de Santa
Catharina que S. LU. o I. acaba de determinar,
em aviso que me foi expedido com data de 17 do
corrente, pela Secretaria de Estado dos Nego
cios da Guerra, que a dita Junta mande assistir,
durante a guerrA actual, com as despezas que fo
rem precisas para a conducção das participações
officiaes entre a Provincia do Rio Grande do Sul
c osta Côrte, e mesmo dê gratificações aos cou
ductores por terra, se!fundo o aviso da mesma
data daqacUa Secretaria de Estado 'ao Presidente
dessa Provincia, onde se approva o plano por
eUe dado para facilitar li accelerar a referida cor
respondencia sem o risco de serem interceptad3ll'
as communicações. O que se participa ~ara sua
intelligencia e execu~ão. José Luiz da Costa a
fez. Rio de Janeiro, em 2Ia de Março de 18118.
-João José Rodrigues Vareiro a fez escrever.-
Miguel Cal~pn du .Pin li Almeida. Ii

DEcnnTO DE 21 DE MAnço.

ColI. PlaDcher.

'Havendo eu, por decreto de 14 de Julho do
:lOno proximo pl'cterito, nomeado a José Veris
simo dos Santos para o lugar de Tl'aduclor do
Conselho do Almirantado, cre3do pela lei de 26
de Outubro de 1796, cuja jurisdicção fôra devol
l'ida ao Conselho Supremo l\lililar pela lei de 1
de Abril de 1808, e constando ago1'a na minha
jmperial presença que o provimenlo de seme
l.ante lugar nem se fazia necessario nesta côrte,
onde delle se prescindio desde 1808, nem mes
mo actnalmente o he, por subirem da inferior
instancia para aque\le Tribunal jâ vertidos em o
nosso idioma todos os processos e mais papeis
,fclativos ús presas que tem de ser por eUe julga
d~; hei por bem I DQ' tão itten(\iveis motivos.

dente dessa PrQvinci~ e ao Consl;lbo Administra.
tivo a exacta obscrvancia do ,AIvará de :lO de
Outub~o d{l i 8,~5; que lhes próhi~e'qualqullr in
..gere;nci~ na Administraçãd da Justiça. O qj1~ as
sjm se. vos recommenda pela, parte que vos toca,

..fiçanllo. na intell,igencia de que na data desta SQ
eXpedfi\lll na confoemida4e referida as rl;speclivas
ordens aO Con~clho Ad(llinistrativo e aO Ouvi
dar, com a remessa do summario. O Imperíldor
Conplituci'Onal e Defensor Pcrpet~o do Imperio
do Rrazil o JIlandou pelos ~linislros abaixo as'
&ignados, do ,seu Conselho e seus Desembarga
uOÍles do Paço. Henrique ,Anastacio de Novaés a

..fez 1)0 Rio de JaPleil'o, aos 20 dc tIarço'de 1828,
,. da Independepoia e d(l Imperio. - João ~.e

(,11:0 Carvalho de l\loraes a fez escrever.-Francis
c.o Albcr~o Teixeira de Aragão. - Luiz José de
Oliveira.-Aclza-.çe no Liv. 2° de Reg. das Ordens
do Desenzbo.rgo do Paço, depois da 11ldepenrlencia. do
.Jmperio do Br.azil'·.f' {l. 65 v. a 64 v.

'. ponTARIA D'E 21 DE MARÇO.

ColI. Plan.cher.

IIlm. e 'Exm. Sr.-Ba vendo subido li prcsen
ça rlc Sl 1\1. o balhnço eff~ctivo ou i~ venta rio real
dos genel'os existenles nas terceira e quinta classes
c' stlbdi~isões de armazéns lIo Almoxarifado da
l\1a~inha: orc1cna o mesmo A, S. que na res
.B~cti.ya <;onradpl!ia, comoinamlo mui esérllpu10'
!l.anfente o ~ilojnventarió {l,ratico ,coríll o theorri
cR del1uzidõ 'annnalmeiJte da escnpt'll'açiio ~ se
lp'rma'lise pof'c)a'ssesl!Jlllmà' l'claç.ão ol,! mappa de·
:mo'dNrat! V?~' 'in'çlui~~IR)lu~tr9, 'diz.eres, a sàlier:
I"; g~neros exisrente's nos artn'azerís !em I rIe :Ja

-neito' d~ Ji128, segl,nélo o halalg:'o theo'rico; '2.",
d~to, dilo dito,' segunilo o balanço pratico;' 5°,
diffcrença para,mais; 4°, diffCl'l~nça para medás,
ou alcahcc ao Almoxal·ifado. A' proporção 'q'ue
em cada hunia das classes se concluir o respecti
vo mappu-, ser~ logo remeüido a esta Secretaria
com os signaes que ora se confião. Deos guarde
a V. S. Paço, 21 dn Março de 1828. - Diogo
Jorge de Brito. - Sr. José l\'Iaria de Almeilla.
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l' CIlI,I. Plàncher•.

nrID. e,EXID. SI', - Em resposta ao omeio 110
V. Ex:, de 4 ~e Fevercit'o antecedente, dirigido
da Cidade da Hahia, aooIDranhal!o da coria de
instruoções proYisorias, que de accurdo com o
Presidente Ila~l'lella l'rovinciã forãô f,.rmalisaJ,n,
para se regularem os traualho9 da AQnlillistl'ação
C Arrecadação das' Rendas Naoionaos dc,.sa Pro
"i,noia, no caso de merecerem appro\'ação; re
melto a V. Ex. as, inclusas instrucções, assignarIas
pelo Contadol' Gel'al respectho,t1eLO como copias
das ordens a q'le as mesmas sc refcrem, ii elt'cep
ção das leis que cxislCm impressas nas coUecções
que FI se remelt8rão, para serem .religiosamente
observadas; e quanto ao mais de que trata o dito.
omcio, estão dadas as providencIas ao referido
Presidente da Ballia, como a V. Ex. será presen
te. Ocos guarde a V. Ex. Palach.l elo Rio de Ja
neiro, 26 de I\Iarço r\.c 1828. -l\ligucl Calmon
du Pin e Almeida. - Sr. Presidente da P..o~in
cia de Sergipe.

PROVISÃO DE 26 1>e MARÇO.

Call. Pfancher.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, ele. Faço sa
ber Íl Junta da Fazenda da Pro"'incia da Bahia, qlle
~~ndo S. ~1. o I. , por sua impeJ'Íal nJullificencia,
Ç."Stabelecido a quantia de qoo:t/J rs. aunuolmf\n
'te para soccorro dos misera veis que se achão
recolhidos na Casa Pia e CC'lIes'io dos Orphãos
desamparados dessa Cídade, e qne a dita somma
seja fornecida tod,os os annos por essa Junta ú Me
sa da dita Casa Pia, como me foi communicado
-por avi~o rIa Sécretaria de Estado dos Negocios
do ,Il11perio, de 18 do presente: ha por bem an
t?rlsal' ii mesma Junta para sacar igual IJllan
tIa sobl'e o Thesourc.iro da sua imperial casa, a
fávor do Thesoureiro Mór deste Thesouro , para
:eu ~àgan:ento. O que se lhe participa para sua
lIlte\Jlgencla e fiel execução. PedJ"O José da Ca
mara a f.·z no Rio de Janeiro, em 26 de Março tlc
1828,-lUarcel1ino Antonio de Souza a fez escre
ver. -Miguel Calmon riu Pin ç Almeitla.

RESOLUÇÃ.O DE 26 ,DE MA.nço.

Manús<rripto aulhentico.

Senhor.-Po,l' portaria da Secretaria de Esta
do dos Negocios da l\1al'Ínha, de 20 de Fc\'erei
1'0 do corrente anno, mandou V. 1\1. I. remelter
a este Conselho, para consultar com eIfeito o I'e
queJ'Ímento de José Duarte Gal I'ão, do theol' se
guinfe:-Senhor. Diz José Duarte Gaivão que,'
ha\'Cl1do comprado hum terreno sito na Prainha
a, José Bernardes l\lonteiro, o qual tambem o
houvera por titulo de compra ao Capitão l'enen
te da Armada ImperÍíl1 J oaqui m Co....êa dos San
toa, a quem S. 1\1. F. fizera a graça de conceder
pOl' deqreto de 27 de Outubro de 1819, aconle
ce que o primeiro venrledor agraciado havendo
requerido o seu titulo, se lhe ma11dou passar em

TOlllO Til.

13 de Julho de 1820, e de novo cm 1823, de
poi:! de precederem todos os exames necessarios,
010 só pela Repartição da ftlarinha, mas tambem
pela Canura desta Cidade, e he tudo constante
dos documentos r/Ue existem na competente Se
cretaria j como porém o snl'plicantc houvesse
aqncllc terrello por compila, c o mo~trão as es
criptlll'as juntas, donde consta a legitimhhde com
(lue lhe pert" OCc, c desejava que o titulo até ago
ra lião passauo lhe seja enlregue; por isso Pede
a V, lU. I. rlue, ii ,. ista .10 exposto, -locumentos
junto~, e os mais l'Jue exbtcm na mesma Secre
taria, lh'o ma nde passaI' I)a rórma I'fHJuel'Ída. 
E R. I\l.-José Duarte Gahão.

Aeompanha I'iio este reqnerimento di"ersos do
cumentos, inl'or.llaçoe:" e mais pnpeis, que sobe~
no seu origitlUl. Malldou o Conselho, ii reqllisi
ção do Detembal'gador I'rocllrallor da Fa7.cnda
Nileional, que o supplieanle apresentasse o eoin
petente ah'arú que se devia ter pa 'sa,lo ao Capi
tão Tenente Joaquim Corrêa dos Santos, em "ir
tude 110 dp.crcto de 27 de Ouluul'o de 1819; di
rigio então o sllpplicante ao mesmo Contelho O

requerimcnto do theor !egllinte: - Senhor. Diz
José Dllarte Gall'ão que, ha "eol1o reql}el'Íl\O a V.
lH. I. o titlllo competenle dé hllmas ICITas com
prallas pelo 5upplicante a José Bernardes Mon
teiro, e ol'iginalmente concediclns ao Capitão Te
nente ,Joaqnim Corr8a dos Snnto: por S. M, F.
o SenhOl' D. .Joã~ VI, foi V. ~l. J, senido dcfe
rit' ao supplicanle, pelo Consdho da Fazcnlla ,
que devia até apresentar o competente ai varil que
se dC\"ia ter pass(u.lo ao dito Capilão Tenente, de
pois de preellchidas us mnis (;olllliçc/Cs e diligen
cias a que de ~ i:l nceessnria mentI: QI'ocedcr-se;
supposto porem, imperial Senhor, a req1lerimen
to daquelle agraciado, se mandasse passar o al
"ará em 18 de Noycmbro de .821,COOltuUO, pe
las eommoções politicas que enlão th'crão lugar,
não se lhe passou o dilO' aharú, cstanJo aliú5
preenchidas louas as condições e diligencias do
estylo, como consla rios documentos com que
instruío o seu requel'Ímento, e s'.m os qllaes !ie
lhe nüo mandaria passor u dito alval'iI; C.OIIIO po
rém por este mOlivo não p -Ile o dito agruciaJo
tran 'millir titulo para o primeiro compa'ador,
nem esle para o supplicante, que por isso tem
touo o direito de o requerer; por isso Pede ii V.
1\1. I. se Jigne, ii vista das e:!eriptura dI) sup
plicanle jUl1tus ao seu rçquel'Ímento, mandar par
sar-lhe O dito titulo, \'i lo que por ella se prova
o s"!u dominio, bem corno a mercê fcita ao 01'Í
ginario PQssuido[', para cujo complemento ó
faltou o titulo que pelos molÍl"o. expo los lhe
não foi passado,-E R. I\I.-José Duarle Gnh'ão.

Depois mtlnlJou o Conselho inl'OI'llIal' o Desl:ffi'
hargador Juiz llos Feito da COI ôa e Fuzcndu,
que sali-fez peJo maneira scgllÍntc: - Senhor.
Tendo sido doado o tel'l'eno de que trata o sup
plicante José DUal'te Gallão a Joaquim Corl'êa
dos Santos, por decl'eto de 27 de Outuhro de
l819, com a expressa condição de sei' obdgado a
estabelecer ncUe estaleiro ou dique, Sl)Il"1 essa
condição preenchida, c seJU o competente all'ar{~

de JIlercê, pa's50u o doado a vellckl' o dil'cito quo
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Hnh.'t it4.re o J1lCSlIItO ~~r'epft, pelai C'scrÍ'[l'fwa juo..
ba, ;i.~~l'Ianl~ ~J oóU'iro, e este ao suppH..
cante-,C'D;a tellrálló, ~gundo a infoJ'llwção dl)' fal
)cci~ 1",_~CchJl~ J'ronóslUl A.ntonló, cm data de 8
de J;trço <te Ih~ Se' diz improprio para estalei..
1'& por t r mo li fi-ente e C<lt:5 ao mar, bem que,
pcla r-cstÓ-I'l:t fi:Í!a pelo Tlim. Senado, se mostra ().
c&n~'ral'Ío, -eslcs term08, parece que só tet<f. lu
gar Ó f''l'tendido ti nlo peto suppHcante quando
mogtl'Dl' preette'hida a londíl,:ão eom (fue foi ,Ioa
00 ()I sob.'edito terreno, e ql!le esse mesmo Lerve
no fkio e tá comprehendido na sesmaria dad~ no
.armo (le 1567 ao 11Im, -Sc,nadl', "isto a sua op
posiçiio, fllOllatla IHJS titulos da vestol'Ía. I to he
o que me pál'ece e que po 50 ii1f'lrmar, em ob
sérvaneia da impelia I portaria de 'JJ7 de Abril do
corrente, «(ne 11Jl1e' f~~ expe.Hda pelo Conselho da
Fazenda. V~ lU. J, mandal'ú o flue rãr justo. Rio
de J:lOch'o',-2 de Ju'lho (Ie 1827. O De emu3'rga
dOI' ,Jni1. ,10.0 Feitos da COTôa intel'Íno, taiz Pe
reira l!10 Couto Ferraz.

E 'ondo ouyido ultimamc'nte soh.'e tmdo o De
scmbargachlr li'rlJc{~I'al~lor da [c'a'lleIHI1a Nacion/llt,
disse: -COrl venho com a p'al'ecer do Desembar
gadot' Juiz dos Feitos da Co,rôa, Sonerania e Fa
zenda aciónal, altentas as raz@cs que exponde.
Rio do Jandt'o, I I de Julho de I827,-Queil'oz.

O que ,'isto, parece ao Con.sclho que, "isto a
legitimidnde da- donécssâo do ~erl'eno tllJ qne se
ll'i1ta, I/eita a Joa([uim COl'rêa dos Sanlos, que
com dil'eito o lJ'a~passou a José 'Bcl'oardes !\lon
toiro, c c te ao snpplicante José Duartfl Galrão,
com"o se verifica das escripturas de venda juntas,
c cm altcnção a ,Cl' esta conces ·ão onerosa, POl'
is'~o qlle foi feita cm compen ação do terreno
que e lhe tirou para o Trapiche da Ordem 3" de
S, Fl'aLiCisco, como he cXP"c so no deGl'eto da
·concessão; \Í:;to mais que com lodo o conheci
mento de· causa c Illalcria se fhc tir.ha jil compe
tentemenfe mandado passaI' o titulo, o espaço de
tempo qne desde então tem decorl'ido até agora,
09 factos lIa venda flue do terreno se [em feito,
nada cm rigor .le direito obsta afjuelle despacho
que mandaI' passar o titulo ltlnha o seu de\'ido
elIeilo, como o supplicante requer, V. lII. I. rnan
i1al'Íl o que for ju to, llio_, 30 de Julho de 1827,
6° da Independencia e do Imperio. - FI'ancisco
Dapti ta llodrigyes.-Dr. Luiz Thomaz tf(warro
de Campos,-João PI'cstes ete Mello,-Foi voto
o Conselheiro José Fortunato de Brito Abreu
Souza c Menezes.

Resolu(.ão,-Como parece ao Conselho. Paço,
26 de Março de I f128. - Com a I'Ubrica de S.
1\1, L-Diogo Jorge.de Brito. - Acha-se o ortgi
1tal no Cartorio actual do Thesow'o Nacional. -

nESOLUç&O DE 26 DE M.Anço.

l\Ianuscrillto authentico.

Ao Conselho da Fazenda se mandou comulLal'
o requerimento de Francisco da Sihta Leite,
acompanhado de duas apolices do antigo empres
timo, e outros documentos respectivos á lrao
ncção feHa com Antonio Diniz Vieira, em que

pede o pagamcnte das·}tlras d& .1 as apoli-
ces. satisfazcndo a decima que s ' c exige.

O Juiz dos Feitos da Corôa in 1.OU que, ain-
da que o dilo Vieira., (re q~m hc. ,;essiorumio, o
sU[1plic.antc~ aceiLasde li h.ecall~a Clb LO 4cJ.1I1lh
de 1809, e li. lei a p.âse I! peito fôi publicada em:
17 do dilo mez e aMo, todavia, como foi dea...
do ao dito Vieira pelo testador 9 é'spaç9 de qUllJ
tI'O anilas para cumprir os legados, só depois dei"
se prazo, e da satitlfaçãe dos le§ados. lto qlle1 se.
poJ~a ~ôhe1' qual eca a herança liquida. que. po...
dia resultar ao soheeditn Yicira, Rói qual ell61liia.
podia ser empossado stllD que ti.\lessc .féit" w.vou,
tario do_ todos Ol! bens; e só nessa occasião, 000.

forme a di po ição da mesma lei, he flua devia
pagar a quinta parte da hel'a~a qlle realllleot8
11.rrecadasse ~ pOI: não ser parcnte do testador até
o segunltú gráo, e que p-or isso UlC pavecia lf\Íé(
a dita herança astú comp-reheoc11d:a na di~posiçãó

da I'eferida lei, pf)l'qo.e, SllppoStO que ella iosse,
aceita alüeriO'l'men-te á. puhli4:aç'.);Q c1l sO'bl'e.tlWw
lei, "e~O' realisar-se muito posted~l'mcnte.

O Pl'ocurador da Fazellda foi de parecClr qlie'

o supplic<lntr. está nos termo~ de ser deferido.
Pal't:ce ao Conselho que indevidamente se exi

ge ao supplie<lnte o pagamento da <Íecima ou
quinto do \"3101' das opoHc:.cs ile que lie propl'ie
tario, pela cessão que delias lhe fez o herdeiro do
credor, para lia ver o pagamento das mesma apo
lices e juros "enoidos e por yencer, emqnallto
não forem remi<1a{l; porquanto, sendo unica
mente {'e pon a veis ao p<lgamenlo ua taxa decre
tada nas heranças pela lei de 17 de J unho de
ISO!}, nns termos tlm que eHa se dc\'er, os tes
tamenleiros que são cabeça dc cas~l e inventll:
riantes, ou herdeiros plJr ficarem na posse. do ca
saI, e ha vel'em. 11 si a herança. e os lcgatarios para
haYerem de I'cceber o ueneficio :dos legados quc
lhes são deixados, com re pOllsabilidade dos
que lh'os entrcgão sem a clevida solução, esta
respon -auilillacle e dever jínnais se póde esten
dei' a outras.quacsquer pessoas que, além ue. não
screm especificadas na mesmâ lei, nenhum util
recebem ,lagueHa herança, ainela que, por algum
dos outros títulos por que se póde adfJlltri,', ou
sejão graciosos ou onel'OSOS, elles venhão atei'
domínio e posse cm quaesquel' dos bens que 1'0
rão das heranças, bem como acontece corri o sup-
plicante. _

Demais, tendo o bCl'deiro daqucllas apoJiees,
que as·cedeu ao supplicante, aceitado a herança
de AntoRio Teixeira ['as~o-g:. credor e pl'oprieta
rio dellas em 10 de Junho de 1809, e tendo o
dito Passos fallecido em 2 do dito mez, como se
mosh'a do termo de aber.tura do testamento, mal
e indevidamente se di't estar sujeita a herança e
o herdeiro á disposição dll lei posterior de 17 dó
dito mez c anno, que só reg'ulou para o futuro e
não pára o pretcrilo, 00 caso em que se achava
esta sobre que se questiooa pela àceitação mes~

mo anterior, e que pela iostituição de herdeiró
fez devolver no mesmo instante todo o domini()
e pos!e da herança no instituído, que já o tiobà
corporal e real desde a morte do testador.

O espaço de tempo deixado ao testamente' O'



1myod«;r ta' ri" I(t lR1U'ítt~ lhe imm '1;ell'e
'finié feito B"'ICe,l tf1'e fttIli'Ü1f1M r~speit() ii he
t'a~, e flue hf. !i<f1"t '&o mesmo tl98r (l1U nii19-del
le, podendo chmprir no mesmo inst<lnte -as dis
posições tio 'leslador., e só não podendo, pelo
Juiz tia CGflht, ser obng,ado 3 mostrar esle cum.
primcnto cm mImos tempo tio que .o marcatlo em
leu benelicit. r~to mesmo bc o que jú recon1le
tlim este 'l1riiumal, qoanikl, pela sentenra de na
Mib9iQ '1unla, lu·Lilitoll li sUf'plicantc J>a1"~ po
~ eO#ber /fiO 'l'ht>souro o ca.p'ital d.lqnellas apo
. ioes e os e\IS ootnpelentes j.Jros vencitlos e que
e ~'I!n.cCl'em, sem outra ltl~uma om-igação, e s'

:pelu "1'1:110 ~ul de cessionurio.
Â Fazenda da Naçio tem mai" pri\'ilegios que

11 4~s úbtiit>00S cio IlfDpePio, us DilO tem mais
~it"ejtos, e 'P0r.i so ,.e 'illiqua e nieg••i qu.aiquer
iftterpretação que se queira 'IIu em seu bel}Cficio,
tJUe não 5eria rIem 1mr om:bv.l lembrado em ,"e
l;'Qoios de sbmullDonle náturez-a cm que cllil nã.o
/figl1l'aB5e. '

R-no1f1çio.-'Com0 pnl'cli:e. rn~o da Boo Vis
ta, em ~(h4'e iQar~1O ,de ,8~8, -Com a,rubrica
'tlb S. m. J.-l\Iírgl1111 Cu'lmon dlJ Pin <C Almeida..
J/Iclult-u o -M'igi71tlllftlO CttrllJ/w _ctltal do TfrrlottrD

tfciunllL

1'011;1' ABU DE 27 DE MARÇO.

lCoU. .rloaoêber.

!-lIm. c .iEIiIiD. :Sr. --Cou ia('ranuo S• .l\I. o L
tcJOe,'9 uso do AlIfé j>31'a <al.m/l.{:qs ,;'is tr~pu.lações
d.s V1l806 de guc.rra nã!) 'só J1C t1~summa utili
,dado oomo;pretie.r ativ" conlra 9 ~SDorhuto, mas
-i&é pdo 1ada ao jnteresse mr.reça tal gcnero a
.pJ'Clhrcoda c consumo por lõe.r de :producção na
cional; ordena o mesm@.A. S, que u'ora em
'tliItDLe, no forllecimento de CólCJlL: salgada paJ:a
~upp.ri1ll6oto ~las meSIDas Iripulações, se decll1za
-ainda humn qnarta pmw, que JcvCl'á ser substi
~uidD pOl' 'Célrne ~ccca., ~e"enuo esta ser é1coDdi
cionnda em barris e estnnques, e rn\ri ..pertada.
De~ !gu<lrJe a V. J<;l% ,[)aço, r-ill 2' de i\lar90 di:
l8IA8, - [)iogo Jo ge de Brribo, ......,.8... JDsé Maria

'd.e Almeiua..

l'ROV1'S - O 'DE 28 Ml Ilünçu.

Cull. flancher.

Miguel Cll~mon <lu Pin 'e Mmmdn, etc. Faço
'ober ú iJonnta tl'a Ynzcndo da Província Cisplnti
nu que, levando' 'ao alto Toonheoimcnto de So 1\1.
o ~. 'n 'sua conto ·ae ~ do rnez proximo pas~odo,
cm que pe(lc não-Jlb declaração soh"e ,o opoca em
true lIeve principiar a liqditldr-se a divida activo
c possiva da flrovinmo, DOIl rermos dasl'rovi õe-s
-de 171l 19 tlc Dezcmbro doanno passndu, mas
11lmbem Officiaes pm-nco;jlfjevorem fl I'eferido
:tr.tbalb1> pe10s 'lDeiog inmcll'dos oftO dita conta';
houve'o mesmo A. S. 'Por bem ddtermimrr, qmm-
o fi primeira parle, 'lfl'Je se Te-sponíJcssc a eS6l1

Junta qne faça :proceder á 'liqnidaçitfl de Itoda:n
'í1iVi'd'll que se oéhat"'1cgitimítlalJe c&ntralrida, qu-a
'}tClo lGdvern'o -do 'Metropble: -quer pp,IQS aut&(iHll1M

des publicns tl:11-Ga ernOil ~ :tUOpe~êrão ilquel
le; e ((uanto ÍI segunda, queapenas forem I'eoc
bidas no Thesouro as inl'orftlaçõcs que se exigirão
di!) 'PrcsidcnLe des!nl Pro' ia e . c i 00iiio
Hoerr6J'a, sobre c&1.es J! OU tI OH objéctQS ~lXIpOC'tál••
wlilmos, cm iI'lude .1105 a,'l"O;l que se ll\e5 ClIí

pellirão eu 12 de Fe"creiro ulJ,imo, ucferixÍl
cmno fOr justo. ,P.t--dro (fcjnso ..Ie Caf\'nlh~l a lel:
ao Rio de ,J.ancirn, em 2,8 de Março ele 1828.
João J05é Rodl-iguell Varei.·/:) a fel. cscrevc...~
\\liguei CalmoR duPin ,e i\lmeí.<Ja.
)0

POJlTAJlU Doi> 311l.e ~llllÇO.

'Imp. avu'~o.

lUm. e Exm, Sr.-TcmLo lovnd4 lIO conheci
mento ~le S. 1. I. ii informaciio çomrnclli.La a
JI. Ex, .pEl>!' a\,j-o de 1(1 d'O cOI1~e'nle mel., em qlll<tl

,lhe orJel)~,(i hOIl q~ se t.Ie deolo1';)1' Q rnoti "O por
que o Dasem»ltl'gll'dor ,Juir; ue Orp.hãos de 'ta
.(illj1te~I 1. tnolii~ Ino.nteillo da R<oclla" costuma
perceher emolumlmoos :maif>.res da lltUe 6sltaXll
,dos I}le\:o regimen1:0 de 1.0 ue ().utuhro de J ,ã4,
principalmcnte pelns pnl'til!bas cm q,lle os reoebe
dohrndos, reconheccll o. mesmo A. S, que se
melhante pratica não ,só he arbitrnria c lesiya,
como tambem diametrnlmentc conlrnria ii legis
lação ((ue regula esta .lDaveriJl, não podentlo pl'C

textar-sc tal innovaçiio feila pelo referido De
sembargadÇlr, nem com D alvará de 2' de Outu
bro de 1"814, porquanto, orilenando este que o
lugar lIc .Yuh de Orphãos 'fu.sse erddo -por ham
Desembargador extrnvugan'te lla Cnsa .la oJ)l)\i.
cação, oaCla inno"on are peito de emo'umenfos,
e por isso devin continuar a receber-se os qtre ~
rcgimentD davn a toe lugares; e nem ttãu PO\lCO
com o regimento dos DesemborgndJl1'cs ila Cam
da Supplicação, que nem }lode ser extensho-a
outros omeios, e que nem a Slm Tcle-vnria a eo'n
tratlicção de ,'aler para as partÍThns Ctlr'tas-pre
catorias" e õe não sel'\'ir 'pnra os outros emo
lumentos: quanto mais qne a exorbitante qUõlotia
extorquida pelas ,partilh,ns .não se ncha estabele
oida JleSSC mesmo regimento, E desej:mno S. .
o 1. por esso parlc crilar n cOhtinu:rção de hlrmu
inno\'ação tão i'Ilegal e absurdJ, e peln outra fa
ZCl' eifeoliva a re ponaab.i1idade dos empregados
publicos; he senido ortle.nar: 1°? que no Juizo
dos Orphãos l1esta Côrte se execute litteralmen
te, (l'ora cm tliante, o regimento de Iode Oulu
bro de 1,,5,4, na parle rC'lativa, parn que S. Ex,
'<n1pcdirú as convenientes ordcns; 2°, que V. Ex.
ou'Vindo par escripto o Dcsembargador AI lonio
l\lonteiro ua Rocha, aotual Juiz de Orphãos pro
-prictario, c exigindo IdM Tcs,pectivos Escrivãe
huma relaoiio ,oil'cUDl1Ilancinda dos emolumento
levados co'mra n (13 posi9ãodo cilado 1'C'gimcDto
'torne a informar com o eu pnreccr parn, ÍI vista.
.de tudo, 8e procedei' como fôr de tlireit.o. Deo.
-guarde o • Ex.. p,;w.o, 51 dc lar,Çp ele J 8.28,
LlíCio Soares ~eixejra de Gom'êa. -SI'. VisJ}on~

lle ,de Alc.antnrn.
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PROVISÃO DE 12 DE ABnIL.

lmp. açul.o.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, et<:. Faço
saber ú Junta da Fazenda da Provincia de Per
llambuco 'llIe, J'ccchendo-se o seu omeio n. :5 de
15 de Feyerei'ro ullimo, in formando, como se lhe
detel'minou, a respeito do requerimento de Do
mingos Gomes BelIn, cm que pede;) restituição
dos direitos que pagou nessa Alfandega de varias
fazendas de sua conta e rle manufactura portu
gueza que jit ha \'ia pago"na Bahia ~ houve S, M,
o r. por bem inlleferÍl' a pretenção do SlIppUean
te, Íl ,'ista da di ·po. ição do decreto de 12 de No
vembro de 1822. O que se participa fi Junta para
sua intelligpncia e govcmo. João Ignacio Perei
ra Cabral a fez no Rio de Janeiro, em 12 de Abril

?UZII a f~ 6S
Almeida.....

tle fl5 de Á bril

de 1828.-l\Jarcellino Anlonio •
orevel', - Miguel Cal1DoD du • i
Acha-se no lJia,.io Fluminense n.
de 1828.

RESOLUÇÃO DR 14 DE ABRJL. I ,

1IlanuscríplO allliJeulicoo
, r

nemetteu-se ao Conselho da FaZf:nda ~ para
consultar, o ameio da .I :.1IIta tIa Fazeoda da Pro
\'incia das Alagôas, de 5 de Abrillie 1826, acer
ca de haver a me ma Junta ilrJ'ematado em hasta
publica diversos conll'actos da dila PI'O\'incia e
posto em administração ou,\ros; 'e instruido este
o1Ticio oom dÍ\'(}rso's pateceres e respostas fiseaes
iuterpostos (Ida Repartição do Thesouro. man
dou-,!J oudr o Juiz d05 Feito da C(Jrôa, o qual
disse que as illTemataçãcs II que proeedeu u men·
oionada Junta em Outubro de 182:) fOI'ál) na ver
dade, l:ontl'lI o quc se lhe determinou pela 'Pro
,'isão de G de Ag'osto do mesmo anno, expedida
pelo Thesouro Naciooul, por~m que do' papeis
sobre que S. 1\1. I. malllla que informe não oons~

III qlle' a sobredita ,Junta jil li'Vesse núticia da
meneionada prol'isão, e nem era de crer que
'tendo-a reoebido procerlesse coutra o que estava
ordenallo, pl'Íncipatmente quando no seu omcio
de 5 de Abril de 1826 a mesma Junta participa
que já estavâo arrematadas em Outubro oertas
renllas, e outras ficárão flm adminiHI'ação, na fór
ma da sobredita pl'o\'isão. E,que portanto era
'dc parecer que, ,'isto terem siílo em boa fé oele
lJranos os contracto de que traia o mencionado
offiei o pelo tempo de tres annos, a oontár de I

de Janeiro <Tc 1826, (} jo't se ter pa sado metade
do triennio, continuem elles como forão coo
tractados, ,Ieclal'ando-se "lfuella Junta que, fiean
do approvado' o seu procedimento l.I tal t'espcito,
cm attenção a 'ser ántel'Íor ii recepção da ol'dem
qüc se lhe expedira, ponha em rigorosa obser
"ancia a menoionada provisão a respeito lIas ou
tr'as rendas publieas, emquanto se não mandar
o 00 ntrai io.

Dandfl-se de tudo 'Vi ta ao ProeUl'adOl' da Fa
zenda, este respondeu: ...:... QUI'., ta ,'ista lIa infor
mação do Juiz da Corôa c o mais constante dos
papeis inclusos, fiat jus/i/ia.

Parece pois ao Cons-eUlO que, por não ter a
pro\'isão de G de A~osto de 18:l5 prohihil.lo se
<Jrrematasse os conll"3ctos ha"cndo lioitante, c ai
tenta a quantia por que se arrematilrão, não se
póLle considerar quc a Junta ,'iolasse aquella or
dem, reali amlo as arrematações que annuneia
ter feito, Julgar-se porém se essas al'l'ematações
forão legaes e merecem SOl' confirmadas depen
de de verefo-se o.s respectivos autos, e hal'er co
nhecimento do preço, porque toes contractos se
arrendilrão no tl'Íennio anterior, o que a Junta
deveria ter mandado com sua J'eprcsentação; se
melbantemente lião se póde approvar lel'em-se
dado 10 por eelllo aos Administradores, c 2 por
cento ao E~crhão e Thesoureiro nos eontl'uctos
commetti<Los ii administração das Camaras, por
não constar de ordem que autorise semeUlante
arbitrio, polo qu~1 responderúõ nas contas que

PROVld.() DE 2 DE ABRJJ..
1

DECRETO DE 8' DE ABRIL.

CoJl. Braz.

Havendo e 1 sa.nceionarlo a lei de 15. de i'lo
l'embl;O do aono pilssado, que manda dar outra
fóul'la ii .Imperial nrigada de Artilharia d,i! i\lad
nha;, c tendp céssado os justos motivos qüe até
o pl'c&epte olrtÍlrão a sua execução: heL por
bem que se ponha em pleno 'igor, segundo o
formato que COI\1 este baixa, assignauo POI' Di.o
go Jorge de Brito, do meu Conselho, Ministro e
Secrutario de Est<Juo uo~ Negocio,;; da l\larinha,
,preenchendo-se QS postos \'[Igos e os novamente
cceados pelo augmenlo de quatro Companhias,
tudo conforme a letra da mencionatla lei. O Con
selho Supl'emo Militai' o tenha assim entl'lHlido
e f~ça expedil' os despachos necessarios. Palacio
do Rio de Ja_neiro, C111. 8 de abril ue 1828, 7· da
Independe'ncia c do Imperio.-Com a ruhrica de
S. M. I:--:-Diogo Joq;e de ~rito.

lmp•••UldO.

l\1igud Calmon du Pin c Almeida, etc, Faço
saber ÍI Jnnla da (·'azenrla do Rio GI'ande do Nor
te que, sendo pr-cisl'nte a S. M, o I. o seu omoio
n. I, de 26 de .I:íneil'o nltimo, participando o
remessa que fez. de pílo-hratil, além d<Js antece
dentes communicadas cm oflicios du 29 de Ja
n~iro e 12 L1u !\I aio do anno proximo passado,
nao obstante a dimeuldade quc se de"e c~peral'

talvez mesmo pari! a remessa annual de 8,000
quintaes, pel;l esc:! 'sez a que sr: \'ai tornando o
mesmo pilo, 110 Clqe toda,'ia a Junta põe todo o
cuitlndo: ordl'na o mesmo A, S, ~e rcsponda {I
Junti! que ficou inteirado dos ditos oflicios, e es
pera ((ne empre~lIe tf)dos os meios para cumpri!'
exactamente as pl'o\'isões de 24 de Dezcmbro do
anDO findo c dc 18 de Abril antecedellte. O que
'promptamenle executaríl. Antonio Lonrunço Pe
l'eira ue Gannlho a (ln no Rio de Janeiro, em 2
de Abril de 1828,-~lorcellino Antonio de Sou
za a ,fez esC're\'er,-i\1igllc-l Calmon du Pin e Al
meida. - Aclta,sp' no Dial'~o Flmninense n. '118,
de 24 de Maio de 1828.
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PROVISIo DE 18 DE A.BRIL.

llDp, 8YDI~o.

Dlignel Cal,mon OU Pin e Almeida, etc.. Faço
sabCl' ú Junta da Fazenda da PI'ovu)cia da PlI~'a-

. Iliba do Norte que" sendo ligora prcsente a ,S. 1\1.
o L o estauo. de depl'!lci'llção em qu.e se acha o
l'úo-IJI'azil nos mercados !la Europa, não sOmcn
tc pel,o uso que se vai fazenl10 de ontras madeiras
colorantes, mas p~ihejpalmente pela irr<;gular~

dade c desl~ixo que tem havido nas remessas fei
tas por essa Provincia, cl,ljo pilo-brazil, sendo.
ali,', de mui bo'<l qualidade, chega á Europa em
tóros rachados e imperfeitos, e até Inadado:;
pela agua do porão dos na"ios; e desejando o
mesmo A. S. acautelar, P0l' Illcio de mel1idas
energicas e efficazes, a luinn ,Ie hum ramo im
portante das rendas publicas, e de h,um COl1lrl,\or
cio qu.e alimenta a indpstl'ia e dá ntil emprp.go
a muitos dos habitantes dessa ProvinciJ: lia POI'

bem que ii mesma Junta execute, sem perda de
tempo, o seguinte:

I. o Que toclo o púo-brazil que houver ;;tinda
de se remettel' para .Inglaterl'a, na c.oo ro L'Inid tide
da pl'QviSiÍo de 2-l de Dezembro do .anno proxi
'?lo passado, que fica cm todo o seu vigor COD) a
alteraç~o abaixt;J Jdecl'\rada, sejll tiA mdhoJ' qua
lidaue, eo1 tóros grÇlSSOs, sem fen.r\;;ls 011 rpchas.

2. o· Que cada hum toro de páo-lJl'azil eja de
vidamente marcado, não se devc.ndo o~nitl.ir de
moç\o algum esta importartL~ solemnitlade, que
rnuUq contribue ·para, o crCllilo do A3encro.

5:0 Quc não se reD)ctliio tÓ1'05 ,de arvores no
vaS e l1elgadas, ou que não lenhão chegado ao
grilo de matUl'idadc qLlC !lo- mister.

4. o Que todo o p!lO-brazil ej3 cuidadosamen
te embarcado e bem acondicionado 3 hordo dos
nados, preferindo-se a antiS'a pl-atica de arrumar
o~ tÓI'OS nas cobertas e cntl'c S/lccas de IJlgodão,
e deixando-se absolulamente o u~o.de O1cLle-los
\10 porão dos navios em contacto com a agua sal
gada.

5. u Q~le todas as I'emess,\s (Ie pilo -hl'azil scjão
feitas, de hClje em diante, aó EIl\'iatlo ExLraor
dinjlrio e l\linistro 1'IenipotCI1cial'io de S, 1\1. I_
l'.Ia Côrtc de Londres, ou ii sua orlle01, fican<lo dc
nenhum eil'oito a praLica aLé aqui' obscnada de
se reme\ter aos Agenles cio Banco do Brazil. O
que LndQ eosa Junta cumprir!. com o zelo, acti
,idade e intclligcnci<l que dOI·e el1Jp.'cgar cm ne
gocio Ião momentoso, dando conta ao 1'hosoul'o
.Publico' do dia cm que rccebcl' a presente provi
são, e das medidas que (OOllll' para asna imme
diata e llI'gentp. cxecução. Thonlé ~laria da Fon·
seca Silva a rcz no Rio dc Janeir'o, em 18 de
Abril dc 1828.-Marcellino Antonio de Souza a
fez escrel·el'.-1\lih'1.lCl Calmon du Pin e Almei
da.-AcluHJC no Díario FlctrllillellSC II.. 10g, de 15
d~ Maio de 1828,

PORT ARrA DE 17 DI! ABRIL.

'eoll. PlsDcher.
, I

IUm. o Revm. Sr. --S. 1\1. o I. ha pOl' bem
que V. IIIm. I'emetta immediatainente li esta Se
cretaria de Estado li hulla original' de '9 de Se
tembro de ,182@, qUlI começa C,lrlctis ubique pa
leal, afim ele sei' 1'I'esente c obter da Assembléa
Gel'al Legislativa, na proxim;J se~são, a sua ap
pTovação, como he indi:lpensavel, pr.'!'<con'ter a
Tefcrhla bulia disposição geral; e que cniquanto
se .não ,'cl'i'fical' aqucl\a app.'ovação, V. Illm. sus
penda a execução dt:lla, dirigindo por esse etreito
-as ordens aos ~eus delegados, qúando já tenllão
sido expedidas para o seu tnmprimento. Deos'
guarde a V. JIlm, Paço, em I? de Abl'il de 1828.
Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. -SI'. A.ntonio
José da Cunha G-usmâ<1'e VasconcêU·os.

"

ColI. Br\lz.

ARTIGO addicional ao t;.;tado de a71li:mde, nategarão
, c071lmel'rio, de- 9 de JUlho de 'I827! concluído e
assignado no Rio de J alleiro qos 18 de A bl'il de
1828, pelos mesmos Plenipolencíarios.

ARTIGO UNICO. .
Sendo a intenção bem 5incel~~ das 'lI tas partes

contl'aotunles dai' Ioda a libenlade possi \'\ll . ao
comOlcrcio pela adopçãl} de 111101 sysLellla.de per
feita reciprocitlade fundada cm principios justos,
com'eio -se em q\le toda~ as vantagens de na\'c
gação e de commcrcio que são 01} forcm COt1CC

diJas por huma ~Ias altas p;;lrtcs' c09tractantes a
llUma cidal1e, nação, ou a hum c&tal1o qualqucr,
li cxcepção da nação portugu<lZa, SCr;l(} de facto
e,de direito concedidas aas ~llbJitos da oulra, da
mesma maneir a como ,sc cs~as concessõcs fosscm
inseririas pala \Ta por pala na no referido tratado"
preenchclld~-~e toda \'ia todas as con(liyões de
l'eeiprocidarle que. essas \'ant3gcns snppocm.

COLH'eio-se mais que o pI'escnte arLigq ~ddi

cional tcrú II mesma força e \' alor como se fosse
insel'ido P'Ila\'l'll por palana no tratado de 9 ele
Julho de 1827. Em fé do que, nos os Plcnipo
tenciarios dc Suas 1\lagestades o Imperal1ol' do
Brazil e El-Rei de Prussia, em 1'irtnde de nossos
plenos poderes, assignúmos o prescnte artigo
Com os nossos punhos, e lhe fizemos pôr o se110
das nossas a1'll,las.

Feito no Rio de, Janeiro, aos ~8 dias do mel.
de Abril do anno do Nascimento de Nosso SenhOl'
Jesus-Christo de 1828. - (L. S:) Mal'q\l~z de

TRATA.DO· Dll 18 DE ABlIIL.

"

4
df:fell1 ao. l'l~e&ow;p,. oode, tenJo 4e \egali~ar
snas a4diçõe~, ,0\,1 v~rilicaraõ a Legitimidade da
quei", dll~pel.ll nOu sptrrc:rúõ '10 scu desabono ~
j~~ta dcsallcnção quc merccem despezas arb~tra-

nas. ,
Reso~l~(."<io. - C'omo pal'ecc. Paço lIa ,Boa Vis

ta, 14 de Abril de 1828. - Com a rubl'Íca de S.
lU. I. -1\Jigue~ CalmoD du Pin e Almeida.-Ex
tl'ahida elo origina,l7lo thesq~ro Nacional.
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lrES~LUÇAO DE '21 DR A:BRfL.

IIlanuscripto llulhentico.

Ao Conselho da Fazel'ula se mandou consultar
o re(Iuerim/Wto de D, A'Tlna Àngeliê:l de Oliveira
e outros herdeiros de Belchior Pinheiro de Olh'ei
ra, em que pedem o paKamento das quatro quin
tas pal·tes do ordenado do dito Belchior, -d@ tem·
po que esle este\'e suspenso ao Seu erhp"ego 'de
Escrivão dos Diam'llrt.les do Tijoco; e prc'parallo
este 'requçrimento com hllma informação da Jlln
ta da ·F:tzemla da 'Provincia ile linàs G-'craes, e
com Ilhel'sos pllrcceres inte.rpostos 'Pe'1a' Rcpar
ti~ão ao 1110sooro Publiéo, mllniloo-se I)u)'ir ao
Procllr'ailor lia 'Fazemln, o qunl responlleu que',
II 'Vista do decreto que mmtdon restituí r o marido
e pali das supplicantes ao omeio de que rôra sus:
penso, pareee não estlll' ,!as C1l'cnn'Jstancias de
I:lb'torem o ordenado que pedem senão por graça
especial.

lfarecu ao Consl!lho o nresmp qne cntenaeu o
Procura(lor d'a Pazenda, con'fol'manilo-se c;om sua
respostll, ,-isto gee o deereto a'ttest'a o crhlle ; e
na tgraçÍ1·l1e sei' este p~rdoado não se póile dedu
zir a ootrn de ter direito ao! orllenados, no que
seria prejudicada a Fazenda, que 'VirIlI a pagar a
quem II lesou, e ~eria -até' ue tlamnoso exemplo
que réos il'e semelhantes cfill}e~, sobre li remissã~
tla!! penas, tenhão o inconcebi.nil direno de Ten
cer ordenlldos pOT tempo~ qne não senÍrão, li

não 'servirão por serem remO'v'iaos por culpo'S de
que, 'bem longe ile mo!"lrllrem-se 'innocentes, to-
rão perdolldos. ' ' •

R.esolução. -Como pa'rece. Paço aa Boll Vi ta,
'em ~1 de Abril de 1828, - Com a rabrica ile S.
M. o I.-l\liguel Calmou du Pin o i\lmeida.'
Extrcrhida do original no Thesouro NacioTlal. I

RESOJ,UÇÃO DE 21. lln' ADRI'L.

"Mnnoscripto nutllcntico.

Romett-eu-se 110 Conselho da 'FlIzenda, pllra se
consultar, o requerimento de J oaqlllm José tIe
Abreu, segundo Escriplorario ila Juntll da 'Fa
zenda da Pro\'incia de Pernambuco, em }lue'}lre
tende a indemmisação dos QI't!enados que deixou
de p'erceber lJuando 'foi lIemrLLi/lo lI,o dito umpre
'go pelo intl'uso Go,'erne então daqllella Prbvin
.cill; e prepllrlldo este J'equerimento com divei'sos
parecere~ dlldos p-ela ll.cparti~'50 do 'l'hes/)uro IPU_
blico, mllDcloll o Conselho inrormllr ii Junta íla
Fazenda respccti\'a, a qual SIIU re7. dizendo que
o I'ecorrenle, não obstante ti soa crc$cÍlIIl i lade,
II maiO'r pal'le dll qual tem empregado 110 sel'viço
nacional, sem nola IIlguma, nem tão P01ICO o ser
onerado de familia, sem rcrursos 'para a mamer,
foi hum dos conlemplados na IIl,bitrllria demissão
ordenaila pelo ilHo intruso Governo, s6 por ha
ver nascido em Portug~l; e nem que vol",e se no
dito emprego, em vÍl'tllde da pOI·tarin do Bli·
gadeiro Lima, então encarregado ilo G'o\,erno
daquellll PI'ovincia, logo que a mesma foi resti
tuida ii suprema auLori.uad~ de S. M. I.; toda
'via hesitou a mesma Junta rnandlll'-Ihe pagar 05

referlaoS urdeuuBo8, por1issl> que _en~o "eIIa, ctn
tlfiicio 'de 'I~ De Pevereiro 'ali 182D, consUttá'lto
8 imperial ut1tatle Ue S, lU. • II respeito "a 1n

demnisaçiie q:ne he ba'V'ião reque1'ião qnasi rodos
os cOOlpl'ehenditlos na indicada dC:missiio, ;) pro,
vi ão do Thesoul'o 'NacHonnl, dI" 8 de AIgosto do
me!m\o IInrto, mcnei011ÚTa 7t1311oel 'G.regono 'd'fl
Silva, João 'Climato da snrvn I; "'filomaz 'Antonto
Nunes, talve'z por serem os unicos ac quem 11'0

Thesouro existiãn requerimentos. Estan,lo poi
o recorrente.em identi'qa rllzão .cam!O;l! tres I'efe
ridos, parece ii J unta estar tambem nas circums
tancias de mcreCeT !temlllhantc graça.

Ou.v.iclo o Pnoç,uranol' (La...Fazcnda" e:lle ~ltPl)n

deu gij.e, como ,(,Js'e ncgooio he tmaltncnle Jden
tieo ap que se .resolven por C'ollSmta 1'(}lati. a
ao officie da mencionada Junta, aCODlpanl)ado
dos r~llarimentos de l\lanoel Grcgorio da S.ilv.a.•
João Climaco claSilva A) Tho01a7. Antonio ·unes
be de ;parecer que, na oqn.formidlldc .dena, se pe-
dCJ:á cpnsul~nr. -
_ PII)1c'ce puis ao Conselho,quo a respeito .do SlJp
plic!1ntc proceuem as Ime&ml\S, 1':rZÕlfS por qno na
p1'.e:n.ciol'l.ada consulta se P.DlIIlt.!QU J'a,zcro p.o:g__
mento .peclido" torroo em gue hc o 5upplicnnte
semclllilUtomen!e. digo.o des n pl"9Tidcncia para
mo ficar ~c .peiOT ;con~Q UI) que (}l; n1U i que
estavão em jg1J.a#lS ciroumsl<Jncill..

Resolução. - Como pllreee. Paço, 21 rle Abril.
de IS28. - Com a rubrico tle S. 1\1. L-Miguel
CalO1ol1 du Pü~,ç AJtnlritla.r-dj;:ytrahida do ol'Ígi
Tlal no ThesoLtro Nacional.

, I

l\E50UJÇ-O';DE 21 DE 'ABnu"

l\Innusctipto nuthentico.

Sobre a proposta do Reverendo Bi.~po ClIpel
Ião-MóI' para 115 Igrejas de 'Nossa Senhora do
'Destelrro dO' ClIm'p(l Orrrnlle, S. SalvD'lfflr do
Mundo d11 Guarlltiba, NOllSO Senhoraclo llilDT ile
19ua!tSÍI e S. 'SaI'V1Hlor da Villa de ClImpos 110
Goytllcazes, c lleereo llos Tequerimen'tos dos 01'
]>OsitOl'CS Íls mesmos 19rejlls, reealfindo e ta, paTa
11 19l'eja lIe '8, Sal"al1O'r do l\l undo da GUlIl'unba"

o'bre 1) PlIdre 1\lanocl Pinto Pimentel, filie fôM.l

oppl't>\'nilo'eom II muito dUiVtcta nola I.Ic IS pon-
os. Alúm deStn ;prova lIe licieneia, disse o prO

'P0llente, eHe mo tra'\'a, pelo Telatol'io junto de
-sl!us lJocurnentcrs, que he Gidadão brlliilciro" na
tO'ral de le Tmpcrio; que 1!-ta'Va canonicamente
ordenado lIe Presbytcl'o ba perto tle nove annos,
que llslava semO'rlll\e, que sempre estivem 0'0

exel"Cioio de uas ordens, Ue prégar e de conf-es
sal' hoolens e mulheres, c de oull'as 'facullllllles
-exll:aol'd'in31'ills; (llle ilem,prc fôl'a bem qt1i~t'O-e

'e, Limatl'o tle tO'dos, oomo ~ 'iII de muitas :rttes
toções de p"~soas condeeoTadas q'ne o IIbonn'V®
e louva-\'ão. E álém de tudo isto, pmo conhe
cimento plIrticulnl' que IlcHe tinha, lhe pIlTec111
reves'tido de todas aS bOlls qUlllilJades que o coos
tituião hum digno Ecclesíastico, e :rIm 'dllvão 'e!
pemnças àe ser hum bO'ID Fnroc'ho, eapln 80 fazer
'[rueto, e (lu ·cd'i'frcar 'Sua5 o,,:e'Ifr.ts 'Com ti pat:I\'1'l!
c com o 'e.:t-emp1-o. -



"r~punha 'nr.a it Ig cju de' ossa Sea.hora do
: RUm de JguilsliÚ o Badi'. Mal1lOeL Ber.nardin o d9!
~stal e Souza 'lua lDJ'óll apfH'-o ador com a llis·
lihcta nota ae âi pontos. e' meun ,Além, dest
prova dc scieooia, este moslI'al'a ! pelo rel~todQ

junto dc seus documenros, que era cidadão bra
zileiro! posto que nasciu.o em Portugal; que es
tava çanoOlcamente ordenado de Presbytero ha
mais de 50 anllOs;mas ainlla com sufficiente vigol'
pal'a o trabalho; que estava sem crime, que sem
pl'e este"e 110 exercicio de suas ordens, dPo pré
gal' e de confessar ho,meus e Ululheres, Q de
outras faculdades extJ'àol'.diuiulias; que fQra sem
pre bem quisto C'estimado de todos, coroo se vLa
de vados a ""is:nados do po,'o e altestações. de
pessoas oolltlccoratlas, que o louva vão 'e pedíão
para PaI'oeho. E além disto" pelo conhecimento
pessoal que delle Lmha, lhe parecia hum digno
Ecclesiastico, c hum pastor capaz de edificaJ: e
apascentar ás Sll<l' o,'elhas com a pala na. e CQIU
o exemplo.

PI'opunha pal'a a Igreja de S. Sal vador da V.il
la de Campos o Padl'c João Carlos .ll'lonteia'o,
que foi appl'oval\o com a sufficicntc nota de 15
})ontos. Elia mostra"a, pelo rdatolrio jli.nto de
seus documtmtos, que el'a cidadão bJ'aiileiro,
natural do Imperio; que c'sta va oanonicamente
ol'denado de l'resbytero ha cinco annos, que es;
t.a~a sem cJ'iOJe, que tinha as faculdados para
cli1.tH' missa e pr\:1,3r neste Bispado, e até alte. ta
.Ção sUa do hom conceito em que sempl:e o tive
ra; e finalmente, que estava habililaüo para.
pos ui1' beneficios ecclesiastico&, ainda como Cura
d~almas, ape7tar de tel' sidó Religioso Professo
cios, Cal'melitas Calçadas. E por todos estes 0l0
th'os não podia deixar de o p.'op6r, comO pro
pun11a, para a Igreja que pretendia. Comtudo,
por descargo de sua consciencia, devia oh.sel'Var
que, apezal' de ~er Bacharel (ormado cm theologia.
n3J .Unil'erS;idade de CQimbra, não merec.êra o
me mo grúo de appl'ovação que os outro.!! acima
propostos, que ainua não tioh.a 50 annos de ida
de .. e que ha"ia pouco mais de hum aODO que o
Goohecia de perto, e por isso não podiá afiançar
Clom grande probabilidade que seria capaz; de
edificar hum numcI'oso rebanho eom a palavra e.
eoin o exemplo, e bh'cz mesmo ua' Vi lia de
Canlpos exi~tirjão alguns Sacerdotes muito dig
110'S, de quem o Rt:l'.' Bispo' podesse afiançar tudo
com maior segurança; mas abstiuha-se 'de pro
n~ciar os seus nomes, porque núo ap[farecêrão,
a que e tava ligado. Mas V. 1\1. I., como livre
:Padroeiro de todos os beneficios do Imperio,
determinaria o que fo 'se mais justo. Na preseo
,Ça de tudo, expõe a l\lesa que forão postas a con
curso, pêlo Re". Bispo Capellão-1\lór, U!. Igrejas
de Nossa Senhora do Desterro do Campo (.;ran
de, a de S. Salvador de 1\lundo da Guaratiba, a
do Noss.a Senhol'a do Pilar de Iguassú, e a de S.
Salvador dos Campos dos Goytacaz;es.

1J. primeira já se acha dada, POI' decreto de 10

de Dezembro do a11l10 proximo pass.ado, ao Padre
FI'. João de Santa Thereza.

A segunda parece ú Mesa, conformandO-SE:
Com a proposta do Rcv. Bispo, que poderá sel'

nella. apresenl>ad.6 o l?adre l\Iaoo.el Pip l1i
menteL.

A t:crcairajá foipor V. !\I. I. coolCri-dalloBa...
dre Manoel da Piedade Val~ngo, por immedia{
rell.olução desta'M.esa de 2 ue. Janeiro deste anno.

Quanto á quarta e ul~ima, pedida por diversos,
pllctendentes, só foi proposto pelo lle\'. Bi po ()-.
Padre João Cados l\lonteiJ:o, unico oppositoll que
a-ppareeeu em concUl'SO, em razão de ser Bacba-,
reL formado em theolegia, deolarauu(') p.orém,
por de~arg() lIo slla consciencia, que, apez8l'
desta qU:.Ili<ladc, talvez na illa de Campos exis~

tão alguns Sacerdotesmuito digl1os~a quem, ooInl
maior segurança, podesse confiar a edificação (*)
d(\s po vos.

Foi outro pretendente desta Igl'ejá o Padre Do
mingos Ribeiro da Co ta, em requerimento que se
mandou consullar por port3ria de 14 de Julho do
anno proximo passado, o qual, allegando não se
ter apresentado para o concurso por mole tia, e
obtendo ser a elle admiltiuo por portaria ile 18
de Dezernbro do mesOJo a nno proximo passado ,.
comparecen a exame, cm que fói appro,'adt>
maxi11lâ Coln lautie, accrc'ClJllr!o a c~ta prova de
sua intellig.encia as demais qualidades que deixão
\'er os documentos apontados pelo dito preten
dente. e mai' que tudo o habilita o aUe tado do
Re". Bispo Capellão-l\lól'; pelo que tuuo pal'Poce
á !\lesa, conCormancto-se com o PI'ocul'ador Geral
das Ordcns na ua re posta, propôr para a men
ciónada Igreja ao sobredito Pad.,c Domingos
Ribeiro da Costa, com a pre['crcncia ao Padre
João Cal'los 1\lonteiro. V. lU, l, porém mandará
o que fôr mais justo e do seu imperial agrado.
Rio dc Janeiro, 50 de Janeiro de 1828.

Resolu?'ão. - COOJo parecp. ú !\Iesa, emquantl;)
ao 1l1'ovimento da Igrcja de S. Salvaclor do l\'1un
do da Guaratiba; pelo quc toca. porém á ue S.

(') POI'{al'il[ ,de 21 do Fevcrfil'o de 1823.

Sendo presenle a S. M. o 1. o excessivo numero de Ee
clesiasLicos que tem Ir Pro"incia de S. Paulo, alguns dos
quaes, ou por ignorancia, ou por impureza c devassidão
ae costumes, mais se['vem de escandalo que edificação,
dill'undindo trevas em lugar de luzes, e derramando a
corrupÇão enlre os !leis, quando devião delia pre)lerva.l05
com o sal da doulrina e do exemplo; e bem que a disci~

plina aclual da Igreja seja menos anstera que a dos se
culos primitivos, não devendo todavia to levar-se hunr
abuso t50 prejudicial a Saol3 U Ugi50 que professamos,
e não menos prejudicial ao ESlado. rouban.do-lhe braços
uleis para a agricultlll'a. commcl'cio e artes, e agora alé
indispensaveis paI'a a defesa deste grande Imperio, e para
o desempenho dos s,agrados jUl'ameulos que a Deos, ao
Imperador e a Patria temos feito; por tão justos e tão
urgentes moti.os maoda o mesmo A. S., pela Secretaria.
de Estado dos Neqocios da Justiça, qne o Rev. Bispo da
qnelIa Diocese sobresteja, até segunda ordem, na orde
nação dos seus subdiLr p, á excepção dos que forem ja Subo
diaconos, os qnacs Dão podem ler antro destino; e outro
sim que remelta á mesma Secretaria de Estado huma lOC

Jação de todas as Freguelias do seu Bi~pado, com declara.
ção do numero das almas das CapeUa. liliaes e dosClerigos
que ha em cada Freguezia, pará poder regular-se com
verdadeiro conhecimento dll cansa este importante ob
jecto, sem cITensa, c antes com harmonia dos direi los do
Sacerdocio c do Imperio. Palacio do Rio de Janeiro, em
21 de Fevereiro de 1823. -Caetano Pinto de liranda
Iontenegro.-Ae"a.se nO Dillrio do Govel'llo 11.58, de II a"

Marro dc1823, sob artiGOS de offwio.



110 DE 182"

ColI. Braz.

Salvador dos Campos, hei por bem apre~entarna
mesma o l'arlre João Carlos Monteiro, proposto
pelo Bispo, por dever este preferir 'na fórma do
alvorá de Iode l\Inio de 1805, pOl' ter mais de trcs
annos de ministerio, c não poder, em taes cir
cumst:lOcins, concorrer com clle outro que não
seja igualmente Bacharel formado cm theologia,
como se acha dispflsto no § I I do citado nlvar!l,
crrja ob8cnancia hei por bem J'ecommendar. Pa
ço, 21 de AbriJ de 182~. - Com a imperial ru
&ricll.-LlTcio Sonres Teixeirn de Gouvên.-Acha·
se d {l. 65 a 66 v. do LiD, 2" de Reg. de 'CoI'sultas
da MeMI da Conscicncia na Secrctro'ia da Justiça.

PpRT ARIA DE 23 DE ABRIL.

Co!l. PluDcher.

Tendo·se queixado Luiz de Menezes Vnsconcel
los de Dl'Umond contr'a a a,lministração do Cor
reio desta Côrte, porque. não obstante a dispo
sição do tit. 80

, art. 179, § 27 lIa Constituição do
Impcrio, linha elle ha muito tempo o dissabor de
oão reccber carta alguma pur aquella adminis
tração qur. lhe não fosse aberta, como u1tima-
mente acontecera com a inclusa, que lhe foi en
tre'gue nesse estado, e perante as testel1lllllhas
que a mesma assjgllilrão a rogos seus, depois que
a fizera fecbdr em papel separado; e sendo este
fueto assaz offensi\"o lle huma das ma;:' cssenciaes
garantias que a Constitu ição assegura a todo o
cidaJão 9 c ~uc S. 1\1. o I. quer que seja religiosa
Ulente guarJada em toda a sua plenitude: ha o
mesmo A, S. por bem ordenar que V. S. faça
})roceder na fórma ua lei como cumpre em mate
l'ia tão gra \'e. Deos guarue a V. S. Paço, em 25
de Abril de 1.828. - Lucio Soares Teixeira de
Gouvêa. -SI'. José Albano FI'agoso.

EDiTAL DE 23 DI; ABlIIL.

Imp. avulso.

Pela Casa da Moeda se fa7. publico que, em exe
cução da portada dc S. !\l. I" expeuida peJa Se
cretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, cm
data de 25 do conente mez, do theor seguinte:
-O Provellor da Casu da I\loctla farÍl \'eneler em
hasta publica, a quem mais der, toJa a sisa lha
de cobro e moeda rle cobre do Chile que exi ti
rem nos al'mazens da mesma Casa e Officina do
córte do cobre, nwndando affixal' e publicar pe
los diarios os competentes editaes, em que ass.ig
ne o dia e o lugar para ~ venda rflferilla, e danuo
conta ii !\lesa do 1'ho ouro do maior lanço ou
preço que olTereehlo fôr, antes de ulLimar a mes
ma venda. O que cumpra, Rio de Janeiru, cm
25 de Abril de 1828, - Calmo". - Se vai
procedei' ii venda de (bOOO arrobas, pouco
mais ou menos, de sisa lha de cobre, e 588
arrobas 29 libras lle moeda ele cobre do Chilc.
Todas as pessoa que qui7.el'em lançar obro estes
artigos pol!er;tõ compal'ecel' na sobredita Casa,
ou enviarem por escripto as suas propo.tas até o
dia 10. de l\bio proximo, afim de que) na con-

currencia, se prefira quem ma'is int~resse olfene
ceI' á Fazenda Publica. Casíl da l'tloeda, em ~Õ

de Abril de I 82S.-João da Silve' ,a CaLdeira.->
Acha-se no Diario FluJ!lineme n. 95, de ~6 de
Abril de 1828.

TRA.TADO DE 26 DE ABRIL.

" ,

Em Nome da Santissima cIndivisi\el Trindade.

S. !\l. o I: do Brazil e S. M. EI-Ilei de Dina
mal'ca, desejando igualmente ('stl'eital" cada vez
mais o,~ vinculos de' amizade que subsio;tem entre
si, e estender as rel:icões cOlllmel'eiaes entre os
seus respectivos Estados, clm vierão em concluir
hum tratado de commercio e na\'egação recipro
camente \'antajoso ús duas Nações, c paJ'a este fim
nomeárão por sens Plenipotcnciarios. a saber:

S. lU. o I. do Brazíl aos IIIms. e Exms. l\Iar
quez do Ar-acaty, ,!'o seu C'Jnselho, Gcntilho
mem da sua Imperial Camara. Conselheiro da
Fazenda, CommendadOl' da Orde)fi de !Hiz, Se
nador do 1m perio, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios Estrangeiros; Bento Barro
so Pereira, do seu Conselho, Senador do Impe
rio, Veador, Omcial tia Imperial Ordem do Cru
zeiro, COlllmendadol' da de Aviz. Brigadeiro do
Excl'cito Nacional e Imperial, Ministro c Secre
tariu de Estado tlo3 Negocios da Guerra, 8 Ins
pector da Imperial Academia Militai'; c Lucio
Soares Teixeira de Gour&a, do seu Conselho, Of
Licia! da Imperial Ordem do Cruzeiro, CavalIei·
1'0 da de Christo, Desembargador da Casa da
Supplicação, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios da Justiça.

E S. lU, EI-Rei de Dinamarca ao IIIm. Jorge
Henrique, Barão de Lowenslern, seu Camari ·ta~

Ca\'alleiro da Ordem de Santa Anna ela segunda
classe, das de Wladimil' e da Espada, condeco
rado com o Sabre de ouro ria bt'a \' .. ra, com n
Cruz de OUI'O pela batalha de Eylau, c com 35

medalhas ,pelas eampanhas de 1812 na Russia, e
pela tomada de Pari', e seu Enviado Extraordi
nario e Ministro Plenipote-uciario junto de Sua
dita l\1. o 1. do Brazil.

Os quaes, depois de tercm trocado os seus plc
nos po(lel'es, que forão achado sem boa e devida
forma, concorJÚl'ão e cOl1l'ierão nos arligos se
guinte :

Art. I. o Da verú paz constante c amizade per
petua entre S. l\1. o I. do Brazil e S. M. El-Rei
ue Dinamarca, enlre os Soberanos seus sucçes
sore~, seu subditos e te1'l'itorios, sem excepção
de pessoas e de Jugare .

Art. 2, o Os Da vegantes c commercianlcs .Ie
cada huma dus allas parles conlractantes que de
I'em de algum dos portos e enseadas uos seus I'es
pectivos Estados, ou de algum dos portos c en
seadas de qualquer outrO :r;.stnc!o, poderúõ, com
as suas embarcações cm lastro ou calTegadl1s,
frt:qnenlar c "isitar as costas, portos, dos, ba
bi\ls e enseadas da outra das altas partes contral)'
tantes.

Elles serão tratados Da sua entrada e salúda



c,OOlo os $mimerdante e ml'ios das na,ções as
mais faTorecidas, relatiumente aos ,dir.eitos de
,porto, lonela a" Caróbs-, pilotagem e salvação,
e bem 81lftim quanto a qualquer outl'O direito 0\'
encargo de qu~lquerespecic ou aenominação que
seja.

Todos os productos. mercadorias e artigos
quaesquer qu.fl fOlem da producção, manufactura
ti industria dos subditos e territorios de huma das
altas partes contractantes, ou de qualquer outro
paiz. favorecido por tratados no Brazil, importa
dos direota ou indirectamente, tanto em navios
hrazileiros como dillamarquezes, nos portos da
(lutra, pagaráõ geral e unicamente os mesmos
-direitos que pagão ou "ierem a ragar os subdito&
da nação mais favorecida, conforme a pauta ge
ral das Alfandegas.

Porém, senão a intencão bem sincera das altas
partes contraotantes da~ to.da a liberdade possi
'Vel ao commercio pela adopç~o de hum systema
de. perfeita reciprocidade, fundado em principios
justos, conveio-se em que todas as vantagens de
navegação e de commercio que são ou forem cou
cedidas por huma das altas partes contractantes
a huma Cidade, Nação ou hum E~tado qualquer,
serão de facto e de direito concedidas aos subdi·
tos da outra; preenchendo-se toda,'ia as condi
ções que estas vantagens suppoem.

Estipulou-se que, tratando-se da Nação a mais
favorecida ~ não devia serv.ir de termo de compa
ração a Nação Portugueza, ainda quando esta haja
de ser a mais privilegiada no Brazil em materias
de commercio.

No commercio directo entre o Brazil e Dina
marca, os manifestos attestados 'pelos Consula
dos brazileiro~ ou dinamarquezes respeclivamen
te, ou 'lO caso que os não haja pela~ autoridades
locaes, b~starúõ para admillir as importações ou
exportações .respectivas li posse dos favores esti
pulados neste artigo. E no commercio indirecto,
as mercadorias transportadas em navio!! dina
marqueies para os portos do Bra~il serão sujei
tas ás mesmas formalidades por que passão quau
do são introduzidas pelos navios das nações fa
vorecidas por tratados no seu commercio directo.

Art. 5. 0 Conveio-se em exceptuar desta con
cessão reciproca as costas, portos e lugares em que
sejão admiuidos navios de nação alguma estran
geira, assim como os artigos reservados ii CorÔa
do Brazil e o commercjQ costeiro de porto a por
to, consistindo cm generos do paiz ou estrangei
ro já despachados para consurpo, cujo commer
cio não se poderá fazer senão em embarcações
oaoionaes, sendo oomtudo livre aos subditos tle
ambas as partes contractnntes carregar seus effei
tos e. mercadorias nas ditas embarcações, pagan
do huns e outros os mesmos direitos.

Outrosim fica entendido que, não obstante ser
reservado aos nnios n3cionaes o dito privilegio
do commercio costeiro, comtudo será permiui
do às embarcações de huma das altas partes con
'ractantes navegar de hum parto a oulro onde
houver Alfandegas, para completarem o seu car
regamento destinado para a exportação.

Art. 4.· Todas as vezes que as mercadorias im-
~o.o TU.

i
portadas, quer sejão da pl'Gduc~ão, bUDofaetura,

, ou industria dos subd· os e territorios de huma
das llltila partes contractanles, ou de- qualquer
outro paiz fuorecido por tratados no Brazil, Dão

-eetiver.em expressamente espeoifiolldas na pauta
publicada 40s direitos de efttrada que se do e pa
gar, o seu valor serú determinado pela AUllnde
gll á vista da av..aliação feita pelo importador.
Mas se os Ornc"aes da AlfaoJega, encarregados
da percepção dos direitos, julgarem que esta ava
liação he lesiva, Ro,Jerúõ tomar os artigos ava
liados, pagando ao importador la por cento so
bre a :Jvaliação t dentro do espaço de. quinze dias
contados do primeiro da detenção, e restituindo·
se os direitos já pagos.
. Será permittido aos Consllles das altas partes
contra'Ctantes fazerem representações quondo en
tendão que os direitos impostos pela pauta sobre
alguns artigos são excessivos, afim de que se to
mem em consideração com toda a brevidade pos
sivel, não ficando com isso suspenso o d(l~pacho

do dito artigo.
Art. 5.· Os navios c os carregamentos brazi

leiros não pagaráõ, na passagem do Sunda e dos
Belts, direitos ou imposições mais pesadas ou
differentes das que paga ou pagar a Nação mais
favorecida.

Art. 6. 0 As altas partes contractantes con"ém
cm declara." que, emquanto huma lei náo regular
a nacionalidade llos navio~ brazileiros, serão con
siderados como taes aquelles cnjo dono c l\lestre
Corem subtlitos bruileiros, e que le\'arem todos
o, seus despaohos e mai documentos em fónna
legal. Da mesma sorte serão considerado navios
dinamarquezes aquelles que estiverem munidos
dos papeis e certificados que se acharem em vi
gor no Reino de Dinamarca. As altas partes con·
tractantes se cOl'lllmllniearáõ mutuamente as for
mulas prescriptas para a expedição dos p3pei~ do
mar.

Art. , .• S. 1\1. ,o I. do Urazil e S" til. El-Rei
~e Dinamarca concederbõ, com as Cormalidades
do estylo, os mesmos favores, immunidades,
honras, privilegios e isenções de direitos e im
postos aos seus Embaixadores, Ministros e Agen
tes acreditados respectivamentll junto das suas
Côrtes, e os ra vares concedidos por hum dos dous
Soberanos a este respeito serão igualmente con
cedidos pelo outro So~erano.

Cada huma das altas partes contractantcs terú
O direito de nomear Consules Geraes, Consules
e Vice-Consules em todos os portos e Cidades da
outra', segundo o exigirem a utilidade do com·
mercio e os interesses commerciaes dos seus res
pectivos subditos, exceptuando-se todavia os por
tos e as Cidades em que as altas partes contrac
tantes não julgarem oecessarios esses Agentes.
Os ditos Con ules de todas as clatt es não pode.
ráõ principiar o exercioio das suas funcções sem
serem reconhecidos e approvados pelo Sobera
no em cujos Estados residirem. Gozllrltõ em
hum e outro paiz, relativ-amcnte ús sua pessoas,
exeroicio de suas funcções e proteoção que de
vem aos seus compatriotas, dos mesmos privi-

s6



,legios. qaeGi~I"U'~fIJO '·des. osllCelba.
Jes.da ação li mais fa eéida.

(i) C1Xeqt'l'atl1l' conOlldid elo Govmmo ilhes Beilí.
Uado sem que delles "e eJ1jjão dil'ei1los ou despe.
~lJS e expeàigão; (l'U .oolros de'qOqlqnerldcn'Omi
-OCJçOO oe sejão.,'mnis pesados -atl dHFclIénoosl
qllepagão ou pagarem para a-eXip'eàiçiio d'O ee~

quntUT flS Co'Omlcs i:las,N;a~ões mail! fal'oreoida •
A~t. 8,' Os s..ul.Jditos de cadl.l huma dm; altas

partes col1tra~tantesgozaráó em fà'do .os E t'ados
da outra \:la mais .per'eita l\b'érdade lIe oonseien
cia em m~te 'ia de l'ehgião, con-rgrmc o sy-stema
de tOMl'ancrn eSl.'abeleéido tl p'tlltl'bftdo' 'nos Esta
dos da outra. Também gozar!til, emquarito se
conformarem com as leis tIo paiz em't{ue reMdi

.J'6m e fÔ!1 compativel com a seg;u..an~ d.o Esta

.do, rlllat~fa'mcnteás suas pessoas, pl\~fll'iedadcs,

,disposição de -seu.;; .bens e etreitos, de toda a p-ro
::t.ecção c 'faYor~

Poderúõ di pôr livremente de suas proprieda
des por venda, troca, doação, ou de qualque,ç
fórma q~e seja, sem que se lhes p(mha obstacu·
lo. ou impedimento algum. As suas casas, pl'O-

.pl;ledades e cll'eitos serão protegidos e respeita;
dos, e não serão tomados contra soa vonlade
P01' autoridade alguma, s.em pre.juizo todavia ila
marcha legal da jt:õtiça. Serão 'isentos de toUo
o serviço militar de terra c de mar, e de qual
quer outro serviço publico; assim como de todo
,0 emprestimo forçado, e de tollos os impostos e
l'equisições mll,ítares. ' . ',
_ Não serã,o obrigados a'p~gar alguma inwosi~
ção maior do que as que pagão ou viel1em a pa
gar os subditos d~ nação a mais favorecida. Po...
deráõ outrosim nomear seus agentes, ~dvogados

e procuradores que julgarem mais con venientes,
para tratarem e defenderem o seu!> direitos e
causas. Se soJIrerem violeocias 'c ,'exames, os
l\IagisJr~,dos e Tribuuaes ....sel~o obrigados a e:\\a
mina~ as suas queixas, e fazer-lhes i nstiça con
forme as leis, Concecler'~c·lhes-ha.a permissão
de serem aS6isnantes das suas mercadorias nas
Alfaode.g-as da outra, das altas partes contractau'"
tas, com as mesmas condições e garantias que
ae achão estabeleciclas acerca dos subltltos dos
Estq.dos da dita alta parte contractante.

Ai't, 9.· Quando acoll'teç:a que algum navios
ou carregamentos pertenceutes aos subditas ae
l1Uma das altas partes cOl\tractantcs séjão tOma
dos e ·trozidos por pü:atas para os portos da outra,
serão os ditos u.ólV'ios e carl'egamen,tos t:iltregues
ao proprietal'io legitimo, ou à quem fôr devida
mente mItorisadp por e1le par,! esse fiJ+l, e os
objectos reclamados serão l'esti~uido'S, ainda
quando fpssem vcp. idos, logo que se prov;lr que
o c.0J1lJll~dor soube ou poderia sahe~ <'We esses
artigos tinhão sido adquiridos jl(l.f pirataria.

. Se succeder que Ílum navio de guerra ou Dier
c te -pertencente a huma das .altas parres coo
trantalltes naufrague nos pOllto.S uu. nas' costas da
outra; prestar- e·hão todos os SO'C0i)l'l.05 possi
veis, nlio só para $al ar as pessoas e (JS effeito'S,
maS até para an'ecadar, guardar e conserV'IU os
artjgas sal !Idos, os quae... -:o paguáii direito

19a~ em 'JOo _:b11Ilqi!lJdIi_oad
'JYead ·enonsutnG•

.Art4' tOA' m 08&0, de~désilit~b1r. OU

'Pimento eo UIS nas alms pmtes ooiJliDllltllRles
~o)que..li)eM não Ferm' h Je4t:d .rotnppmmte
nunca se reputará t xistir senão depois do ct.
mamento 0101 pa ti'dn dDs.rm;pedf qs ge flS i
pinlnatieos, e U'S.:subditps li Iqlll'ÀlJ.!dasaltas,
tes contractaates que iresididaÓl' ,no Esfadbs ida
o(Jutl1a Foderáõ ·trellas ftoal1 para nrcanjarem;Os
ii8U5 oef;ocios, é)u oootlm1arem 8é omm .
1110 .interiOt', sem SeTetn 'oterrompidos em n .
olglJma~ oom condição porém de 1le. mPfWlalteID.
pacificamen te., e II se .Iuhrtlettel'em .As-ipisJ 1llas
se o seu proce:dimcnto·detrnlgummoliv.o de.8Uepet..
-ta, s:erão obl'igadóll'.a sabir -do ..paiz" p:ecmilitiodó~

se-lhes levarem seus etreitos, -e CODOlldéndó>-se'"
lhes pata '950 o tempo necessaria., que cnmtUdo
não acederá o espaço .de Bei! mese..

. Se ,i1loC'4dllr .q118 alguma das altas partes ~GD"
tractantes esteja em guerra com alguD1ta POlem
cia, Na,ção ou Estado, os suhditos ,da outra parle
poderilõ c'ontiollar e seu comoreréio 'com el"8
Estados, exceptuando-se porém .as eid-a~es e por.
tos que estiverem bloqueados 011 sitiados 'por
mal' ou por terra. lUas D colIlltlercio de. contra"
hando de guerra nio 'se pod'erá fazer em poreo
nenhum.

Debaixo da deno ina!Jão das mercad.otli 'II: de
contrabando de'~uelTa se cômpreliend6nLlll:;pe"
ça!, morteiros; 66piogardas, pist'<llo8 ~.gta;mUlllS,

salsillias~ callros ~ cinturões, 'pólvli)~a, ·salitre., cá?
pacetes, ballas, dardos, espadas, alabardas; ,.se1J.
las e arrdi05, ou quaeliqúer .outr06 instrull1oruos
de~tinadoo para o uso da guet~a.

Art. 1 I.' O presente h'atado estaTú lem ...igo~
durante dez ~lDnos, chntados dD dia de boje, t
além desse termo até a :e;xpinção de doze roues,
depoi's que: hUlha 11a'5 3lltas partes contraorantes
tiver 'annuóciado 'á outra ii sua .inteóção de ter
minQ~lo, reservando-se cada humo das :rltas
partes contractadtes o. direito de fazer á !'Utra
huma ta1 declarábão no fim dOI dez annos aoimll
monoionados. EJIca Jajlfstado que, expirados 09
doze mezes depois que tal declaração de bnma
da6 altas flél'rtes contractantes fô-c recebida -pela
O1ura, este tra~ado e todas as estipulações que
contém cesslltúó de ser obrigaooriós }nrrn aJ;JlbalJ
as par~es. -

Att'. 12.' As ratificações do presenta tnl:aflo
!lorão trocadas na cidade do Ri() de Janéiro no .eB
paço de nOTe mezes, 'Ou antes se fOr possive~·.

Em fé. do que, nbs abaixo assignados,· Plenipo
tenciarios de S. M. o' I. do Bl'aziL e S. 1\1. EI-Rei·
fie Dimlmarcac' em yirtude dos nossos plenos
poderes, a:ssignámos o pres:ente, e lhe F026'JXlos

, o seBo de nossas armo .
Feito na Cidade do ~o de Jantrlco, aU'S !1ffide'

AbriL'tie t8Q8~-+(L, S,) Marquez do Amcaty.
(L. S~) ~o'o Bm: o Pereira. - (L. S.) Luci4
S<JB'res '1'eileirl1 da Qou ea.-(L. S.} Lo Bm-Gn
G•.de l.lo-'WenstertJ.
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CaieÍl'o não poderáõ ser 80eios desta assoc~ção;

e logo que conste terem tomado intereue em
alguma,embarcação, 06erão despedidos pelo sacio
Coisa, assim como o poderi.õ ser por outra qual
quer falta em ~uas ob~igaçõ.e~, com a differença'
que o Administrador só poderei tier despedido pó.'
reunião de 2& assooiados, e o Guarda·Ji\'l'Qs e o
Caixeiro pelo Caixa, com o Administrador.
. Art. 12.· Tanto o socio Caixa oomo o Admi

nistrador teráõ hum papclde no'meação assignado
por 25 socios pelo meno" como procuração, e' o
Guarua·linos e o CaixéÍl'o o terão assignallo uni
camente p~lo socio Caixa e pelo Administrador.

Art. i5. O -Administrado.' tcrú de oldenado 2
por cento do que éxistil' em caixa no fim de cada.
anilo, devendo-se-Ihe eomtud'o pagar á conta
r5u:t/J rs.. mensalmente para as suas despezas, c
terá de especial obrigàçãu existir todos os dias de
trabalho na casa da administraçãO, das lO hOl'as da.
manhãa até as 5 da tarde; o Guarda-livrbs lerú de
ordenado 800:tIJ rs., melade se lhes pagarÍl á
vista 'mensalmcnle, c. ouft'a melade em dous pa,
gamelltos, hum tiO fim de Junho e outl)O no fim
de D6zembro~ o Caixeiro terú'500~ rs. de·orde.;
nadD, e s.e lhes pagadtõ' men,..J1mente, ficando
ambos ás ordens do Administrarlor no necessat'io
pára o cumprimento destes estatutos.

.Art. J 4.· Nenhum socio será admittido oujn
embartas:ão ouinteoosse''falhd menos de lmoo:jj)•.
Quandó qualquer sooio se quizer despedir da So
ci~daJe ou der parte ao -Adminis\i'adof. de :ter
vendido ou del'feito a sua embudação ou interes·
se, este lhe passatú a olldempara b Caixa/lhe
entregar a·sua entrada dos 10 por cento nQ fim
do anno; depois de extràhido o balaoço de per
das e gastos até o dia em que foi socio.

Art. 15.· Todos os sacios serão obrigados a
participar por escripto, entregue na casa da ad
ministração, as vendas qile fazem das suas em
baroações associadas ou intercsses nellas, c entre~

garáõ as apolíccs a6m de se fazerem os dc\'idos as·
sentos tio livro delles, e se procurar saber se O
novo proprietario lpJer ottnão cootinuar com li.

sua emb.cação ou intere se na asso-oiação dos
Seguros Mutuos Brazilciros.

AI't. '16.· Os' proprietarios estabelecidos fóra
desta praça, h-omens do mar ou commissal'ios vo
lantes, quo se quizerem assacial'"de~'eraõ<darpara
lISe 6m a sua procuração 'e.pecial a algum dos
socios dos Seguros l\tutuos Brazilewos estabeleci
dos nesta Côrle., na conrormidade do art. 1.·

Art:- 1'7 • Todo o socio que faltar olguma das
essenoiaes obrigações dos presentes est.tut.os
perderá o seu deposito dos 10 por centQ, ficando
á !lssocias:ã(1 o dil'eito salvo dos mais da~nos

que por· tal omissão ou falta lhe ptlssa causar.
A associação poderá despedir por espheras bran
cas e pretas algum socio que lhe oão convenha
continuar 'a ter na sociedade.

Art. IS.· Serão obrigados' lodos os socios ta
participar por escripto, entregue na casa da admi·
nistração; de todas as viagens a que destinão, ou
tein notioia ll'US corrélipondeotes Ou sociol! des
tinão as, embarcações seguras (10 SegUJ'o,1\lu
tuo; os sil'ti ros qu'e Se reCJiunatem sem cstjlS

participações 16:('elIlr.ido fe.iJat oáQ ~o admit-
tidos a pagamento. li

Art. 19." A associaçao tera il0V' associados,
hum Alestre carpinteiro de navio~ ~ outro calafa
te, que ~erão os telado'res agentes ~,a associação,
para' aarem ex-omoio cqnt3 á administração de
tudó o' 'll.Ufl julgarem cornenienté annuncial'~

de"eráõ todos os anOQs, no mez ~te Dezembro,
assistir ils conferencias ou vestúria'~ que o Ad
ministrador délles' exigir- t afim de se p,reirenir
qualquér' prejuizo que ptlssa resultár iI socieda
de; serão justos e poderilõ sdr despedidos á von
tade do Adminisll'ador, mas dever:íõ 5élnpre ser,
homens ~lIe saibão ler e escreVer. "

Art. 20." Podem comtudo ser endoss"ailas as 'apo
lices de Segúr'os Ml1tuoS nos traspasses ele proprie
dade, indo no endosso assignado o Administra
dór para fé da cpncordtulcÍa do p-asse da apotiee~

passadas de otitra inanéíra, não terão validade
para pagamento da Caix.a. . ,

Art. 21.· As embarcaçõds associada!! ao Segu
ro- ~lutuo são.a especial hypotheclI do! outro'
v,asos, c por isso primal'Ía propriedade, dorido'
se devem procul'ar os pagamentos dos outros si
nistros occorridos no tempo da associAção da em
barcação; assim as embarcações dos fallitÍo~ OU
falleci<!os serão procuradas 1>elo Adminiétrador
na.,pessoa de credoreª tlu hl!rdejros PlIrB ajuste de
coptas comj:cJ p'ijixa clo~ '8~gurosi"l\I. uos Brazi••
lel4"OS, c. tqes socios passarem aserrnu4ados- OU.
rbcadQ~. . , r;

Art. 22.· ,A J;espónsabilidade dos SOciosDãq:se
en t~n~~pu estcnrle a mais do que aos valores lIa,s
~uj1s embarcações sl:gul'as, mas estes serão repu-.
tados bODE por o quanto os ti verem seguro, ain
da ql,e el1as valh,io menos, e unicamente para
segurança de taes valol'es he que hypoLheoão outra
qualquer especie de seus .b~os, pelo que ficão to
dos os segurados obt'igados pelos sanistros que
occorrerem como se ti tossem ai8ignado a apo-,
lice.

Art. 25.· Esta -associação l'espoode por todos
os riscos cogitados ou não cogitados, em que se
Hão possa provar ma fé do segurado ou associa
do, e I'cbcldia de Pall'ão, como melhor sr. ex
primirú em cada apoJice, send9 unicamente ob
jecto. de seguro casco, apparclhos e embarcações
miudas do vaso, e seus,sohl'ccel1eqtes de nave-
gação. . "

Art. 24.· Em respeito á Legislação exis~eute

nas ~egulaçõe8, da~a de -8egur.s de. Lisboa,
mandada observar pelo S S" do alvará de 11 de
Agosto de 17'7 I, arts. 20 e :n, não se pagarilõ
sinistros alguns que não cxcedão a 5 por oeam
do valqr seguro; excedendo, porém, serãQ -pagos
na eon formidade do art. 20, isto he ,pagando
se 98 por cento de todos os sinistros.

Art. 25.· Os ~eburados devem pedit· as SQ.8S
perdas, 'tendo documeQtos que as prove!Jlt o de
vem faze-lo em tempo dentro de dous meze .
contados do dia da Dolicia- da perda para, as ~e
succederem nas C9s~as .e mares do lm,perip, dI)
Brazil tl~ lin~a para o Sul, c seis me~es da linha
p<ll'a o Norte; denta'o de hum aolW a. que suo- •
cç~Q.l'em OP. Aft1el'.i~a dS' orte, na Elltopa. M~-



r~s d4 ACri~a, Or~eutaljl Occid~tal, o deptro de
dous aRnos as que succe4erem,na !sia e Mar Pa
cifico.

Art. 26. o Apr~sentailos os documentos dos si
ni!tros totaes I}u parciaes ao Administrador, este
convencionará com o segurado apresentante o
dia e hora em que deverá presenciar na casa da
administração p escrlltinio de que trafa o artigo.

Art. 2!i. o No (lia aprazado. tendo O' Adminis
trador boma urna e tantas cedllla~ quantas forem
3sassignaturas 'dos socios, as deitará dobradas
cm sorte 03 urna, e o segurado socio reclaman
te elltrahirá cincO nomes, dos quaes. poderá I'e
gistar trea, e ptleellchendo 'de novo os cinco
eleitos, a estos dirigirá depois o Admill istrador
os documentos da perda que se reciama, a qual
clles assignill"Í1õ em sepal'ado f)U camerariamente
como lhes parecer; e se todos assignar~m de
accordo no sinistro, se lhes pas~ará mandado de
pagamento, que o Caixa fará na conformidade
destes estatutos.

Art. 28. 0 Discordando o menor numero dos
oinoo. isto 'he. dOIl~, so procederá como se todos
ti,essem concordado'; mas disconcorJa ndo trcs
ouo maior numel'O, nesse COIlO se repetirá o ell
crulinio, como' no a tigo antecedente, para sete
sotias, dos qUáes,nenhum poder-:t ser excuso pelo
reclamante; e não concordando quall'o em que
se lhe pague, se tleixaril de pagar, e o Adminis-'
trallor defender;l na fórma orclinaria Jo direito
dos segmos a associação até ser obrigada judi-
cialmente. ,

Art. 29. 0 'Q·uando succeda algum ou alguns
dos extrahiJos no éscràtinió não qúerer "atar so
bre os docum~ntQs que o segurado apresenta,
e'xtrahir.\ os quo [;tltarem, ~empre na presença
ão reclamante, até se preencher ou o numero de
(jnco ou ile ~ete; sendo no segundo exame, sem
pre se deixorAõ ir algumas folhas em branco jun
to aos do'cumentos, pllra nellas poderem exarar
l,!ludos aquelIes louvados ql,le assim quizçrem
fazer. ,

Art. 50. o 'No fim de cada anno, antes do dia 9
4e Janeiro do anno seguinte, o AdminiSt1'adol',
tiraudo a cOllta gel'al das dcspczas de associação
e' dos sinistros que se tiverem pago, dcduzi40 O
luêro do giro da caixa, farÍl o rateio dessasomma
pelos valo,res segu~o!l n,as embarCações, de asso
ciação, c rcmeUera a cobrai' de cada socio cm
hum recibo impresso para esse fim, com a sua
firma e a do socio Caixa, os lantos por cento que
coubá a tada hum, com cujas entradas se preen·
chel'á annualaientc a caixa d~ prornptos paga
mentos. ,Todo o socio que faltar a estes paga
mentos ,por mais de sesseijta dias depois de lhe
serem pedidos será riscado, e anoullada a sua
apoUce de Seguros l\lutuos Brazileiros. .
, Art. 5~,· O socio Caixa, pal'a não tCI' os fun

~!)S da caixa em cstll$nação sem prQveito da cai
xa nem da praça, e em prejuizo gel'al de fundos
mortos, compl'ará apoUc~s ou cedulas do gover
no com j'uros, ou procurará descontar bilhetes
da Alfandega, 011 letras que lenhão pelo menos
duas firma dp. conlian!la, e cujQs pralos não ex
cedão a sci~ IXlezes. Para cstas.transacções ou des-

contos terá. os livros conv~nientes 8 para esta
escripturação se lhes abonaráõ2o por cento dos
lucros, de que dará contas apl'esent~ndo os livro.,
na sessão geral y,nnual de que falia Oart. 8. 0

Art. 52. o Além da sessão geral annua}, pode
rúõ ser convocadas, ou por con ,'ite do Caixa, por
assim o julgar ~er a propôr aos socios, ou pelas
mesmas razões o Admiois~rador, ou por carta ,quo
seÍll so~ios assignem, índic'lOdo ao Administra
dor a necessidade que tem de formarem huma
s~sEão ; para estas reuniões extraol'dinarias se dir...
sempre na carta de convocação o fim para que se
convoção, e não comparecendo vinte e cinco so
cios~ que formão a sessão geral, se entenderá que
a reunião não he de approvação geral dos socios.

Art. 53. 0 Na apolice, se faril menção do lugar
onde o navio ou embarcação foi consh'uido, o
nome que tem, a idade, as toneladas, 05 mas
tros, os apparelhos, r to he, se huma ou mais
andaina de panno que embarcações miudas lem
para seu servi,Ço, o nome ao dono Oll rloDo~, do
capitão, o lugar onde o bOl'co está ao tempo da
entrada para a associação, com que destino, e do
numero com que fica na associação, que será O
mesmo da apolice.
, Art. 34. As aIWIiéeS erão ;mpre!!83S c ~9!!ig

Dadas de mao pelo sacio Caixa. 11010 ~d fnis
tradot e pelo GUbrda-H i'tis, com declarliÇãlJ tio
registo, De cada apolice que e entregá!' terá o
Administrador 4;ff> r~. que receberá lle seu pro-'
prietario para. renTIa da casa da admil1istração,
qúe POI' isso fioará a seu cargo. ,

Art. 35. Nas tlpolioes se' dirá true ti à sociação
dos Seguros MotUb!! BraiileiroS' fiea correndo
d'ora cm diante a taL ••.• valfO 'no casco e seus
apparelhos, os risco!! de mar, ventos, tempe ta
des, naufl'agios, varações, 'abordagens, mudon
çãS Forçosas de derrota de viagem, de Principes
ou Estados, de qualquer fórmá de governo, de- .
claração de guerra e de todos os casos cogitados
ou não cogitados, de que possa resultar prejuízo
ao pl'oprietario, excepto rebeldia do Patrão c
abandono dos vasos ou objectos de seguro.
, Art. 36. 0 Tambem deverá ir exarallo na apo

lice-A Sociedade dos Seguros lUutoos Brazilei
ros, por intervenção do seu Adminis'rador F.•.•
a,baixo assignado, com plenos PQderes, segura
pal'o ~emprq, emquanto esta apolice não fôr co
lhida, a tal bal'co, (ltC.-J: o CaSO de naufl'agio ou.
varação, diio -se os podere~ ao socio segurado,-e
na falta deUe aQ procurador seu, ou a qualquer
pessoa que zelar possa a embarcação e faze-Ia
chegar ao seu destino, e sendo necessario 011 van
tajoso, vende-la e remelter~no!! por nossa conta e
risco o seu liquido producto, c nos obrigamos a
estar pelas contas que nO$ forem lladas, sendo
leg~es, claras~ jllradal~ Dssignodas pelo elecutor,
qualquer quc eUe fôl', destas operações, ou as
contas nos venhão remcltidas em direitura ao es
criptcrio da associação, ou sejão remettidas ao
soc'o segurado, o qual, neese caso, devem :apre"
sentar os origioecs, jurando serem os mesmo
que I'ecebem· em caso de perlla, so comparal'ú o
resto salvo com o valor provado, pura ser indem
nisada a fálta, qltO promptamcote pagaremos.
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TAII#lo..1l~~Jl~~lió a,qu,,~ GltelnnllP 011'"'
th~r I) tiJ"1ff) ~nnu ,ilGIJI ~tf1Q ~ lna um 'Da

pr~a eJ[plttUçáQ ~ ~ .oo."~. II 'tI

tagOJ)ill, S da '.. l/azia ·porte 1l ~CWl" EtlCUdaira;
que.-ell.e 'Qpmm~QdAY;jl.,. JOas Mé 4aqnte,o.tmD
qujl a~e'PJi.$,iQo~p do,' ilni§o d~Ii~Y".da

~r fid~btiad~ e :JdbJl_ Íl t:aUta <do IlIlpet'io 'e:
á minha Augl18Jól1pàJ~, ODmi) iludo .me foi Frei<
sMtl'l fIlºFt jJl~açOOs QIDM odo autual CJJJD.o<
IWlpdgQte darJJq"adra /ill) 'olflahta:; ".8..qu8.
r~pd!> IHIlI cPata CQ.Pl eUe dJl maifJ .-preoialtcl das
attribllioQf;ja dt ,podltr mod6JlaI1OJ1: hei por lbem:,.
te,lldp Jl"1'~d8.meu Co sllUio de lW~o, fel!do~

, . lhe a pena de cinco annos de prUão em 1Il1III8
fertaleZíl, qJ111 .lém de ou Mil. lhe f~ impoSL\l' r
sllnt~Q~ldQ,Co~elhp ~lleQl& Milllardlt Jo8ti;.
ç~, de 4.dtfe'tu'ejro doanno ~lWmo'.plld.'er.itoi
O ;JIl8/iUlD GoJlSolhG.1} tePba auiJa enmdo e
r'98 e~mItjll' -Pt 4e8p,!\Cbo. :Dcoes ioi. 1!aI-)
1aelo, «lo ~i~ fle),anéire, 0IQ'30 de-Ailp!ilíde ~d:j;:

7flJill ~1~pend1lQO.ia do rlmpefio. ..-Cnm a:w.(
brw. ,de .5.. >111. I".." iQgQ Jtp,a'gé, doe Ueito "
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RESOLUÇÃO DE 2 DE MUO.
• r' fJ • f

~a,nQ~fjptp alJth.e~t'c,o •

. Seirliof. -Re'p'Tesent'andW ~ste -e~lhQ il ~

1\1.' I., na eon!lúlt'a 'lOO~dbe- ]Upta'[!t ma' s~trrir.
au'gusta 'p'res'eRça, a diJ.iil. éDl' que e'Irt*""1\ "(ii'
me I) tifB1p"9Po-rqoo deYia ser ~tf8~OO dit'i.l
mo ao pesealfo d'e'!la eôth!, tó'i V. M. t. ,etTiifo.
resfYlver que o Cónsellió' interpotesse o ~eu 'pU".
recer. Constlu'ldo, pelall'réSpo8tas dada. no Tl/C'-.

h souro c noladas na sobredila. COl)sultll~ e8,tar ~ll,
renda abluahrienle em' adminIstração, e sen~~

po~riva(Jlente OTaenado reto àtv'arâ de' r tfp! Jli~'

lho "e J77~ ~ue a!! tendll~ púbHoas se 'l1tr~nllép1.t
por il'nnos regulares d'éJil,neiro li 1>ezeoíbro, 'pil-'J
rêeeu ao' Conselho ll.ud·s Há tnllis te~al e con-rt-'
nienle p~r·s'e em pra9~ (1 a\'rcodamen'tlJ da..~b-'
~Mita renda ,do dizhrl'o :drY pé!Cado ;peJos Bnnos
regulare!!' de· J 8;9, t8So II ll~l.r C'ontinuaodo êl
re~ dü prettente- ;m~o e'ní admiQt!~i'a'9.lo. e1

m9f~ lligaI l l'0rqne pôr d5'3 ~rma sé obset'Tll e
e'xecuta a liUcrnl e 'bem posiriTa dlSpQsi~o lfó I

al~ar:i, que por o\1tra fôrm:i .!1'o Rôde ser preeâ". '
clt'i~a, sem que ob!'tc' o ter- sllfo e'!Ita rtmia COD-'
traelalla no ultimo p~ccifent~'trienni d't: Jolbp a:
Junho, pois à Rstltoçãó de C009t1 ta que 4ssbn o'
autóÍ'i'soufez, 'p-3Ta esse 'caso, 'I1uma diSlJen1fi na.
lei, que 'Sendo liJidtall'a a este contracto I'bf fdr-~

ma l\enliuma llbtotbar\1. lJão s~l"e~~a. fi'e!eo'tP:
mente 'guBntm. Ue um cvnyemente tã~ót··

qUe pet'a admtiri;sWaÇãb lritá *'t4fS1tltái Cl i:o.'~ê'..
cilrmílo -de ren~~de'sta uita~ .,~e'Q)1íflÓi
jnft.wá'pa~ lul~ lIe Clcw;'t~t:'ó!t oU 't'e.ntl~ l8t«:
se'~tt~ ~, 'fl-pórqú'e o mtc:r:lfo.

;l ", ,I

~Jl'P.úlu DS 3<1 os ,"BII..

CoD. P cher.
r ".J,

'(tl\TA:tW~ J)~ .30 D,i .ADJ\I~'
Ca:ll>.ar.ochU.

, .

OÍldenil S. .1'1'. 1. que V. S.~ <lepoís ôe tomar
p.l'eílo·e<lnh'eclmeil1o i101lS ado de lbd~ os rainb5~
inhererites ao 'soU aClual -ernprego~ haja de }YI'q
pôr qúaólo julgm~ éoóvemenle afim dê faç,iJHu
a ma~a lIos rabaUtos' Cem ltlJ'e rem o prWrie,iró'(
1118'.a.... pr~iltco~ãódQ&"a iJ dê gnerra) , eon
oilian40 ao m~sm~ ~sso a düvi~ e neces{ali~

eifonomia, OutM~iDl nícommeDdil b tnesiJio A. . ')
que lf. S. fa!,)8 c0J1duiliP'1Io-ArseB~1, peláS meiOS'
até agel'l1pratioadoa, ~ o&Tp.Íntieir~~ e éálalã1es
neCl'eSsallióll para a rapHl& pi'~liticàç1l0 da éor:
-.;eta Mar.ia lUl~lIa fi fia~-ata!m1'et'alrn, cujo- ae- .
tifO illr~i90 he ela maior u~eneiB, b&"im eorB6
o jo ralllporto"'~O,.tJftdll, 'tÍltimámenle e~"'"
ttad8l.D.erolan POflfm'. 1:. S qU'e t~ejPNlfO s
Ik.,.,. ltoicameete-~ eeble .o»~êfJ 1jU'" tar-.
• 0 de sUPlllioPt'etOItJPUt, 8 mnieluobre '89\1-·
ses de~;> qa. S. ,~ _iR 'Oleimn'enté;ã_ .. ~ 81bp ~ elO 1"01 pk~
imperill_~.. ~~. S. ,ltJp,..'

~:rt. 15~. E~ I ·t~9 ~!i ,~ Sl!gD'l'oS. ~sta
as§~(j lIebuiâdái'6 pt'é~ár $ IItôa,~ "agál'
d!§ttôótej~e~ de &bre 'cdJii O elQMêm~

de burila· 'MP'era, tIti~ :stirlfO"as lI~S lfJJ US'P'''
ci~+-+Bniüt)8 ~ ~lItnpô AM'-, e serão pre
rilHlaall ~espoflae:ritem~ntie tt'lda'S as pessoas 9.\1c
amtltÚlI'éin esahlit'em fl~~~ da assQi:ia~ão \ias
~fflS 'Mataos BnmteÜ'O!,. .

11;. ,581" ]'jogo qu-e estilverem ,pr.ellDchidos M
~ 'Os quésftio.s dossobreditóB eStaturo,s, o :ã,t!
I1iinil;tl'lltlot fará !lciente a"fuS<rs os socios e aó',tm
Mii}ó', ,.ele glizeta '. de trt'le as' sua.s, a?-olices sê
adtã&prompta na easa .(1''8 'àdmim.,Stração, oe que
ti :ãssllijiaç'ão oom~lI 'a correi"' os riscos da data"
em'que' estli§ primeif'a! áp'dIlccs lfo're~ assign:ada,.

'Séérelàrlti11o Est1ldo tios Negocios l\o Imperjo,
e:tn '29 de Abril de J8s8. - 'l11eodoro :José Blaó-J

cardi I •



Imp. avulso.

Semdo Ul'gen te reformai' o antigo foral que e
acha a1nda em vigor nas Alfandegas desle Impe
rio: hei por bem nomear homa CO)llmiSsáO com·
'posta dos sete Membros constant\!s dareIa9ão que
com este baixa, as ignada pelo Ministro e Secreta
rio de Estado dos egocios da Fazenda, para que
Qrganise, deba~o da prcsidencia do mesmo li
ni tI'O e com a possível brevidade, hum projeotb
de regulamento geral para as Alfandeg;L5, accGDfr
~odado ao e ado aCtual do Commercio, que

DECRETO DE 2.DE ~IAJO.

pa e.lporlaiQlr, N11Jll1*ac}ft" I
lidaie) e a. MU eu • pp. ~ . iJ& .ra"

Ar, "2.' A Go mi.ssio deli&r" O melhodo· ele
formar a. pauta. alphabetieamtn.t-e, devendo c
~Qoar .o geQete& 6 mercadorias. oomoetl~der
mais fauil e e«aoto.

Art. 5. o A Commissão reunir·se·ha no, Th&
SOUl'O Publico huroa vez por semana, preceden
do nTi~ do Mi~tstro l!:i azetlcN, pará' que te
combinem 0'5 dift'eremt'es tra'&nlb'os, e se remcrvão
quacsquer clu:ddas que POS&áQ OCc,0rt'eJ>.

Palacie do Rio de J.a!;leiro em It de Mail;) de
1828__lUlg~el C,a1}non. du ;Pi • c À.hpeid~.

t01ttfJIitsãO' parti or/t{t/1i'SaT ti !ptmtn Gtral das
. "Alfandegai.'

I,.' See,ção. PallJlOs, bactas, baetaes, brclia
nhas, bdn&,. panninhos, lonas C" oUtrOíJ artafaB
tos lisos de lãa, linho e algodão, e tombem chi
!<lS. - Francisco José da Rocha, J(J8:é Forreira
dos Santos, Manoel Lopes Pereira Rabia.

2.' Seecão. Cassas lisas e bordadas de bran
co, ou de ~uro ou prata, ou de matiz; sedas, fitas,
rendas, filós e oulros artefactos desle genero. 
Balthasar Jacomc (Te Abreu e Souza, João Anto
mo de Jesu&~ José Antonio I'eueira da .mha.

5.' SeeQão. Ferragens o q(laesquer outros ar
tefactos que posEão pertencer a o ta cla se.-An..
tonio Luiz Fet'uandes ,FinLO', Conslantino José
Fep'eil'a, Manoel1\.lartjQs Vieira. ,

4.' S.ecção. Casquinhas c mais objectos de
metal que devão pertencor ~ est.a classe. -José
GOIl}es·de Azeve@, Felisardo José 'l'aváws, Jo!é
Na.rciso Coelho.

5.' Secção. Drogas e quaesqlle.r ouU'os pro.
ductos chimicos. - João Francisco uo Pinho,
Tristão da Cunha Feijó, João l@sé Duarte.

6.' Secção. Obras de marceneJ:Ía de qualquer
cspecie. - Joaquim de l\Ioraes Camisão, Lino
José Borges, João 1\'1achado.

7,' Secgão. Louça, cristaes e vidros de qnab
quer especie.-Rical'do :L'ir~s FetreÍl'a, João AUr
tonio SerzedelLQ, José unes Paobeco.

8.' Secção. ,Papel, maSS31i e J;Ilolhados de qual
quer natureza. - José Antonio Alves de Carva
lho, 1\1anoel l\Iachado Coelho, Alexandre José
Pereira da Fonseca.

~aLacio do Rio de Janeiro, cm 2 de IUaio de
1828, - j}Iiguel Calmou du P,in e Almeida. 
~4cha-se no Diario Fluminense n. 108, de 12 de
Maio "e 182 8.

~

l!ioI&ir 1Al 11 fJlllt.1, S8Ilfi
btJ eobelaoJtraP atre04a 01, ,oseio aill,ui_li lioitAlntfl"f ,tuesa udicient.e tmp& par.a
tellemootióiac.o.babiliall8lD,eque ftI1vcZ:Dão sue,
ocderillseild o.eBCia- posta JJlf ~açaplU'a !ler
eontrilctada-7 e principiár desde á SWl lo~~ V.
M. I. ~Iá se dignar.á. 'O~d,enar o Ji1ais j lUtO.

P'aJlcceao .~ODSe1beiltQS José ForttlDla ddk
ttl·,Abv.eu Sou-.a~o Men.e.ae!S e·Lúi~ Joaquim Du
4Jue-Estrada: Eulltado· de, Meaoonça qlJ&, ,i 0

achaf'-se Q eonl:t!aCto. em administraçãc): par' falfa
de licilafttes, e intel!Jl'olJlpfdb a aDDo~ivll e egtt
lar, que na prestlD e" arl'emataçãà ~ acCl'~seenk

o tempo que medi~r desde o dia della até lodo
anno civel qn~ se seguir, por ser esta a provi
dencia que p'ara taes regulações d'eu o citado al
vará de 1 de Julho de, 1,,4, e não convir 1'1'0

seguimento na administração, apparecendo lici
tante!, atterna a disposição dos §.§ 15 el 4 do tit.
" do alvará de 28 de .Tunho de 1828. Rio de Ja
neiro, em 2'1 de Marçd de 1828, ,o da fndepen
dencio e dO Tmperio.-Praneisco Lopes de Sou
za de Faria Lemos. - JO'sé ForfuJt:lto dê lJrit6
Abreu Souza e ftlenezes.-Luiz Jonq!iÚn Jjuqoe
Estrada Furtado de endonea.-Joflo Prestes de
l\fcno.-AgClstí'nbo Pêfra de' Birancolltf. - João
José da' Veiga. - Foi voto o Cons'elheit'o Fran
cisco Baptista Rodrigues.

BtsoluçBo.-Corrio parece. Paç,o da'"Boa-Vista,
em li de MaiO" de. 1S28. - Com a l'ubrioa de S.
1\1. I. - Miguel Calmon dtr Pin e klmeida-.
Aclra:"se o origmal no Om-tortl1 actual do Thcsuuro
Nacional.

bSTRii.cçõES á Commisseio tmelll'l'egada de 01 gllní~ar
. a Paut!' Geral da8 ÁI(and,C".as.

I ' •

Ârt. I.o A Commissão tomaró por base do Ta
19r que .fixar para .os dift'eren as gen~Ds e mer
.cadoriall o preço medio cnn l» do FêU custo nQ

DECJ\ETO DE 2 Di. UA.IO~

JJmp. a ulso.

Porquanto a boa arrecadação dos direitos
nas Alfandegas depende muito da paulã pela
qual se cobrão os por cento sobre o valor dos ge
neros e mercadorias importados: hei por bcm 1
querendo remover os inconvenientes 9.ue resul
t~o da imperfeíçãQ da gue se acha el"(1 vigor, no
mear huma Commissao COillpOStq de 24. nletll
bros, constantes da relação que com este baixa,
assignada pelo 1\linislro e Secretario de Estado
dos Negocios da Fazenda, pa,'a que, revendo e
emendando a p~uta existente, e avaliando e das.-
i6cando de f.lOVO os difierentes g(lgeroS e mer
c~dorias, organi~em huma pauta ger.al para to
d_as as Alfandegas do Imperio, devendo apresen
tar ao Governo, dentro do menor prazo possivel,
o trabalho que a esse respeito fizerem, e que lhes
tenho por muito recommendado. ~liguel Calmon
du Pin e Almeilkl, etc. Palaoio do Rio de Ja
~eiro, em li de Maio de 1828, 70 da Independen
~la e do Imperio.-Com 11 rnbrtca de 8', 1.\1. I.
Miguel CclIman du Pin e lmeida.



moito· desejo promo.él'", .fi aO metbodo de arre
cadação e 6scalislIção qoe se julgar mais ~imples

e segoro. l\ligoel C~lm()'n do Pin e Almeida, etc.
Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de ltIaio de 1828,

. ,. da Independencia e do Imperio. -Com a rU-
brica de S. M. I. -l\ligoel Calmon du Pin e AI-
-meida. .

C ommissão para organisar o Projecto ,Ie Foral ou \
Regulamenio Geral das ,Alfandegas do lfllperio.

João Rddrigues Pereira de Almeida, doCon·
selho de S. M. o I.; José Antonio Lisboa, De~

putado da Junta do Commercio; Antonio Geral
do Curado de Menezes, Juiz da Alfandega; Luiz
de lUenezes Vasconcellos Drumond, Administra
dor; Antonio de Castro Alvares, Escrj,'ão do Con
sulado; José Ferreira dos Santos, negociante;

-Domingos Carvalho de Sá, negociante. Palaci~

-do Rio de Janeiro, em 2 de llaio de 1828.-Ml-
goel Calmãn du Pin e Almeida.-~clta-se no Dia·
rio Fluminense n. 107, de 1u de Moco de 1828.

RESOLUÇÃO DE 2 DE MAIO.

IIlanuscripto authentico.

Remeltcu-se ao Conselho, para consultar, os
requerimentos de D. Francisca das Chagas Silva
da Fazenda, 'ViU'Vll do Coronel João Vicente da
Fonseca, Escrivão Deputado que foi da Junta da
Fazenda da Provincia de S. Pau~o, em que pede
met!Hle do respectivo ordenado que vencia o dito
seu marido, cm aUenção aos seus serviços (*).
Preparada esta súpplica com diver.sas yesposta: e
pareceres interpostos pela supphcantfl, varIlls
iJxigencias do Procurador da Fazenda, respon
deu este', que a sllpplicante devia habili tar-se
competentemente.

Parece ao Conselho que, requerendo o PI'OCU
railor,da Fazenda que a supplicante se habilitasse
acerca da graça que pede a S. M. 1., de lhe con
ced~r metade do ordenado que percebia seu de
·fonto marido, julgou o Conselho lp.gal huma tal
requisição, c que a supplicante se deveria habi.
litar, sobre o que requereu consulta o Conselhei
JO José Fortunato de Brito Abreu Souza e l\1c
nezes.

Parece porém aos Conselheiros Dr. Llliz Tho
maz Navarro de Campos e José Fortunato Ge
Brito Abreu Souza e Mcnezes que, não sendo os
serviços de que se trata e Je que a supplicante
pede remuneração, na qualidade de -viuv.a ~o fal
lecido João Vicente da Fonseca, ex-Escl'lvao De
put~do da Junta da Fazenda da Provincia de S.
Paulo, decreta"ei~ na fôrma do regimento e de-

(') Decrcto de lli de J,,'"o de! 820.

Attendendo ao que me foi prcsente em requerimento
de João Vieira da Fousec~, ~scrjvão Deputado, da Junta
6la Real Fazenda da PrOV1DCla de S. Paulo: heI por b~m
que d'ora em ·diante vença, em lugar do ordenado, a aJu
da de custo que actualmente tem pelo dito cargo, a de
UOol\l rs. por anno, que sou servido conferir-lhe, pagos
dOS quarteis pela l:espectiva f~lha. T.homaz A~toOJo de
Villanova Portugal, etc. PalacJO do Rio de Janelfo, IIi de
Julho de i820.-Com a rubrica de S. M.-.Âclla-Ieá fl. 46
do Liv. 6° de decretaI na Secretaria do TlIelotlro Nacional.

creto de 1706, Tem a ser JnnÚl P. ociosa a habi
litação que se requer por.lei para poder pedir
seniços de terceiro, e até dispenfl' ~sapara a par
te, e que, á "i~ta .dos dooumentos. ju~tos, dos
quaes. consta bastantemente a lCiSitlmldade de
sua pessoa, pôde a supplicante reco.rrer á mun~

licencia de S. 1\1. I., para, por motno. de eqUl
·dade, poder ser attendida por g,ra~, ~pecial.

Raoiação. - Dê-se.lhe, como pensao, metade
do ordenado que \lequer. Paço da Boa Vista, 2

de 1\Iaio -de 18~8. - Com a imperial rubrica......
·l\ligoel Calmou du Pin e Almeida. - Ea:t,·a/lida
do original no TI,esouro Nacional.

RESOLUÇÃoO DE 2 DE MUO.

l\lanuscripto 8uthentico.

Antonio Luiz da Silva Vianna requerflll, pelo
.Thesouro Publico, dispensa do lapso de te":lp.o
que excedem á licença por elle obtida de resldll'
l1a Côrte a tratar de sua sau.le, para poder .con
tinuar no exercicio do emprego de segundo Es
cripturario da Contadoria da Junta da Fazenda
da Provincia do Ceará, e que se expeção á refe
rida Junta as ordens necessarias ao dito respeito.

O Contador Geral da terceira Repartição he de
:parecer que se releve a falta que o supplicante
eon;unelleu expedindo-se a ordem que requer,
marcado o tempo dflntro do qual se deva reco
lher á sobredita Provineia.

Ouvido o Procurador da Fazenda, di~se:-Fia!
justitia. ,

O Escrivão da Mesa do Thesouro concordou
com os votos precedentes.

O Conselheiro Thesoureiro Mór foi de parecer
que, por haver excedido muito ás licenças qoe
obti\'era, e nada prorar sobl'e a omissão, o sup
plicante só por graça podia sel' attendido.

Remeuido o negocio ao Conselho da Fazenda,
para consultar, mandou este ouvir o Procurador
da Fazenda, que respondeu dever-se taxar prazo
certo para o supplicante comparecer no exercicio
do dito emprego, fóra do qual não deveria mais
ser admittido, por ha"er excedtdo ás licenças
concedidas e pareéer abusar.

Resolu{:lío. - Recolha-se ii Junta da Fazenda a
quc pertence, dentro do prazo de tl;es mezes.
"Paço da Boa Vista, em 2 de Maio de 1828.
Com a rubrica de S. 1\1. I. -l.\'liguel Calmon du
Pin e Almeida.-Ea:tra"ido do original no T"esou
ro Nacional.

_RESOLUÇÃO DE 2 DE i\~IO.

Manuscripto authentico.

RemeUeu-se ao Conselho da .'azenda, para
consultar, o requerimento de Raymundo Nonato
Hyaciuto, Eseri\'ão Deputado da Junta da Fa·
zenda de Goyaz, em que ped.e ser aposentado, em
attenção aos seus longos e bons serviços, com a
graduação de Contador Geral do Thesouro Pu·
blico, e o ordenado que percebia naquella qua·
lidado; e mandando o Conselho informar o Pre
sidente da respectiva Proviôcia, CIte respondeu :



AIlITO D A8. !J09
"-Que pedindo o supplicante ser aposentado com

a graduação ae Contador Geral, e com o or.le
1udo que 8cll'almente percebia como Escl'ivão
da Junta, ofTerecendo para este fim ii alia consi
deração de S."~I. I. huma sede de serl'iços mui
distinctf)ll e relevantes, prestallos pl"flgrcs~ivamcn
te em divers:Js e accumtrladas Commis~ões im
portantes da fttz~nda no longo e~paço de mais de
41 annos; molh'o este qne o impossibilita de
continuar :I servir, por iss!, que se :lcha incapaz,
não só pela ~ua ava'nçáda Made, como pelas mo
lestias ehronie:rs que tem adquiridf) no servi
~o, o que tudo o supplieante comprora com
documentos' legitimos e livres de toda a sus
peita; he de parecer que' o supplicante se acha
!las circu~stancias de merecer a gnça que
llllpplica; porém, como o decreto de 6 de Se
témbro de 1802 C'Xclue positivamente de qual
quer graça ou mercê os Escri"áes das Juntas da
Fazenda e Contallores qne não mo lI'arem ter
dado todos os balanços por que 5ão respomaveis,
e o supplicante aindll não satisfez esta obl'ig;)~ão

no preciso tempo lJue lhe foi marcado pela pro
vi ão do Thesoúro Publico de 51 de Julho de
1826, entende 'que só depois da remessa dos di
tos balanços poderltõ ser lIttendidos os seus ser
,tcos.

."l\landou depois o Conselho que o snpplioantc
mostrasse ple1illmente ter oumpl'Ído oom os ba
lanços de q1lê cl'a responsavel na fól'mll do de
creto de 6 de Setembro de 1802, ao que lItis
fazendo, baixou entretanto, com portaria de re
missão, nov<l req'lerimento do snpplicante no
qual, declar:lIldo tcdevado !t presença cle S, iI. J.
ilUm requerimento aUlhenticado com cincoenta c
'tantos dócumentos, originaes, pedimlo ser apo
sentado oom a grarluação de Contador Geral e
ol'denado de E cri vão ria Junta, expõe ter sido,
no entretanto, compellido a vir a esla Côrté, ten
do apenas para S(! apromptar u curto espaço de
quinze· (HáS, sendo-lhe necessal'io, para poder

, cumprir esta ordem, '\'ender os ben de seu oa
-sal com exorbitante prej ui~o <le 75 por cento,
pois que, tendo-Ihé.negado a Junta todo o auxi
lio, não lhe era possi.vel fazer huma viagem de
500 legllas com huma nllmero a familia, e doen
te, sem grandes despezas pe.~soaes; e ql]e, che
gando a esta Côrtc, e provando formalmente sua
iIIiba<la oontluoto, o qne tudo compro"Q com do
cumento , pretendé proseguir no termoq da
({uella pretenção, afim de ser apo entacio; mas
como tendo-se augmentado con idera vdmente os
saorificios do supplicante com os prejuizos soil'ri·
dos por bem do serviço, parece tel'-so tambem
8l,gmentado o 'eu direito, e o snpplicante, além
de ser Escrivão Deputadll da Junta da Fazenda
e primeiro E cripturario do Thesuuro Publico,
tem a seU fnor a antiguidade e bom seniço, e
moslt'a estar corrente pela certidão que ajunta
em n, 7; par tudo iS,to imj>I'o'a a S. 1\1. I. a gl'3

ça de mondar expedir portaria âo Con elho para
que~ tendo em Ti ta o expendido !)o seu primei
ro requerimento que lhe estú alfecto, e o mais
que deste e dos 'documentos juntos se collige,
tonsuhe sobré à·'novapretenção do supplicanté,

TOMO VII.

que !te de ser aposentado com a gradua\l,io de
Contador e ordenado deste lugar, pelos motivos
expostos, e por iJenthlaJé ou paridade de razão
com os ~lilitares, a quem .se concede reforma
com maior vantagem quando mo"trão que exce
dem a quarenta annos de seniço, pretenção esta
que o supplicante acha bem fundada, nio s6 pe
los serviços que preslou em campanha como
empregado ch'i! do exercito, mas lambem pelo

·de vellor da gent!} de guerra que exercen, nomo
tem provallo pelos authenticos documentos que
estão jnntos ao ~ell mencionado requel'imento.

Então mandou o Conselho juular todos os moi
papeis e haver vista ao Procurador da Fazenda,
o qual responrlcu : - Que como se acha pl'een
chida ti obl,jgação de o supplicnnte fOl'mar o ba
lanço do anno de 1827, segundo se vê da certi
dão pas, ada pelo Contador Geral da sesunua
Repartição, em 5 de Dezembro do dito anno
por cuja falta tive de ser mandado a esta Côrte
com os rc pectivos papeis, sem embargo de pade
cimentos de mol~slia~, e não procctlen.lo jil o
cmbal'aço ponderado pelo Presidente da re pec
tiva Provincia de Goraz na sna informação, fun
dado no decreto de ti de Setembro de 1802, diz
que os i1iutllrnos e qualificado's erviços prestado.
pelo supplicante, que sobejamente se pro vão
com O' documentos por elle juntos, e a incapa
cid:llle ph~'sica, POI' causa de molestias, para
continuar a ser\'Ír, como prova com os alie ta
dos que juntou. o halJililão a pOller e perar que
5. ~l. J. lhe conceda a apo entadoria de modo
que po.a sub islir como Em pregado Publico
que sel"'io com de empenho, IiclIndo dependen
te a mCI'l:ê pecuniaria da appl'ovaçáo da ILsem
bléa Legislativa.

Parece pois ao Conselho que a pretençáf) do
supplicante he dererhel, não ó pelo longos an·
nos de seniço, como pela abonação do mesmo
~en'iço, que consta dos documento. qne in truem
a dita pretenção, sendo aposentado com a t;ra
duação e ordenlldo de Conta,lor do Thcsol1ro,

Porém o Con elheiro .João Pre tes de ~lel\o

he mai .le parecer que se apo.ente o lIpplican·
te com a gradnação de Contador Geral mu com
o ordenado que actualmente "ence de E~crivão

da Junta da Fazcll(b, porquc, sendo o supplican
te ómenle grurluado primeiro e. criptllral'io sem
prejuizo de antiguiulIdc, cioto fica que, sem pri
meiro pa~sar a el' cll'ectivo, nunca po,leria en
trar em concU!' o com o mais primeiros Escrip
turarios, ainda que no J.'hesouro houvesse vaga
de Contador Geral, maiormente qnando em re
gra nunca passáo a Contadores com estabelecido
ordenado senão os primeiros Escripturarios ef
fectivos; port:lllto he que parece que o suppli
cante se faz merecedor de graça de er apo enta
do com a gradu3y.ío de Contador, porém com o
ordenauo que vencia cm Goyaz, e não com ° de
Contador Geral.

RuolllÇão.-Como parece ao Con e1heiro João
Prestes de Mello, Paço da Boa 'Vi ta, em 2 de
nInio de 1828. - Com a rubrica de S. ~l. L
Miguel Calmon du Pin e Almeida, - Extrallitta
do OI'iginal no Thesouro Nacional.
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PO.RT ARIA DE 5 D~ MAIO.

Coll. Pla~cher.

Considerando o tramtorI;l.~ qu.e ,I'csulta á dis
ciplina militar de se admjUirem ao serviço dos
na'l'io~ da Armada d.esertot:e , quel' d'outros va
sos de guel'l'a, quer de corpos ,militares,; e
não sendo.possivel, no oeto deadmis$ãp, disti,o...
guir os desertores, iotel'~ s;ld,os em se ~israrçaJ:

por todos os modos, os Commaoda\ll.e,s dos na"
"ios armados fiquem na inteJl,igeDci~ q\>-C, sendo
lhes denunciado e reclama4o, por qualquer Com
mandante militar, algum desertor qpc ex,ísta,a
seu bordo, o entreguf'lm, indep,eqdentll de. ordjlDl
superior, exigindo pum rembo de entrega fil'Dl,3
do Relo Commandaote do.respeptj;vo ,c()I'PO ;.sc
porém o desertor houver recc~ido ~aPllQ ~
gratificação, dever-1l8-ha no recibo de eI;ltrep
especificar ~ssa A1~~a~o ~ ~ar~ a qllfPtjJ.

muito, se penalise, he mister íWQtil'lu~r a glJ.erra.
e continua-la com duplicada (orça; tal hc minlHl
imOlutavel resolução. ~u couto 1;11\e ach,arei llA
.A..ssemuléa Geral a mois fir.m.~) e'lGai coopcl'ação,
afu:n de poder de, empenhaI' a how:a- r. gloria na
cional, que ne-te caso Se achariâo cO.Qlprometli
das. Passando aos oegoc\os. illteriQ(e~, eu me
,oongratulo com e, ta asse~bl~a'. pela orçleJIl e
tranqnillidode que reino, cm to~as: as Pl'O~incjas

do Ill1perio, o que me w;ova ~ui so~eja.ulente

.que o regimen monarGhico-c{)l1st~tLlcio/l"l cad,a
VC7j ma,is ~e vai callsolidonuo. Cl;ta~o ouu'" vez
a aLlenção das Camora sobre OS e,gocios ~
Fazenda c Justiço, que tant0. recomm'1ndei )la
sessão proxima passada. As finaoçaf> e o credito
publico i'ceebêrão hum beneJico impul o com a
ei da fondação da divida mas ainq,a ca(ecem

de providencias legislati vas mui pÇ(>mptas e em.~

cozes, c que poohão em harmonia os differentes
!'amos da sua administração. N~o rccebeu me..
lhopa olguma o Podei' Judic;iari(), e he urge.nte
que nesta sessão ell,e seja regpla40 s~gu(l·do os
principias d.a Constituição do I~1Bcrio, afim de
que possamos "VeL' julgar coo(or0)6,.os p.rinc~pios

constitucionaes, o qQe ,seguramente eppperará
muit.o paro que meus ~ubdH95, gozanlio do~

bens que a Constituição lhes outorga por este
poder, hemdizendo Q systema, IJle ajudem a
sustenta-lo. Os Uioistros e SecJ:etar,i,os de Esta·
do opresentaráõ ás Camaras •. com PeJaçtidão
compativel com as circumslflnoia acl;11a/lS, o es
tado dos difl'ereoles ramos· 411, adl)lmi,straçll9 p\l"
bl,ico. Eu e pero da lealdade e sabedo,ria da ~s

scmbléa Gerol, assim como de cllda hum doI'
membros que a cQmpoem, a n>,a~s perf.eita haJ.'~

mOnio e mulua confianQa cntre 01' Camaras c ~

. GaveI'O o. Desta perfeita"harmooi,a e mutua eoo
fianço, que da parte do GOVCJ;QO ,será ,inaltera,ycl,
aft"oitamente digo que depend-c o orreigamento
do systema constit.uciop,al ~ a boa m'lrcha da
administração, e a prospe-.:idaAic nacional., ell).
que se firma a gloria do meu im.perial th.rono.
Está aberta a sessão.-IMPEIU.Don,C<lnstitucional
c Defeusor Perpetuo do DrazU.

3 DE MAIO.

eoll. Braz.

FULA com qLtO S. ~1I. o I. abrio a Assembléa Gel'ai
no dia :3 de l11aio de J 828.

ADguslos e Dignissimos Sen·hores repl'esen
tan tes da Nação BraLileü·a.

Eu 1'eC\ho abrir e to Asscmbléo tendo a satis
ülção de oomml,lQicar-"OS que as J:elaçôes de omi
zado. e boa iote1ljgeoc~a com as Potencias da Eu
l'opa cootinui.\o , e ca~a "ez mais se estrei\ão. O
Imperador da Russia e o Hei da Saxonia acabão
de reconhecer este Imperio. Não acontece po
rém assim da parte da Côrte de )\ladrid, qv.e he
o unico Goyer,llo da .Europa que falta a praticar
este actO. Tratodps, de commercio e novegação
com o Rei da Grãa-Bretanho e o Rei da Prussia
se a,cMo concl,uidos e ntiucaJos. Finolmente"
co!pm unico-jVco que completei o acto ,da mioha
abdicação á cqrõa portugueza, que vos havia an
nunciadn na aberlUra da sflssão de 182p. JgIHIlls
reloções de amizade e boa intelligcncia existem
eotce este impllrio e os principacs Estados do
Continente Americano. O GOTemo dos Estados
Unidos da Am,erica acaba de nomear hum 1,':n
carregafio de Negocios para esta Côrte em
lugar do que se ausentou, com,o TOS apnuociei
na a'b~rtura da Sessão proxima passoda. Entabo
lei negociações de paz com o Governo da Repu
blica de ;Bueoos-AY1',es, e~tabelecendo bases para
huma con1'ençi.\o justa e decorosa, COJIl,O exigem
a honra nacional e a dignidade do meu imperial
lhrono. Se esta Republica não 'lcquiescer as pro~

posições ~u· liheraes e generosas 'iue attestão á
face do JXllUJdo a boa ré c a moderação do Go
"erno Imperial, ainda que meu imperial coração

PROVISÃO DE 2 DE ~.uO.

ColI: Pl~Qcher.

;\Ilgucl Calmon du Pio e Almeida, ctc. F-açn
aber áJunla da,Patenda da Provincia da Para

hyb3J do orle que, reCl:lbendo-~e o 'eu olfwio
n.. 5, de 27 çle Fevereiro lJ!liOlO, no qual dá
ooow do que tem praticodo a re peito ,da oompra
e L'em.eSSéll (lo páorbrazil, em conformidode das
Grdou;; que se lhe tem expedido, apczar do esta~

odo das ~uas finanças, a ponto de se pÔl' a lropD
a moio, soldo, ,ntib ou taDte '(ar sacado sobre a
Junta da PozC'llda de P0~'na\Jlbuco pela quantia
de L2:000:t/J de 1 • ~ cm provi ão do 24 de De
zembro du arlno findo: hou re S. lU;- o L POL'
hem apprOyal o procedimento daJunta, e recom
mendar com éspecialidade que faça todos os
esforços para cumpl'u' exactamente, nã,o só a pefe
rida pro.visão de 24 de Dezembro~ como a que se
lhe eXlpedio em J 8 de Abril antecedente. em dei
xar de fazer o pagamento indispcnsaycL iI tropa,
apep:!r de alg'um salwiHcio, se fJlreciso fôl'. O que
ass.imfielmeMo'cumprirú. Alexant1l'eJosé Fer,riJÍI'a
Droga o fez no Rio de Jancir.o., cm 2 de laio de
J 828.-~lanccllino Antonio de SOULa a fez escrc
veIJ.-l\1iguel Calmon du Pio c Almeido.



8.
o meu Mudant'e' d'Ordens fará distribuir a pre
sente pelos navios d:t Armada, :tlim de ter o de
vido cu"mprire nto. P:tço, cm 5 de Maio de 1828.
- Diogo Jorge Je Brito.

•
pona' AmA DI; 5 DE ~alO.

.. ~ Cóll. l'hncher.

Illm. e. Exm., Sr. -Reconhecendo-se que no
actual estado ua guarnição da Côrte, e circums
tanoias dos corpQs que hoje formão a primeira e
quinla bl'igadn",não se eolhe da sua orgunisação
em brigadas touu a Utilidade que hum tal syste
ma PJ'0du~ quantlo cm ontras circumstancins, c
que então compen n li ue peza a que dão lugar:
ordena S. U. /) r. que, nlé ulterior disposição,
os oorpos qne oompoem as referidns urigadas
passem directnrnente n corresponder-se com o
Quartel General, e a receberem da mesma sorte
ali as ordens, ficando 03 'OlIiciaes que compu
nhão ds ESLados Maiores das sobrediLas brigadns
desligados desses exercicios. O que pnrticipo a
V. Ex. para sou conuecimento e devida execução.
Deos guarde a V. Eg. Paço, cm 5 ue Maio de 1828.
- B'Cnto Barroso Pereira. - Sr. Conde do Rio
Pardo.

PORTAm A .DE 5 DE lIlAIO.

CaIl. Plaocber.

111m. e Exó1. Sr. - De ordem de 5. lU. o I.
passo ils mãos de V. Ex., para que sejão pre
sentes ii Camnrn uOS 51'S. Deputnuos, ns quatro
consultns e mais p'npeis originnes relati\'os la ar
retnllt:lção da àl,fand.eg.a clesta Côrte, ainua não
verificada pelas razões que vou expôr.

As p'0rtarias expedidns ao Conselho da Fa.zen
da, em' data tI.e ~'O de Dezembro de 182/, e 18
de Janeiro &este aono, eonstantes dos edilaes
ns. 1 e 2, mostrão que o Governo empregou
meios emcnze pnra (Iue fo e promptamente
executada a cnrLn de lei de 25 de Outubro do
anno Onuo, removendo pela primeirn os obsta
culos C(u~-se oppunhão á imrnediata habilitação
dos lioitantes pelo Juizo dos Feitos, e fixando
pela segunda llUÔ'l prazo razoado pnrn a arremn
~ação, que era mister acc"Clerar.

Tres compnnhihs de negociantes se npresentit
tão, não simultanen, porém suooessivnmente, a
lançar nO oo.ntrabto da arrematação.

A primeira eompanhia offereceu (licitando ape
nas a quantia de 2:672:tiJ775 1'5.) as çondições A,
sobre ns quaes o Conselho da Fazenda redigio a
condições 13, qbe forão approvada pela resolu
ção de 50 de Janeiro. A simples leitura ele huma
e outra serie ae condicões muslra evidentemente
que o Conse1l10 rejeitóu 3quella da companhia,
que lhe pllrecVrão 011 stl'perlluas, ou opposta
30"5 iotel'c ses lIá Fazenda, senão contrarias lís
leis. A compan'bia insistio porém em que fossem
aceH3S as sua! conilições 19", que mra rejeitada,
e 25"; que havi3 siâo alterada. Quanto a esta
nlt'in'ta, nenhuma duvida oecorria para que fosse
õldrnitthl'a; U1'a's, 11lanto á outra, i to he, a )9",

entendeu- e que o não podio ser. esta condição
os contractadol'e~ eslipulavãll em seu fa 01' o
de CO!~to (men nl e no acto do pngamellto~ (la
differença cios dircitos de 24, que 1'0 sem por lei
ou trat~ldos po tenores reduzidos li 15 por cento.
E sellfl" crirto: 1°, qne as rendas dn AI1'31ltlega
não diminuirão (como o facto já tem p,"ov!lllo),
apezar r1aqllclla reducç50; 2 P, qne os CQntl'acta
dores dcsejaváo tel', 31'ém do Incro contingen c
do conh'ncto, o lucre certo e inf'anhcl unquelle
desconto; e 3', que o mesmo ele, oontn (de 9 por
cento), llin1il11lindo o prc9c.lixaJo pela lei de 25
de Out1.1bro ue 1827 para a arremataçüo , vinha
a er contrnl'in iI me mo lei, assenlou o Governo
que devia indeferir, romo inJcfcrio, n in tnncia
do eompanhin. 'EntretanLo, como se acltas e fin
do o prllzo da pOI·tal'Ía de 18 de Janeiro, o Go
verno o pro rogou , pela re 'oluçãn de {~ de Fe
vereiro, nté 1 I do mesmo .mez, E porqne FI e
Livesse recolhido ao ThesOl1ro acional o pingue
rendimenLo da Alfandega dnl'anté o m z de Jnnei
1'0, e se reconhecesse n50 ómente n incongruen
cia de se fnzcr nrremntnl" huma renda jil arreca
dada, ma tambem a desconveniencin 1111 entregai"
aos contractndores perto de cem mil crUl'13do que
vor conta doquelle mez (sendo feitn a arremata
ção pelo preço e lanço dado, C'lmo dcmon tra o
calculo n. I) lhe c!evel'ia pertencer, sem que
elles tive em conLrihuiJo com agencia, tlespeza
ou indu tria sua para emelhanle angmento de
renBa, julgou o GOl'erno que devi'a dal' ns pro
videncia' que e contém na citada resolução de
4 de Fevereiro; e finnlmente [J companhia, a
prel<rxto (Ie se não ter deferido a sua instancia,
requeren desistir (lo termo de lanço qiJe assigná
rn, e de de !o,go apresenton-se o'otra.

A segunda compnnhia olI~receu as condiçõe
C ~ peJindo que se abri:e de no'Vo a praça.
Além de exis-ir, peln condição g~ o desoonto men"
cionauo na h 'pothe e de 1'edoo9ão do cUrciLo
de 24 por cenLo, e-ta compnnhia quiz demai
pela condição 13' hum jui'7.o l1efinitil'o de arbi
tl"OS, e pela 21', o gozo ele metaue do lucro do
mez de Janeit"o, e parLe do de Fe,'creiro, jú ha
vido e recolhido ao Thesouro. O Conselho da
Fazenda consultól) sobl'e estns condições, "ajei
tando n g", emcnualldo a 15', e propondo, para
ueutralisar a 21 ~, que o contracto corresse do dia
'eguintc ao da arrematação, e aeaba se em ou~

tI'O igual dia de 185 .. O Governo; convindo na
rejeição dn 9", pela razões já prounzidas, e na
emenda da .5', por ser oppo ta ao foral e lei
existentes; não póde as entir DO arbitro ou con·
dição propo ta pelo Con elho acerca do lempo
do contracto, sendo como he, contl1aJ:Ía ao a1
val'il do 1° de Julho de 1774-

Todavia, desejnn,lo o Governo que o contrao
to eTerificasse, ordenou que lIe abrisse de no'\'o
n I1r:lçà em limitação de tempo, e que se aj \1 

ta em eondicões conf~rmes ús ld, Gomo se "r
da resolncão de ~6 ,]e Fevereiro, tomada sohre u.
ITlesma cónsulta. Desde então a eguoda compa
nhia deixou tia entrar em ajuste, e como qu.e
renuncion ú emprcza.

Immecliatamente apresentou ....se numa lcrceira,
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ANJlO DE 1828.
que, aceitando as condições D redigidas pelo
Conselho da Fazenda, e licitando 12:672:t/J7'l5 rs.,
offereceu as condições E, sobre as quaes o Cnn·
elho consultou em 26 de lIIaio passado. Ne

nhum incoO\'enicn,te ha\'ia cm que o Go\'erno
prestasse o seu con~enso :IS I)on dições oll'erecidas
por esta companhia, ú vista da emen!la que se lê
no fim da condição 17'; mas a respeito das
redigidas pelo Conselho: achou-se iIlcgal a con
dição 5", rclati vamcol,e· ao 'lempQ do contl'acto,
como offensiva do citado alval'ú de 1774.

Nestes termos, achando-se proxima a abertu
ra das Camal'as, assentou o Go \'errao que deveria
subrnelter este negucio ii ulterior deliberação das
mesmas.

DevsGuarde a V, Ex. Pa(;o,em!) Haio de 1828.
-"'ljguel Calmon du Pin e Almeida, - Sr. Jo é
Antonio da Silva Maia. '

RESOLUÇÃO DE 6 DE lfA.IO.

lI1anuscripto autuentico.

Warre ~ainsford e C., Agentes da Impérial
Sociedade de Minenação tio Gongo-Socco, requ~

J'êrão, pelo Thesouro acional, que ~e désse des
pacho a barras de ouro que os supplicaotcs pre
tendem remelter para Inglaterra, pI'odueta de
Janas pertencentes Ú dita Sociedade, pagando
clIes os (lil'tlilos de 2 por cento sobre o valor le
gal, na conformidade do aI vará de 25 de Abril
de 1818 e pratica até agora seguida, e não obre
o preço pelo qual o OUI'O corre hoje no mercado,
como se lhes exigira na Mesa do Con lllado,

l\laodou.se informal' o Administrador das Di·
versas Rendas Nac.ionaes, o qual respondeu que
eHe exigira os direitos das ditas barras a respei
to do prllço que o OUl'O cm barra tem no merca
do, em conformidade da dispo:ição do 3rt. 2° da
carta de lei de 26 de Outubl'o de 1827'

Ouvido o PI'ocun:dor da Fazeuda no negocio,
disse que entendia conformar-se a exacção dos
direitos da barra na fórma que respondeu o Ad,
ministrador tIas Dh'ersas Rendas l acionaes ii
lei novissima acima citada de 26 de OutuLro de
] 827, altellta a designação nella feita da circu
lação ,las barras de ouro como mercadoria em
todo o Imperio,

O Éscrhão da iUe~a do ThesourC' entende que
o dito Admini 'trador obl'a em regra exigilldo das
partes 05 direitos de sahida do ouro em barra
como mercadoria, em "ista da lei que cita, mas
que des a generalidade lhe parece que deve scr
exceptuada a Companhia Iugleza de que os 5UP:
plicantes são agelltes, porque, se a me ma COIll
panhia, por ,'irtude do contracto do seu p.stabe
lecimento, foi excluida das vantageo da reduc
ção dos direitos rIa extracçao que aquella lei
outorgou aos mais mineil'os" he cOllsequencia
que tambem pelo mesmo contracto deve estar a
cobel'to dos incommodos que da mencionada lei
e podem seguir ao seu estabelecimento.

O Conselheiro ThesoUl'eil'o ·Mól' he de parecer
que a lei Dovi 'siroa 90 26 de Outubro de 1827
deroga toclas as em contrario; que porém ° ne
gocio dc\'ia ser eon uILado.

Remettido o negocio ao COJÍSCUlO qa Fazenda,..
manduu este dar \'ista ao Desembal'gador do Paço
Procurador da Fazenda, o qu~l I'~spondeu que
sustellta\'a o seu voto, sem qu~ lhe movessem
as razõ(!s prolluzidas pelo Escl'i\';1() da Mesa do
Thesuuro, porque as reputava illtel'prr;tativas e
declaratorias da lei no\"i.,sima de 26 de Outubro
de 1827, o que he altribuição pl'i\"atha da As
Sr:mbléa Geral Legislativa, pará a ((ual se devia
resen3r a deeisão d(!ste negocio, s~m I:lspeD~ãCl

do pagamento determinado, segundo ·a litteral
disposição da predita lei, pOI'que o Thesollro
tem com que indemllise e restitua nos suppli
cantes a dill'el'enca. resolvendo-o as!'im a Assem
bléa. O Cunselho finalmente votou' que era in
defel'ivel a prctençãu do supplicantes, em "Lta
da respO-la do Administrador do Consulado e do
Pl'ocul'ador da Fazcnda, com quem nesta I?arte
se COI1 forma.

Ao Consc1iteil'o Agostinho Petra Bilancourl
parece que, guartlan do' a lei de 26 de Outubro de
1827, nos arts. 2° e 5·, hum rigoroso silencio
acer'cn do qua)lto devem pagar de direitos as bar
ras de OUI'O vendidl:S em hasta publica, ha- se
mister de declaraçãn authentica,

Resolução. - COolO pal'ece ao Conselho. Paço
da Boa Vista, em 6 de 1\1aio de 1828. - Com a
ruLl'ica imperial. - l\liguel Calmon du l'in e Al
meida. -Extra/tida do original no Thesoul'o Wa
cionat.

RESOLUÇÃO DE 6 DE MAIO.

r;nIOUSCI·jplo áulhcnticd.

José H(ldrig'ues !loso requereu pf:lo Thesouro
Nacional que lhe fos~e pag'a pelo dilo 'rLesouro,
ou pelo da Provincia de Pernambuco, a quantia
de '4:000:t/J 1'5., valor cru que fôra estimado, se·
gunrlo con ·ta da avaliação, o bl'igue de sua pro
p ..iedade Rio Ave, seqoestrado pdo Governo pro
,'i~orio da PI'ovincia de Pel'llambuco, c ultima
mente incorpol'adu na marinha de guel'l'a do
lmpel'io debaixo do nome de Belturepail'e, fl bem
aS5im u' respectivo' juros mercantis desde 50
de OlHubro de 1825, em que teve lugar o dito
sequestro.

Mandou-se informar ii JUllta ':ia Fazenda da
llita Provincia sobre a prctenção do,sllpp\icante,
o que cumprio, referindo que o ditu lJl'igue
fôra jlll"'atlo propriednde portugueza, por tel' ,in
do do Porto 1I0S fins de 1825, e que por isso fora
equest,'ado; que el~do avaliado cm 14:000~

de r~., por ordem do Goverllo foi entregne ao
Iutendente da Marinha para o empregaI' 110 ·er
viço da Proviacia; que reclamaudo o suppUcante
em fins de 1825 o dito brigue, como sel; tercei
ro senhor e possuídol', forão recebidos o: embar
gos que 0ppôz ao dito sequestro, julgado i/Upro
cedente e relaxado por septença da Helação da
referida Pro\'incia, cm 25 de Outubro cIo me. IllO

<lnllO; que achan(\o-se o .jito ,brigue inCOrporado
na marill ha nacional, com a denominação de
Beaul'cpail'e, desde que rOl'a apresado dos rehel·
des daqaclla PrOf incia, o supplicanle pretende u
haver o pagamenlo tlelle pela sua araliação e
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juros mercanlis ar~ O real embolso, ao que a
Junta não annllio, por julgai' cou'fir consultar a
imperial "ontarle a tal respeito, causal do reque·
rimento que :lUpplicante dirigira ao mesmo
Thesouro. •

Parece ao Contador Geral da terceira Repal,ti"
ção que, ii ,'isla da provisão circular de 11 de
Maio Ile Ilh6, .pela qual se mandou pur em exe
cução o c1ecrelo de 20 de Abril do mesmo anno ,
declarando de nenhum eífeilo o decreto de I I de
Dezembro de 1822, sobre o sequestro das pro
]l!'iedades portuguczas, CSlil o supplicante nos ter
mos de ser deferido.

Ouvido o Procurador da F'I2:encla no negocio,
disse quc convinha que o supplicante uzcsse oel·to
o sel'\'iço em que 'e achava a embarcação de que
pretende o pagamento; o que satisfeito, respon
deu de novo o llito PI'ocul'adol' que, para se evi
tarem decisões contradictorias,'Convinha que fos
se ouvhlo o Con dho dn Fazenda, onde-se acha
vão a consultar negocios idcnticos.

O Escrivão da Me'ia do Thcsouro foi de pare
cer que, na con I'ormidade da pro l'isão de I I de
Maio de 18'26, devia cntregar-se ao supplicanlc
o brigue cujo pagamento requer, se niio esti\"esse
incorporado na marinba nacional e imperial, mas
que. se sabe a sua e ·timação, e que a J unta não
sati fez ao supplicante a sua imporlancia; que,
)lortaoto, he liquido e te neg'ocio, e assenti! que,
sem mais delonga, se deve ln Hal' uespauho para
pagamento do supplicaotp., que ba quatro annos
eslú privado de 'ua propriellaqe c lucros respec
ti vos.

O Conselheiro The.:;oureÍl'o-i\!ór foi de parecer
que o negocio fosse a con ultar ao Couselho da
Fazcnda.

Remetlido o negocio ao Con 'elho da Fazenda,
mandou clle informar com o seu parccer o De-
el;nbargadol' Juiz dos Feitos da Corua c Fazen

da, o qUé\1 cumprio, iofurmando que, por haver
o supplicante satisfeito aos I'eqlli~itcs l1ccessal'Íns
para obter a soluç.:io do dito brigue Rio Are, lhe
parecia qUI: devia ser pago da quantia rle '4:oooWJ
de rs, sem juro , POl' se nã;o poder .considcrar
mora o tempo quc l) upplicante con5Umio em
legalisar a sua propriedade, e satisfazer as requi
sições usca" c Icgac podendo ne 't'l prctcnráo
ser allendil!o, ao c..so de hal'er, depois de oGlida
a ordem para o dito pagamento no Thc ouro.

E sendl) no\'amentc onvido o Procurador ua
Fazenda, conformou- c este com o parecer ante
cedente.

O Con elho votou finalmente que o sllpplican
te tem direito a ha\'er da Fa7,cnda Nacional o pl'e
ço do dito briguc, e igualmente os juros de 5 por
cento, contados de dc 24 de NUl'eOlbro de 1825,
como compensação do fretes a que linha jus.

Rcsoluçiio.-Como parece. Paço, em 6 de Maio
de 1828. - Com a rubrica de S. I. o I. -Mi·
suei Calmol) du Pin e Almeida. -Ea;lr{lltida no
Thesouro Nacional elo original enviado ao Conselho
1I0S 20 de Abril.

PROVISÃO DÊ 7 DE MAIO.

Call. Planc!.cr.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, etc. Faço
sabe.. ú Junta da Fazenda da Provincia daF Aia
gôaF que S. ~I. I" POI' sua imme,liata resolução
dc 14 elc AbrIl al~tecedente, tomada em consulta
do Conselho da ~'azenda, obre o seu omcio de
5 ue Abl'il de .826, em que participa ha ver al'
rematado em hasta publica di reI' 30' cc.n lrac
tos dessa L'1'Ol'incia, e posto outros cm Admi
nistração, pelo moti\'os que expõe: houve por
bem determinar se respon.da ú Junta que para
sel'CID confirmadas as ditas arrematações depen
de de verem-se os respectivos autos, e hal'er co
nhecimento do 11l'eço por que c al'l'cndúrão no
trienoio antcrior. o que a mesma Junta de"eria
ter mandado, não e podendo appronr O' por
cento dados ao Escrivão e The 'olJreil'o 1l0S con
ll'aclos commettidos ii Administracão das Cama
ras, por não con. tal' de orc!el; que autori
sem semelhante arbítrio, pelo qual re ponde
rúõ nas contas que derem ao Thc~oUl'o. O que
se lhe participa para 'ua intelligencia c go\'el'l1o.
João Ignacio Pereira Cabral a fez no Rio ue J a
neil'o, cm 'i de Maio de 1828,-31arcellino An
tonio de Souza a fez escreyer.-:Uiguel Calmon
du Pin e Almoida,

,UlSO DE 8 DE MAIO.

Imp. avulso.

111m. e Exm. Sr,-Ol'dena S. lU. r. que V. Ex.
pas e a 1I0l11ear COOllllissionalmcnte dous Offi
ciaes do Thesouro, pai a, em comJJinação com
huOl ela Contadoria da Mal'Ínha. examinarem es
crupulosamente a conta lio Almoxarife dos ar
mazen , el'vindo de elementu todos os linos da
respectiva éscripturação e conhecimeolos em fór
ma, qno tudo se acha no archivo da mesma COIl
('adoria, lacrallo c ul'mado com a ruhrica do In
tendente da Marinha, incluindo igualmente o
tenJ:o legal quc se lanou no acto ,lo encerra
mento. Este exame de conta tem por limite o
prazo llesde que o mesmo Almox1\ril'c tomou pos
~e do lugar até um do proximo pa 'sado ann
que ~e procedeu a elrecli \'0 iI) v')lItal'Ío do' gene
ros existentes; e o mesmo exame dever!! "(H' ar
SObl'C o artigo-ellxarcia nova alcatl'oada-em
quc apparecem eliU'erença' cnn 'j lera vci , como
consta do I'f'fcrillo tcrmo c documenlus. Oeos
guar,lc a V, Ex, Paço, em 8 de Maio de I 8213.
Diogo Jorge de llrito. - Sr. Migu" Calmou c1n
Pio e Almeida.-/lclta-se no Dial'io Fluminense 11.

108; ele 12 de Maio de 1828.

1'0nT! nu. DE 10 UE 3I.UO.

CalI. Pl.ncber.

S. 1\1. o I. querondo I]ue nos templo se oh
S'~l'I'e a maior deeencio., c que 101105 Os actos re
ligio os sejão celebrados ;:om o de\ ido c~plenuor

e re peito: ha por bem de que" m. tome a me
didas que forem mítÍs proprias li conducenles a
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Manllscvipto Gutbentico.
f t I li

Fo~ a coosultar ao Conselho da Fazenda hum
requerimento dos Qfficiaes da Imperial Junta ,(lo

, Commercio, pedindo se lhes mandasse pagar a
ajuda de custo, p'or mol~.tia~, que p'ercebião, a
qual lhes foi suspensa desde 'J 822, pór p'ortaria
da SecTetaria de -E tado dos Negociol! ;da FaZ"Ein
da, tendo 5ido ali<Ís já pagos os Offi'cfaes da Jun
ta do Arsenal d(l Exercito até o corrente anno,
como mostrão por certidões~

tendia portanto que ,pOI: ide;tidade de raz.lo o
sup~Hcante éstavfl uos ~eriIH!lS de ser (\eferido.

O Conselheiro Tbesoureiro l\lqr .'loi de parecer
que o supplicante devia ser pngn do emprestimo
de 550:jj) 1'5. , quando o fossem os iQnis .que hou
vessem doncorriHo para o mésino arbitrario em
prestimÓ'; e ql1unto aõ ptlJgamebto de generos,
com a itrstifiCàçã'ó gue o1J.'erécia ,o 'V',ée-Prc ider\
te da PI'01'inchi de Sergipe, podia Ser consul
tado.

Remettido o negocio ao Conselbo da Fazenda,
deu este vista i)(1 Procurador da Fazenda ~ que
disse: - Fiat justitin,

O Couselh'> eon('orm'0u-se com a I'esposta do
Desembargadot Procurador da FazClnda. '

Resôlu(:ão. - (Jomo parece. Paço, cm 12 de
Maio de 1828.-Com a rubt'ica 'de S. lU, I .........~li
guel Calmon du Pin e Almeida, -' Ewt'l'a!tida do
orioginal 710 Thesouro 1Yacio7.lal.

,
nEsoLuç,ÃO DE 19 DE MAIO.

PORTARU 'DE 14 DE MUO.

Coll. Plaocher.

mm. e. Exm. Sr, - Ita ,'endo corhnrunicado o
Presid',mte (Ia Província daS Alagôas, 'Pbr' omcio
de {~ de M,atço proximo passado, que, hum mez
antes da sua chegnda áquclla PI'ovincia, ateada
a chamdla dos partidos entre o "ice-Presidente
e o Comrt\ándantc ~Hlital', fôra este ii VilIa de
i\faceiõ, e'tid\'a Joaquim da Silva Freire, Escl"Í
,'ão Deputado da JUJll,ta da Fazenda, do Forte de
S, Pedro, onde se acha,'a preso ii ordem do 50

bredito Vi.ce-fresidente, deixando entretall,to a
tropa na Capital da Prnvincin em armas e muni
ciada de polvorà e bala, e não se tendo tomado
então o conhecimento legal que exigia 'tão ex
tr3nho e reprehensi vel t>rocedimento, pélo justo
reoeio de algum l'uuesto t)1orimento, como' p,on
dera o Presidente; de ordem de S: l\t. o'C passo
ús mãos de V, Ex. a copia inclu~a do citdtlo om
cio, parn que, fuzendo V. Ex, expedir, péln Re
partição da Guena, as 'ôrdens qüe parecCl'em
Cl!lD \'e'nienles pal'a remó"er-se o émbnraço que

. tcm feito rntardar o conhecimento rlaquelle fac
to, como aponta o mesOlo Pl'c,~idMite, se ppssa
Iíln~ldar proceder por esta Sec1'étaria rle 'Estadb
dos Negócios an J1lstiça ao respectivo processo.
Deos g'udrcii{ a V, Ex, Paço, em ! 4 de ~Iaio de
1828,-I,ucio Soare's Teixeil'a de Gon vê-a. - Sr,
Bento Barroso Pereit'a,

Mannscripto anlhcntico.

RESOLUÇÃO DE 12 DE MaIO.

conseguir-se o l'eferi'do, exped'indo as ordens que
forem necessarias, para- que nas festiviLlades se
conserve a meJbou ordem, e se não pratiqu~m

actos pouco decoro 05, cQrnO aCl\b,a de constar
na angusta presença d~ roe mo A. S. terem pra
ticarto na I'esti vicIade que ora se celebra na Igre-
. ' JJa dq Seqhol' Bom Jesus Deos guarde a Vm.
Paço, em Iode ~laio de 1828. - Ludo Soares
Teixeira de Gouvêa. - Sr, Desembargadar Aju
dante dQ Intendente Geral da PoÍicia, enc;lrrega
do jntcl'in"mente do expediente dessa Repartição.

Damião Dorbinguc da Sih;a requereu ao The
souro Nacional, por intervenção do Vice-Presiden
te da Provincia de Sergi'pe,.o pagamento ue dher
sos generJS que lhe' forão tomádos péI'Q Governo
da dita Provincia para serviço lIa guerra da In
dependenGia.

O Contadór Geral da terceira :R:epartição·l'oi de
pal'ecer que o supplicante devla usar (los 'meios
ol'dillarios perante as justiças territoria,es e COnl-
petentes. ,

Ouvido o Procurador da Fazenda, disse que se
cpnformava com o parecer acima,

A.o Escrivão da ~1esa do Thesouro pareceu que
Ó Vice-Presidente da dita Provincia devia infor
mar porque não mandou pagnr ao supplicante
os generos que se lhe tomál'ão" e que. os dit'eitos
de propriedade merceião grande consid-eraçáo
papa se remcÜer estc negoeio a meios ordinarios.

O Gonselheil'o Tbesoureiro Mór fnÍ de parecei'
que, pa,ra obtel' decisão, dito Presiclente devia
infol'mal' com os processos dos méi05/oJ1dinari{)s,
afim de se pagar o qNe justamente se ~le'veL"

Remetlic1>o o negoeio ao dito ,':jce~Presir1ente,

em'iou elle não só hnma justificação c d0CUm'lln"'
to para provar a justiça da l'ecl1all1ação do sup
plicante, mas lambem hum llocumento, pelo
qual se prova ter concol'l'ido com 55'O:tb rs, pOl'
emprestimo p,llIa as despezas da lleifesn interna e
externa da PI'Ol'incia.

O Contado!' Gel'at da tCl'cdra Rcpartição, in
formando de novo sobro {1 pretcnção do suppli
cante, referio-se Ú sua auLcccllcI1te in('lilnllac:1o
já designada, .

O ProCU'I'nd'0r da FazClldn Tespoodeu que o
3uppliIJánte d'evia usnl' cio meios ordinal'io~ em
Juizo competente,

O Escrhão dn ~l{! a do Thesouro ,foi de pare
cei' que c devia pngar a0 supplic:ll1te o forneci
mento p r elle ('eito ús Repartições Publicas da
dita Provincia, jnstifioado, como se póde justifi
car, em Sergipe, Ê ~óbl'e o pag:::1ll3ento rIo em
prestimo, diz que, pesto as Provincias. não este
jão autori adas pal'a contrnhir tnes empl'estimos,
cÓilltudo á presençfl da necessidade mil vezes de
sapparece à ordem; que pot esta consideração
sem du-viLia fÔra approva,do o emprestimo illegal
feito na B Ma, e mandado pagar c"omo o pér
:d'littis~em as circumstaocias da Prov'inCitl. f;d-
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. o C?~ltadox d,a':p.rÚ»eira ll.e.}?llrtição do The
- SOUI'O fOl de parecer ÇJue fasse a consultaI' á ..'Jun··
ta do çommel'cip. '. .

O .EscrÍ. :ão d</ ~I,esa ào m.es~o Thesi;luro" que~.
co~~qua~H~ •. lOS urg~nci-as do Estado que l:\w'ãp
motivo. <lGJ\lella porlaria, llfiiopo~lia.por ora ser
concedIda aqueHa graça.

O Consclhe~ro l~e!l'Out'e-ip{) Mór, que tosse a
co~sultar .ao 'torlselho da Fazenda,.

F?i ~om vista ao Procurador da Fazenda, que
pedlO losse a· censU t'<ll' à !Junta (lo Commercio.

Mandou.-se ~pnsul~ar 3,0 CHI:\selho da Fazenda,
~ue mandAu lOformar o J.uiz da.Col'ôa, - e cste
lOfor~a.u que C)'~ justa, a p'retenção dos snppLi
célntes.

Fpi ou vido ó Procurador d~ Corl1la e Fazenda
o qual f'qi. de parece.r que seria, usto cúnccdcr-s~
aos suppllCantes_a ajuda de custo que l'equerião,
tanto pp,que na,p pode l\UOla simEles portaria
l'ev?gar. ~uroa le~, como exemplo-, de se ter con
cedIdo J(l esta gf(l~;a aos EU1pren-ados na Junta ap
Al'senaI. ~ ,

O que lU d.o ",isto, foi o Consf,llho do mesn;o
pal'ece.r.

J1.esolll{:(io. --':'Como parece. Paco (Ia Boa-Vista
ao~ 19 de ~Iajo de 1 ~28. :- eom: a imperial ru~'
bn,ca.-nl1g\-lel Calmon du Pin'e Alm~iaa.-E.x-

trflh.i.da. do O1;iginal no ,7'lteso,nrp Naçionct!. I

AVISO. DE 20 :qE ~I,A.1O.

lmp. amIso;

Il~m. e E~m. Sr. - S. 1\1. 0,1. louvio COIl,l o
.m,.xlmo sen,tlmenL,o o contelldo no officio de 'V.
Ex. sob €l _Q. 68, re peitll ~ de,síJ..Strosa' ar'riba~a
aO',~Ia'ralilhao ,da sumé!c.a J:0mbinha~ fIUÇ do po~to

de 1utoya traijsl?ç>'rt~ a 1'~Ç1'l1tas para esFa Côrte.
~ mesmo .~. S., nao lhe sendo possive1 reme
diar males Ja consummallos, e que tanto opprimem
seu patemal coração., que ao menos prevenir
por buma vez a reaJlP'arição de t:;io funestos acon
tecimentos, para cujo salutar fim determina: 1°

que V. Ex, faça oessar nessa 'PrÜ''VIinoia o Iecru~
tamentE> para a i\.rtHharia aa 1\lallÍnha, Aoando
uuHas todas as antigas ordens a talllespeito' 2°

h · d ' ,que, caso se aJa' e -renavar €l reorutamento cm
oonse.quenoia de futuras deter~inações, e se em
prehemda algum transporte de reol'utiâs' em barco
meroante, dfrver-se-ba seguir, como TegFa fixa.
a não embarcar IQliis de 112 hO'mens pOI' ,cad~
1,000 arr.o'bas· de callga' com que o. transporte
pocier; C'xemplo: hum 'barco .de 10,000 arrobas
poderâ CIHI'duzir, em viagem longa, 120 homens;
hum de 8,000 allrobas 96 homens, etc..; :90, que
o ·Commandante do districto, Da porto do em
bal'quc, insp,eccionará pessoalmente a quaullida
de 'e qualidade de mant~ID'ent08, e bem assim o
estado e 'numero de .vasi1'fias de aguada, deven
do, quanto 11 este lObjecool, regular ..duas .pipas
por cada oito praças; 4', que transporte algum
para longa viagem dtixe d~.\l:raB,er Cirurgão e
cQmpetente botipa; 5°1 finalmente, que recruta
~~.,eD1lJarque~e.m:co,m a ~llls leve ,a~parep
CJ;l ,~ en,fel'JIlid.f.dJl. tD»,t~ ,)!tto Aap,ú lO pqlIl-

_mandante do districto lavrar J1~m termo, que
çom elle deveráõ aSêlgnar o Offi.cial conduclor
~s recrutas ~ o l'rleslreda'embal'cação, a qual tI'a
ra huma COPIlL, ~c.ando outra na mão do plesmo
GommanaaJ;ltepara. sua il)teira de carga. S. 1\1.
~. f?rú dc.scarl'egqr jnexora velrpcnte a espada da
JustIça sobre q~la~que.l· a,u~oridaile que reJa>.;ár !la
e:crupu.losa. e_xecução destas beneficas di po i
çoes, das ~.uae$ -v. Ex. dar!l oíliciôl conhecimen
to a todos os COOlmandantes cIos districtos bei
l'a-lf\or dess.a PrqviGlcia. Deos guôrde a V. Ex.
I?a}acio cIo 11io de Jyneiro, em 20 de l\Inio de
~~2S. -Dipgo Jorge de 13dto. - Sr. Barão da
Pa,ljl1uhib a.-,dc/la-se nolJiario Fluminense n. 115,
,de 21 rle .lI:{aio de 1828.

DECRETO ,DE 21 DE ,?filO.

lwp. avilltlo.

r~~?d(i) ouv~do o lTIeu Conselho de Estado pam
dec1Í:l11' o rev·} tas de gl'ôç.a especiu1lissima sobre
entenças de 'jJ'rezas proferida no Supremo Con

selho ~o Almirantado, na forma da J1esolução da
Assemhléa Gel'Bl Legi lati1'0 Jo Ioopel'io que foi
por mim sallccionada em 18·de Seten\bro do anno
proximo passado: hei por bem que, reformadas
as sentenças profel~das pelo I.eferido 'ü'ibunal
nos proces. os dos na·vias denolllÍlnados B.ttth
Leonidas, Pir,neer, Arma, Gttvlltel'mina e llfal'ia',
AneleI' , Jenny, 'ROI"buna, CanJ'lina, J/Villiam Hen
ry', Utopia e 'lJidkl11S, na pal'le em 'que negã€) in
demoisaçilo pelo 'ioju to a'pl'e1Jah1e~lto e dcleHção
dos cascos e carregamentos dos I'eferidos navios
elta sl.lbsi tão e se cumprão em tuuo amais'
com dec'laração pocém que, qual'l to á pOl'te d~
carga do na-vio Leo71iáas que 1e de propriedade
ioimiga, s'erá eJila avaliada, para constar do seu
'valor, e entregue aos oaptores, ,ficando S'lljei[a ao
pagamento do frete POI' 4nteir€l, e II ser 1'8stitui
da ao~ proprietados -quando .as nações neutras
obtiverem ngual restitlilição o pespeito da Nação
Brazi'leil'a; ',lue, l'eformadas semc1hantemenle as
sentençns do me mo Tdbunal qUI} dcclarão boas
prezas os CasCos e carregamentos d(,}s o.a\'Íos de
n.omi oailos Belle Gàln ie'ble, SaI·i.t.1t Ceo! gc, 4.1tlan
twk, iStag e UU1/,on, os dit03 cascOs e.carregamen
tos se entreguem a seus respectivos donos, com
o ~ireito de hayereni as indeoonisações que seli
qUldarem do mesmo mot1o declarado relativa
mente ás primeiras; que finalmente .sub iSlão e
se cUDlprão inteiramente as se[ tençns profel'idas
pelo dito TribuDal nos processos ôos na1'ios de
Dominados Henl'Y e ISctbella, George, Ooqllito, S.
SalTaelor, COUriel"., Jules J olln t: Ma.tilda. ·0 Con
s,elh:> Supremo do Almirantado o tenha assim en
tendido e o oumpra com os de pachos para Í5so
necessal'ios. Pa'lacio do Rio de Janeiro, cm 1.1.1 de
ll~aio de }828, 7°. da IIodopendencia e do Impe
rlo,-Com a rubrIca ae S. lU. I. -l\lal'qüez de
Aracaty. - ..dolla·se- no Diario Fluminense n. 12~.

llBSÜ'LUÇÃO DE 22 DE MMO.

l\IªuuscrlRlO 3ulbeutico.

JoãoAlves da Silva Ilorto e Jósé Ribeiro nrontei
. 1'0., X'e;pr,e~entar1~es COl;lfocios e jlrocul',!dores bas-
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tantes da companhia que se propozera II arremata
9ão do contracto dos meios direitos da Alfandega e
Consulado de sahida da Côrte, requerêrão, pelo
Conselho da Fazenda, que se lhes tomasse ter
mo de desistencia do lanço que offerecêrão, al
legando que tinhão offerecido suas condições c
aberto lanço na hypothese e certeza de se deferir
a arrematação em termo bl'e,'e, de tal sorte qne
podessem logo entrar na I'I'uição do contracto,
aproveitando não só os mezes em que costuma
ser maior o expediente da Alfandega, mas até a
amuencia das fazendas proprias ao cl'mmcrcio de
escra"os, cujo despacho vai diminnindo ft pro
porção que se aproxima a época da sua extinc
ção; mas que, havendo· se e~paçado o termo legal
da an'ematação, tinhão ,'ariat!o em prejuizo dos
supplicantes as condições ditas.

Ou "ido o ProcUl ador da FazenJa, responde
que ninguem podia deixar de snspcitar que o ob
jecto deste requeri mento dependia de alguma
meditla legislati"a, que, no entanto, a preten
çiío dos supplicantes de desistir da arrematação e
lanço jil recebido vai de encontro ao § 16 da lei
de 20 de Junho tle 1774,

Pal'ece ao Conselho, conformando·se com o
Procul'ador da Fazenda, que era inrlel'el'ivel o re
querimento do supplica.nLes, não só POI' este oh
jecto rigorosamente proprio do juizo conteneio
so, mas porque, tendo os mc?mos supplicantes
ofIerecido seu lanco debaixo da' condições que
apresentúrão, sem'limitar lempo dentro do qual
1'0 'se sua tenção \·ig.orai' o me mo lanço, clilra
era a injustiça da pretendiGa reclamação de hum
lanço espontaneamente oITereoido, e que os sup
plicaotes por todo o direito devem mantel', bai
xando approvadas aquellas condições debaixo
das quaes dles lanç:lrão; que o contrario não
pouia tomai' appareocia de jnstiça, porque não
lhes era occnlto, por ser de lei, o dependêl' a
-verificação da arrematação de serem pOl' S. ~l. L
app~ovados os lanços offerecidos na praça j nem
tambem era admissivel o fundamento dc ser me
Dor a importação das fazeo las prop'rias para a
Costa <1' Africa cessando o commercio da escra
"aturlJ, p~is que, sendo-lhes tlldo presente, po
dF-o ter addicionadn qualquer clausula ao dito
seu lanco, na qual se limitasse tempo para elle
'Vigorar"; e concluia f)ue, não havendo oiferecido
tal clausula, e não cuegando o espaço de tempu
(lesde que subio a consulta ti imperial dclibel'a.
ção a don mezes, lhe pal'eeia menos legal a
pretendida rcclamação, filha de il'1'egulal' arre
pen,iimento, jitmais tolcravel em tae actos, que
a hoa fé exige serem iuviolaveis. '

Pareceu porém lIOS COllôclhpil'05 Leonardo Pi
nheiro lIe Va.500ncellos e José Fortunato lIe Brito
Abreu Souza e l\lenezes que, senuo os motivos

'a\legados no requerimento legae e vel'dadeira
mente existentes, era de rigorosa justiça o defe
l'imento que os supplicaote pretendem, muito
mais porque, não tenrlo ainda este negocio obtido
decisão imperial, apezar de el' Ilspaçallo tanto
tempo de demora que lhes não he estipulad~~
não podem ser conserva'das em pé as suas obn
"ações em visla dos prejuizo. que expendem, e

r
sem interesse aos lucros que podessem haver no
tempo qualquer de demora.

Resvlução. -Como parece aooC .mselho. Paço
da Boa Vista, em 22 de lUaio ,Ie 1828. - Com a
rubrir:a de S. lU. I. -l\liguel Catmon Ilu Pio e
Almeida. - Ea;tra!lic!a do ol'igillal 110 T!lesow'o
Nacional.

RESOJ.UÇÁO DB 22 DE 1A1O.

l\Ianuseriplo aulueotieo.

José l\loreira Lirio pede huma c!)mmenda da
ordem de Christo, em remuoeração dos serviços
de seu ·fallecido pai Custodio !'Iioreira Lirio. Res·
pondeu o ProcuradO!' tia Fazenda :-Fitltjnstitia,

O Coosrlheiro Fiscal t\isse qnr. tlepen.le dn
imperial arbítrio a consideração que merece esta
suppliea.

O que visto, parece ao Conselho ql1~ os ser
viços rIo })ai do supplicante não estão mal'cado~

na lei para sel'em I'emnneráuos com a graça pe
dida.

Pal'eceu porém aos Conselheiros Francisco Bap
Lista Rodl'igues c José Fortunato de Brito Ahreu

. Sonza e ~'lene1,es qne, con"indo com os votos
do tl'ibunal respeito a não ha reI' lei qUfl decre
te a remuneração dos serviços feitos pelo pai do
SUi)plicante, declarallLlo f)ualscja a que lhe com·
pita, toda via não potlum deixar de pel'suadir-H:
que aquelles serviços são grandes, feitos em pre
juizo da slla fazenda e em tempos calamitosos,
e que, portanto, se fazem dignos de merecer a
contemplação de V. ~l. I. Uio de Janeiro, em l:l
de Janeiro de J 828. ,

Resolução. - Bem est:'. Paço, em 22 de l\laio
de 1828. -Com a rubrica de S. lU. I, - Pedro
de Araujo Lima. - Acha-se no Liv. l° de Reg.
de Consultas do Conselho dCI Fazellda, li {l. 250 r.

IlESOLUÇ.\O DE 22 DE MAIO.

!\lann Cl'ipto aulhentieo.

Sobre a queixa do Capitão Mór da Villõ,l do
Cabo .Ie S. .Agostinho. ~lanoel Thomé de Jesus,
contra João Zeferino Pires, Vigado U.l Fl'cguezia
de Nossa Senhora da Escaua da Provincia lle Per
Hambuco, pareoe ii iUesa que sr. devc expe.dir
ordem ao Bispo eleito de Pernambuco, para quP
faça effecti vo o procedimento cOJJlminallo na 01'
dem que se expedio ao Vigal'io João Zeferino
Pires, em 28 de l\laio do anilo proxiUlo passado,
pela qual se lhe ordenou sahisse (*) da sua Fre
guezia, emquanto, por scntença, se n30 mo Lrar
livre uo crime que lhe I'oi imputauo, e pelo qnal

·se aoha pronunciado. V. lU. I. mandarú amai'
justo. Rio de Janeiro, 21 de Março de J 826.

Resolução. - Como pal'cce 11 l\lesa. Paço, 22
de l\Iaio de 1828. - Com a i'Olperial rubrica. 
Luoio Soares Teixeira, de Gouvêa.-Acha-se ti fl·

(') Portaria de ! do .lJarfo do !8ja.

• Teodo sido çxeommuogadQ em Dezembro passado o
Juiz, pela lei, da YíIla de llbealté, pelo Vigaflo da ~rc
guezia da Saera Família 'da Barra de S. João, JerooLUID
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queIJe Tribunal Francisco José Rutino de Souza
Lobato, que derão occasião íl portal'ia, consulla e
rlecrelo em resolução qne o npplicanlc por oor·
tidão lem a honra de leraI: ii augusto presença
de V. l\l. I. (*) Confiado o supplicantc na justiça

ê~) Porlaria de 17 elc Fcvcrei,'o de 1.809.

Sllnhor. -Por avjso do 1\linisl,o e Secrctario. de Esllldn
dQs)\egociq do Bl'3zir, cm da\a ~e 4 do presente me,z,
roi S. A. R, se,'vil1o Jll'andaF qúh ncste TrilJ.unal da Mesa
da Consercncia e 0111eo's sé ébnsoltàue c-óm efi\üto 61e
qúerlm.entb de.F'':lDCiscoJosé. Bufino de SOuza LobMlJ,
seu Gl'al'C! -R,oupa 6 Joli\§· Exppz_ ella que, teDdo~he '\ •
~. R. feito a gra9a de. o-çondeqorar cpm:a cart~ do. titulcl
dq seu Conselho, es'cndb aÓ 'cl 5mb 'templl.Esc,;vTIo 'da
Olm:va- C expediente 'dcsUl"l',·iblina' , 'entrá ..!. eUl dtll'ida
Q .llssento e-PreJ:ed Dcia {fue devi ter em Mesa; .qne oãe.
duvidara esIa de que e11.: i'lPpl.ic.~nte se '1is.eolasse cm
banco d,c esgalda com os Ueputados \ não deCidira po[~m
â duvidas 'pelo' qíle p' ,'tence :I l'rccedcrlci para o I'uttl
rt>; e lireteudi:l pottaúlo qUê se lhe declal'as~e a respeito
de qualquer Deputado a qllem ppsleriQflnenle se coube
der a mesm'l carta do tilulo de Couselheiro, pois que
pcl~ data desla he que as precçdeocias devem ser regula
das na rórma da lei. -Examinada a sopplica e o aharil de
20 de Novembro de i'786, estil o suppliénole nas precisaS
cjrcumst:lncias de seI' alteDdil:\o; porque sendo gemi a
disposição do refendI> alvar' qoe tçve por objecto regu
lar a p,'ecedeocja de todos os ctondecorados conl a carta
db titulo de Coo'selheiro, oãb deve o dito supplieante ser
ptivlldo da' jll~tiça de h uh\b :decijãó qutllnebeb:iNnmen\é
o cpmp.eliénde.~P.a.reç.e toe:tav,i-:l omí,sso 1,)0 mesOlP al••rá
o pl'e~eote casp ,de 11 ver em hl\Jll Txibllna~ Esçciv~o da
çam~a(com ,çacb 9J.i ~onsel~o., ~o 'b'e Ilropri0:Iu 05
:E!crivãés da Camara c E. ediente do Tribnnáb, q c na
fÓl'ma dos regimcntos devem 'N íln'l 'an'eo-'ràsó
~Or~opo tia m~,PJ'l{a ~'MiI;Ioi~tr9~ dos mes~ iibu-
na~s!, n~ll: ~ü .Rela Jmfi9!r1!J'f/.nE.ia..llu~, ~ sll\la.Jdl;eÇ~·
~wfes_ prcpca'.doi q~5 J::scrIVi'eS, senao ~j1mbe,m RP'rqlle
hl c6rporaçao dos Imjsll-bs, que .de dê o l'res.dedlC"d'evo
ser seguida .OCá. scm .'Ordcm ;pelá' inge'rétJ1lihdo ~e\'i ão
clllre ellcs. O.que ludn 'sto,parece á lll'lJi qgo, n~o de
\'C,odo o s\lpplicantç:.se~,,lItivado da p,J:erQgali"a qup. ~e
concéde o ah'ará dc 2'9 de lira çó de i;18,ll, e sendó muito
6ecéssario e propcio _ac' Vo. If, iR. sustentê n' preemioe't1
cia do '1Jribllmt1,. 'cuja 'l!lollponaç'ão dê"e existir unida, c
o decoro dlls' Dçpulad,.os 'IuC::~ dcv\?IU a s 'nL3r-jfc abai
xo do Escrivão. Seja . A. ~ servi dó fazer ao iUppli
cante Fraucisco José Rufino' de ouza Lobalb n graç d

bnceder-Ihe vbto no Tribunll.1 nos easos en\ que os '\ 0

gaes nüo togados o podem dar, como em Ljsboa seconce
de\l ao Secrlltario do Conselho do lll'allllU'1 Joaquim fi
gnel Lopes JJavre, recahe esta graça cm Imm homem
que, além da honm de se,' criado de V. A. R. cm tantas
Repartições, he Fidal~o da sua casa, ComID'endador d-a
Ordem de Christo. Alcaide-lIJór, e all"ilo aóS ncgocios
qUI) se tI'atão na lesa, e fica"" guzando da procedenci:!
que lhe concede o alvará sem que as pl'erogali,'as do Tri
hunal fiquem olI'cDdidas. Rio de J anei,'o, 1.7 de Feverei
ro de 1809.- Inrquez de Angeja, Prcsidenle.-Thomaz
Antonio de ViIlanova l'ol'tugal.-José de Oli,'ei.l'a ]?jnto
B,Ptelho e l\1osqocil'á. - FranO'isco Anlonio de Souza da
Silveil'3.-lI10nsenhol' Almeida. -Luie José de Carvalho
e MeUo.-Paulo Fernandes íianna.

Decl'clo de 23 de Fevcl'eil'o de i809.

Conformaudo-me com o parecer dá IIIcsa da Conscien
cia e Ord ns, em consulta de i7 do presente mez, sobre
o requerimento de Francisco José Rufino de ouca Lo
balo, Escrivão da Gnmnra na mesma Mesa, 11 qUém fiz
mercê de condecorar cóm o titulo do meu Conselho, em
que prcten.Je se Ihc declarc a precedencia, que por estll
graça lhe compete, a respeito de qualqner D {'utado que
posteriormente f'õr nomoado; C nãO'scndo da minha Real
intenção que elle seja privndo daquella prerogati va, é fa·
2enaO"Se tambem moi necessal'io sustentnr as preeminen
aias do T,'ibunal, cuja corporação deVe' existir 'Unidn, e
o decoro dos Deputados que não devem assentar-se abai-

28

nBi\OLUç,io, QE 22 ~E MAIO.

~Ianuscrlpl'o aUII.én~ico.

, (1.) Portada de 28 de Jan~il'o de 1.823.

68 do L/o. !A. de '"R-eg. de Cotlsulti13 d·.t' 1JIesa de
Oonsclencia nll'iSeirdal'ia da Jll8l/ça. I' •

J

lI/fluml S. M. I., pela Secr/llaria de Esla/lo dqs 'egocio.<
da JII.ltira, remelt'Cr ri lTlesa da Coltscienci" e Ordens o "/l
<juCrlmettlo illCI"lo de Jel'onimo Ferrei/'([ de Souza, fl'i(Ja·
"io da 19rçja da Sacra Familia do Rio de S. JO(;O, Tel'nlO
rl~ Ci'dalle de Cabo 'Frio, el11 ,!"e cxpõe O procedi;lleillo lJue
tu'erl! cOnlra o luiz l,cla lei, e,.'t:coll1mringalulo o e {<Izendo-o
sal.i, da '{{reja lia occasião dn missa, POI' IC/I cl/e, sem li·
CCllfa do "igario Jla ,vCfI'a, (eilo, l e,cnterr((l' do ccmilcl'io qa
IJllclla Ercque::ier hllm cerdavcr sepl/ll ado Ira Ireze dias. para
~oprc cl/e procelie)' a co>'po de delicIo; I> o oflicio tambemjrm
lo tIo J(I;:o tie FiJl'a dalJl/clla 'dade, em '1"e igllalmenle dei
c~nla ,los molilJOS daqlllHla diligC1lcla, e dn obslinada opposi
rao IJI/Co perl'a i,<so enconlroll na partG do I'c{ericlo 17i;;((I'io, a
'l"cm anle, Iravia·ordenado se relJllcl'esse a exigida liccnça:
c ha po'!' bem 'I"e II mesma Af/lsa {a'l;a'cohibi,', lia c.unformida'
de ~l/' Icls, o cxtésso escandaloso p/Yllicado pc/o re{el'ido Pi
car/o, dando logo a Pl'ovidGncia lJue a esle l'espeilo {VI' jl/cM.
llalacio do Rioc(e JancÍl'o, em 28 de Janeiro (1,0 1.823.-Call
tano Pinto dc 'lJ'firaniJa 1Ifonlenc"'1'0.-Acba-sc em artigos .ae
officio do Diario do Govcrno °dc 7 de'FcTerciro de 1.823.

TOMO VII.
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c magnaoimiua e do aoração de V. l\L. I. , e que
000 ha de pcrmitth' que os direitos inh~rellte"5 Íl
-8'l1DçaSpOr ~. U. I. cs'ponbaoeaniclJlte oonl'cr,idas
:iejão m~noscapDdo ,J1eU1.aO masmo?:J 50 ~eja

postergada ,a auforidade, ucrilmci'tl c dignidade de
hum tl'ibunal que tem sempre merecido a alta
'protecção e con jdcrpção de V. M, I., tendo sido
'iguaes os motivos que o'ccasionúl'ão a dila consul
ta daMesa da-Cons'cien iae Ordens, e-o delireto
pélo qU1\1 foÍ.rcsol\iua· e'seqdo mai ponderosos
o ~st\ldo ~ l'cpresentação, do supplicatlt.Ç.s que he
Viadol"<lc'S M. I. c tl()'goz0 'do todJas'3s h.illIr.as,
wat-a'tn~nW e 'Prer0p-'at'ivtls ~ue lhe' sãÓ' prpptiag r
.cdm~e9lJafl,dr 'tlft Qn\éw' \~e Çhl'Í~ta 'e Fit,algQ
de anLI.g:j ,linhi!gem por SCl\S pa,s e a\:os' peáe
aV. M. L que tomando Da crá .alta coQsitleração
~ pond? ado, ~~l,o ~,urp~!d~Pt~, ~ o '!Jae cl1fidcn-1
!ICa$ e 19U,a!l J ;!(c,umstaI\Cj fl,s 011\1 I~J$n,as ,d!l P9U
deração ênl, l~v!)r ,do supplicanle foi jA resot
'Vido pelo ôugusto' 'pai de Y. &1. I.,. .respeito aO'
Escrivão da Mesa ela Con~ciencia e Ordens, pa..a
o ü.tn Ul: evi'ta.•,-..~ con,testaçõe~ flue actu lmeõté
e pal'a o futlll~o ipossão suscit;:m-se, de ter o sup
plicante o gozo das Honras c p'rt!roga~ivas que
lhe competem, em ratão 'do tjtulo qll~ V. M. 1.
lhe c~l1.ç;l:)d!1u" <t de se, eB~erva.r in tegra.a dl~c~n
aia e cligaiuade, ~ 0 'itl iOl1naL. e dos 'ColJseLh~it'Qs

que O}?I'~ã~? )lWlJ deldignar-~êIprd'V~d:eRcinr o
iJoe mihs Illsto'c, ctl.nfdl'ID'e lh~ p:ll;llcért.<..L.:E n. .
-;:-J?~~orj. JJpt4r9ItQ~lt.$,JaJi!~o ~ ~ijl\qs B~fugjl4
Lacerlla G'ali\ollo'.&:eooo .;)'. ; ,-';J .. H ilP" ' r "0

••1'& tl3'fldtl~se ,vi. tattaía: eS~llar~dOl'j tt(J1 '~Ç6
Pr6'Cü't'ád r"lC;ôPOafll.e' 'ii a li â ioo'iiP fés-
!J,iJ "a ll~'- m Q"no:>? .< ,'~11 o,tp ~o 1 ao ll? J~, •• J "1'U
11 B Y·l/T. er ~,bP,P.1:'ler J,\ze.r·se ,~pp.l;!c ye ,2
pa'iecer \<latOo;fls.l:l~t'áo.ónstaote <lo .doeumento jUJr

«! & 11 resQlluçáo pelo de~ct que do mesmo do.
c'rlrii'é to se 'j'jrll'-ó{' alphillep, J1lfo Is 'r\p'licl1~te,'
~ , u , t ,:\1 ~ 1 h I) 'J ) h IC I r J 9' 10:.;
Ptl ra ~el' alteQ,y..ldol'p0\\l ,m~sJ;!l't grij~ ae; que a~
suas ciroumstanGi>as,mos~uão,não )len Ôlen'os dig
no: . Enteodo'-qqe ~ssi!p. sp c~~Ii.lte. Rio, 20 de
;\bnl de J 828. - N'ábuco..

• f f f., (
_ O qoe vIsto, parece ao c.Q\lsel)lO lIuq, tendo ()
supplicante a mercê do titulo do C{)nselho de V.
·~I. I" estando pOI' is o l1abilitado pal'a votar nos
pegocios de maior monta e ponderação, e deven
do por es.sp raziio, quando concOI'I'a em qualquer
Junta COO;1 outros de iguaL titulo, ainda membros
deste tribúnaJ, pl'eceder a. todos o que ti I'CI'em
.essa mercê em mais recente data, he sem dli vida
menos congruente, e até depre~siVO á dignidade
e privilegios do supplicaotc o ter de tomar assen
to como Escrivão da Fazenqa nas sessÓp.s deste
tribunal em banco raso, no topo da mesa, e
abaixo daquelles a que precederia fóra do mes-

;<0 do Escril'ão; paIfa .fazer oessar qualquer dl1vida que
sobre esta lDateria 6e possa de futuro suscitar, e por
querer .fazel' m~cê ao dito Francisco José Rufino de 801\
.z,a Lobato, !lm consideração ao bem que me tem servido
e serve, e por es,perar que em tudo o de que o encaU'C
gar me servirá muito á minha 6atisfação: hei por bem
couceder-lhe 'VQto no Tníh,unal nos ca60S em que os Vo
gaea Dio tog~do.. o.'p'o.dem dar;, .ficando aSliim gozando.
a:a preeedeDcla que llIe cOU(petir. A Mesa da Conscien·
cu e Ordens o tenha~ .entllndido e o faça executar.
.Falacio do ~o de Janeir«>., e~ 23 de Fevele.iro de ~8011.
Com a rubJ1ca de S. Ao B.

II)otl"Íbuna], cuia <Ug,!li~de e ~r-deJl!, ço~o bem
se ponderou nil, co sutra can ta~t0 d~ ce,a:tidã~
n, J, serião notoriamente feridas ~ .. o supplican
te, sendo apenas seuEscrivao , <tomasse assento
entre os seu ntembr ,é pJ:e.feFisre il qualquer
delles no acto e[lJ <tu,e ügu.rão e são realmente
Juizes, e consequentemente superiores ao seu
Escri'vãó. E:lta, coRisão meree~n., '<lm l'eselu~o

da citada consultá, a hem acertodá 'pro idenoi_
dada no dCCl!eto de. tf5 de·Fev-creil·o de 180g, in
seI to na menci;onacla ce.rtidão.~ mandando-se,queo
o.:I~lscri"ãóu aa naniar~ da l\'lrc a aa Cailséienoilll
e-()rdens',' onde sé havia SllsCi.tadlll, I e'lIDT ohde•
sc..tibha cóbstlllado essd oco.oerente. duvida J- ti.
"esse-, voto" no tribuDâl. Elevado a:s'síÚl a l~s.ell,

membro, ficou gozando como .se deolar_V'<l no
decreto da sua preoedenoia cómp~6I1t6tp.ela car
~ do Censelho. -'em este frihuna[ mffi>ecerá
menor consideração a V. 1\1. I., nem o sup.pü;,
caote.,·he menos digno do qlle esse EsÇl'hão da
Gamara ria Mesa da Consoiencin, para quI.} a
mllnificencin de V. lU. I. não Hberalise n gtlaça:
POI' que .então se occorreu a ciroumstancias..idim.'
rioas ás qua ora se apresentão. O 'sl1l'plicaDla não,
só .he, cumo era aquelle, criado qe V. M.l:., mal'
tenra honra de servir elnJ grão mais elevado li

distillOto .•Hll Commendadortda Oriicm de Ch.ris
to, Fidalgo de conhecida linhagem, e POI' si e
!ieus. PlM'eij~s. lljm.goza~ \l,a ~Oljlf.o.S'" merqê d~
se~)'irCQl211 V. M. I.,.i< J;eu tUlgU800S p.r.ogeniw.,
res.(l. l\"naç&o: .Em,"pre,gadl?'DO offi.oilJ'del Es~ri ã..,
dii.li'a"Y......·tlá' n ste Cdt\M'h )l" ~ ,h~ h' re., .. J
..1.\ '?i:rr"n,i!"".r o lTItJ '~;;" j I.', ;~ííd ( . f;.J' ff

y U,O CPq}. ftl _ r!1- ,e ltlf <il 'ó'J;ll,M a q1m I:'qj}l a!JQ
do.s., ne~oaÍO's, competentes (10 meiSlO .tiJ1ibuo:al"
p!lreeendo por i'lJdo(iS'$1)'oo'nCb'rTllrém'a'seà~fa dr
ci 'bu'irl lá.nc""s é1~v'adtes r;+arll.lb'reTec~rt1t ae I~!lI ~U.Lr'lt Ir .flD"";~ ,'; U· l.êj. ~R. A't.,rI ~;.í'"JJl '1 e I' .;. J
%'I J, ~ gr.açillAQnp.ç,Qlu", PO} "I çre~/,), I e, '" ~
Abril.t.e ],81.(1 a.o .Eflciiv-ão, d&,Jj'·/!zen.da.·que enlã<l
ser'yi~ neste e.onselho, o ijfJ'lll foi por essq 'de
f?reto lelevadó a Conselheír'o Cl~ Çdp'a e'l~spada l'

conlinuíl.1ldo a serv~r esse omc~o,â~ ~scfjvªo da
F~enc:la. Esta gra9a, essencialmente W.entica á
concedida 'em razão da já citada consulta, a<)1
mesmo passo que sobre o presente embaraço ç
collisão entre' a dignidade ~ 'ordem qo, tribunal e
ao do supplicante recahe em pes~oa habilitada
para merece-la, e providentemente augmenta o
numero dos Vogaes, 4s vezes insufficiente para o
necessarío expedieote dos negocios occorrentes.
V. ln. I., porém, tomando na sUa luminosa con
sideração o exposto, se dignal'a resolveI' o mais
acer.tado. Rip ,de Janeiro, em 2.5 de Abri~ de
J 828, " d ... Independenciíl e ilo Imperio. E eu
João José da Veiga o fiz escre~er, pelo impedi..
mento do Escrivão da Fazenda. -Leonardo Pi·
nheiro de VasconceUos. - Francisco Lopes 6e
Souza de Faria Lemog. -·Luiz Jo.aq1lim Duque
Estrada Furtado de Mendonça. -João Pr~5te8de
1\:lello. - Agostinho Petra de Bitanoourt. -João
José da Veiga.. ,

Re30l«ção. -10IQe as ento abáixo do ultimo
ConselheÍt:o. Paço J ,em 2,2 de M.aio de IS!l8. """'"I

Com a rubrica de S. M. I. - Pelho tle Araujo
Limà. - Âcha:"t/ o oriGinal no OarttlT"io act«,fl M
Thuouro NaâolUll.

Jl l'
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Monuscripto authentico.

D. Pedro, p.or g~aça de Deos, etc. Faço saber
ta~>Ouvidol'lia Comarca do Rio Grande do 8ul,
:ou gue,n~ vossas 'vezes fiz,er, que, sendo,me pre
sente 'o reguerimento do Coronel José Jacintho
"Per'eh'a, prop.'íetario é1p o,mcio de segundo 1'a
1:i,ellião da V'iIla. Nova dc 5. João da CLlchoeü,a ...
em Que se me' queL';.\ava rlo ex-Juiz de Fóra dessa
Cidade, Candi,IÇ)' Ladislúo Japi-asslI, por ter, na
ftIualidade de OJ.l viclor interino dessa Comal'ca ~
mané! do de anpexar daquelle omeio o de ESCTi-

'ão de Orphãas, sein que para i~so fosse autod
sado; e vist-a n ir/formação qúe se houve do Pre
~i.dente'dessa P,l'ovinQia, com l1udiencia do pre
dIto 'Ou vidor ljntcrino, expondo ser o moti
1"0 Baquelle seu 'Procedimento o pôr em dia
'os trab.alhos atrazados do 'Carlorio de 0rphãos,
e acautelar deste tllodo a fllzenda dos mesmos 01'
}hãos, f3zendo prestar ao Serventuario nomeado
do referido omcio, Ez'eql1iel Rodrigues de INiza)
1iança ás terceiras partes tios rendimentos, para as
fpagar 11 quem 'p0l' direito pertencesse; e vistos
,ontrosim os dOCumentos que s.e ~juntÁrão, sobre
'qUe tudo foi ou·vido o Dellémbargadol' Procura
dor da Corôa,' Soberania e Fazen 1!a N 8oional ,
me pareceu dÍ'l:er-,·os que a nomeação de hum
Escrivão de Orphã6&"CfUe.*.o intel'ino Ou vidor,
emquanto se punha em ordem a atrazad3 escrip-

hllp.. Q"l\I~o. ,

lluração desta Re,paJ'ligão, foi de naLu,reza tal sruc
mandou ao ,8er entual'io nomeado p.'c$tar Dança
ás ooroeit''\s partes, o quem de dircilo J'QliSIl,. r.clo
que hOIl vc pl'lV bj'lm lil1~npar que foss ,lllvCl'til!o
G,iliLo 3li.ús~)'O de qae, posto ru~se i ntel'i1) a a oa
pl'ovhlencia, -ella ç,ool,tl.1do nã-o dcix.~ de ser 11uu,1a
dcsmombração do officio', Allrmdito ° ~ropcictn

l'ÍQt e LjUe,,s'l o Esqril)ão era inhabil [para prcen
eh..er aa ·uw,as..Rtlpal'r,ígões ~n\lex.as~ i '\Q só p.0' ed~
IUllUie,di:fl'-m, ou por. O~b~1 A J;ll..1is idonon ~\Ie ~
noxl1,éas/la;; QÚI P"li!(' hlil ma I!Q,v.a l~ f1'u ,o.' ,.QPill':J.S

se' Ti 'lo IÇW<; li íIl1\lQ,,39ão fí,j feila ,pela l,r.i (\P,;SLlil
GJcaçãn, (~e~6 de Abriljdc ..;S!~, nuc e n.ão.io
dia ueSJ\1tunurar senão por o\l~r,! lei. ,O \r'\:\l!'ra
doI' Constilucional e ·Oo.fcn 01' .(' CI'pctp.o do ,Im
perio do Brazil o lDJ!.ndou pelos 31ini 'Iro~ abaixo
assignodos, do seu Conselho e seus Desc01barga
dOl'es do Paço. 'Henrique Anaslaoio de No\'aes ti

fez no Rio de Jan~iro, aos 2\) de Maio de 1828,
7· da Independellcia e do Impcrio.-José Caeta
uo de A.ndralJe Pinto a fez escrever. - Claudio
José Pereira ela Costu. -Francisoo Alberto Tei
xeira de Al'ng'ão..'"-At.ha-se.llo.'Liv. 2· de Reg. das
Ordens do Dese.mbal'go do Paço, depois da Ind'r:pcn
d~llcia cio fmporia' elo B1'azil, II fi. 70 v.

..
I'OnTA.na DÊ 29 DE MAIO.

Pela l~dminislra,Ção de Direl'sas Rendas Na
ciOllaes, arrecadadas na M.esa do CO:1sulado, se
fa.z publico que por porlaria eX'pedida pelo l'he
somo NLlcional, em dala de , do oorrente mez,
p.om:e S. 1.\1. o L por bem appro\'al' as providen
cias seguintes a bem da fisc<llisação dos dir'eitos
naciolÍacs: I', o~ Guardas c .Agenles do serviço
extel'llo da ndm'inístracão JLll'áo rondas diurnas no
mal', tendo a seu cargo regí~tarern todas as em
barcações que conduzirem gen{'ros para serem
exportados; 2", Ingo quc a parlc em1JorcLlr os ge
neros que tivel' despaohado, lhe sar!\ entregue o
de pacho, e quanl10 não embLlrquc 10clos os vo
lumes de pac'hados, nesse caso cntregLlr-se-ha
huma noLa nssignada pelo Atlministl''Idor e ji;seri·
vão, ou quem SUílS \'{lzes fiZCI', cm quem (Iecla·
re o numero dali \'olumes que embarcar por con
ta dos que despachou, dCl'cndo tLlI'S despachos
ou no~as acompanharem os generos despacha
dos; 3', os. despa.chos ou n,otas serão exigido' pe
los GUJlrdas ti Agentes das qlllrlas-, quando encon
ll'em qualqullr embarcação condu~indo genel'-os
de cxportação, c CD o Ih'o,s não apresenlem, ;Jpre
hendel'jlõ os ,me mos geue.rÇls, qnp ficarilQ perleo
cendo lIOS aprehensore ; 4', os despaclos dos
gcneros que estão em l~apiches e enlregão-se ás
partes, de\'em lamhem i1companhar os generos
no acto de serenl le"ados p.ara as ell1barcaç.ões
que os ]lou,'er de exportar) devendo o despa
cha.nte pedir na administr;Jção a competenle OOl;:l,
quando ,não embarque .tudo quanto despachou;
5', os empregados nas rondas 1i~ão rc:ponspveis
pO.f qUJllquer destllj~o ou Oll)i, ~o qne commet
lerem neste serv,iço, da1)do ,parte o Ad,miQistra..
dor d() que }1ou"Vel' a Q le re peito, par~ serem pu-

28**

1I1anuscrjpto a,utbcn.tico.

I'Jiovislli.o 1l'B 22 rn lIUIO.U o:

(

-D. Pedro, 'pe1agraça de Deos, elc. Faço' sa
ber n v'óa J-uia de Fórá, 'Presiaentc, VereadOl'es e
mnis Offioine, '.lIa Camnra d'o Cuyahit, que, s(}ndo
me presente n omeio'dessa Cnmal':J, àatLldo de 4
de Janeiro du.anno proximo passado, queixLln
do-se de se nle [ião fnzerpm .contipenciLl5 militLl
res quando passa em corpo coiu o seu esíandar
te pelas guarda'!iJ; e vista, -li Ílnfo.rmação que se
IlQ.U \'e do Prcsidcflte dcss Provincia com au
(JieneÜl do o,u\'idol' sÚ C n~LI;:cálJp.gr 'esc'.'iplO, ~o,
1>re que" tuõó'lfql 'Óui'ulô o De 'eql1)aÍ'~arlôl' Pro
éu~a4or lia Corõ~G,'1ISpõêhinia 'k.Fa~tlndá N.acio
ba], llle páreÇ.e~, dtzer-"~s (}de TJe, BesfiLlIida de
fu.ndan;l,ento aque.lla' rret~nção~ ,P0r(Íue ,pao ]la
leI que declare que <is eamm'as çompetem con
ti,nenciLls ;militsl'es, devenôo cornturlo os Cbtlfes
ilo,s Corpos ~1ilirares ser allencibsos' para cóm
115 mesma's Camaras, porque mer,ecem toda n con.
!emp'lação. <J 11Vperador Constitucional e De"fen
SOl' Perpetuo do Imperio do lll·.azil o mandou por
~cu especíal.maudado, pelos Ministros abai.x,o as
~l~narlo,s, do sen Cojnselho e se~s Desemba"1;a
dores ao Paço. 'Henl'lque .Anaslacio de NOvaes a
fez no Rio de laneh'u, aos 22 delUaio de 1828, ,.
,tIa Indepefldeflc!a e do Imperio. - José Caetano
lle Antll'ade k'into a fez escrever. !-Cla.udio José
Pereira da Costa,-Francisco Alberto Teixeil'a de
"Ara$ão.-Aclla-se n'1 Liv. 2· de 'Reg. das Ol;dens do
1Jesernbm'go do Paro, depois da I ndependencia do 1m
pe,'ío do Bmzil, á {l. 69-'
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nidos; 6', l'eCOnllllenUa -se no\' amenlc a inleil'à
c fiel' oliservadcia do § ,0 da portaria dc 22 de
Dezembro de 18~i6, quc !lo do lhool' seguinte: 
Devendo·se embarcai' todo o o~fê n:l'pOnLe junto
li Mesa do COJ1sõ.ilado, para'!HHI necessal'ia fiseali ...
sação, ser(1 consi!lerado como eXLraviad@ dos di
reitos 'o qlle de Otlll'a aIg.uma praia ou lugar se
dirigil' a ell1b:ircações qtle esrivcl'l.'lm ú ,c(lJ'ga, sal
"O o qiJ'e óbm ordem e conhecimcnto da l\1esa.
'V!er acompan1tall'o do Li~lllo competenfe da praia.
de S. Ç'h1'fs,t~vão,. para sél' 'I'ovist·ado.' Ila' ponte c
segui!' Ó 'seu destino.· lHo de Janeiro, ':ig 'ue Maio
de Jl828. - O allminhitrad(}l', Lui"" l\'1a'noel Al\·cs
de Azevedo. '- /1 cha-si! lio' 'DÍ'{wio Elwníllense 1~.
124, de 2 cleJunltó de 1828. " )1' I

, (

EDLT A;,. DE 29 DE,MAIO:, • •

l'np. avulso.

A' Jtlnlª ']0 Con'1me,rcio~ Agl'Ículhll'a, Fabl'Í·
cas e ,Na,\'cgação deill"'J Imporio do Braz'i,l baixou
a porlariu UO lheol' seguiote: :-'Conslando por
cartas fidedignas de GilJllOllar, dat.iiilas de 20 dp
i}Inrç0 passado, qne se rl'ep~ra\'ã() as seg!/Ílifes
embarcações mal roquinas, a sa1Jer: dotls hl'igues,
hum a eseuna, hum hiate e dnas Larcas, totlas ar
mauas em guel'ra, ~ara,crllz4rcm no mel. lle Abl'il
nas altura~ de Lisboa e PorIa, com o destino de
tomarem as embal'Oações das'Cidades Anseaticas
~ as brazllc.iras, até que o Imperadol' d,c l\lal'ro
cos reconheça a lnllepen~lenGia deste Imperio:
manda S. l\1. I., pela Sycrelaria de ESlado 'dos
Neg'ocio's'EsLl'angeiro~, fâzer esta comniuuicàs;ão
á-JuFlta'C1o Commercio, A~p'iGpllura, Fabril'as e
Navegaçqo, para que deIta faça o uso flue jdlgal~

mais, gon\'enienLe a' bem da navegaçãi? nacionál.
Paço, eJ;11- 29 tle ~1-aio tle 18~S. - l\larqucz d ()
Arac'nt]. -Acha-se no Dial'ío Flumil1:ense 11. 127,
de 6 de Junho (le 1828.

t •

RESOLUÇÃ.O DE 30 DE MUO.

ManuscriplO alllhcl1lico.

Sobre o reql1erímen-to do Dr. Francisco Pel'ei
ra tle Santa Apollonia, OhnnLre da Sé de 1\1arian
na, em qne pede n graça de ser aposentado com
a congrlla ql1e vence de 400!fj; 1'5, , (: com hUlEa
cbmmenrla da Ol'llcm de1Cbristo, o' Desembarga
dor Procuratlor da COI'êrÔ, Soherania e Fazenda
'Nacional, a quem se deu Ylsta respondeu:
Não 1Ie nova á prCL'cnção,'c. o séu deferimento, na
cónsnlta junta que deverú s'nbi't', se rtl'Osll'[\ con
oedido certamente po'!' S'l'aça, pnl'a a qual rC'
commendão n. saz o supplicante ú imperial mu
nificencia as informações uo ReI'. BispO' c ,do
Cnbidó, haseadas sobre mui oreseido '~empo de
serviço na Calhed'mf, e ohl'e a condti'cta e,.;em
pIai' e edifi 'antc, dignando-Se S. l\I. I. permillir
ao supplicânte que elle deixe ue residir ('lO côro ,
'Vencendo toda a congl'tla. Jile como n~e patece
podei' coo'sulrar-se: I' ,.

'Pal'êcc, II Mesa o meSmo que ào Desllmhar'ga~

<lor PI oC1ll'3dol' da 'Conja, Solrer'ania e Fazenda
Nacional, e :lSSinl con~últ-a a.' V. l\I.1J!. ~ qUe mail;'

darit o que houver pOI~ bem.. :Rio de Janeiro, 9
ue Maio de 1828.

Resolu{:üo. - Como parece it I\lesa. Paço, 30
de l\laio tle 1828. - Com a imp'<ll'lal 11uibl'ica. 
Lueio Sonrcs '1'çixeira de Gouvêa'''''Ij''"Acha-se ti fl.
68 v. ao Lio. 2° de Reg. de COlísultas ,da'AlJsa da
COIlScielJc,ia na SeCl'ettll'icL dct JLlstiça.

, ' r r ~ \1 (',
.J "' I I " n r. '!.J e .bnEsoLUCÃ.o DE ~ DE ;tu~rto. r -

\ I.i . b .', j, I})

:J ". I I11allliscl;ípt.9 aUlllc"lieo •• , I

. SObl;e f p'rópOSl \l, po l}ey. ,D'{spq, de hrlwm~
buco p~l'a as igl'eja' de hlainangu~pe" ~leri1Jeca,
'te.iucop'ap' c :"~rzen,' c )~éerêa 'd'tis reg'uerimerí-

~ I f ,.,'r-f. l' , ,
tos c;los .pf' tenélenJes a esias Igrl jas, I)aréée a

... I li ", tI" (
Mesa '. de fQnformidaçle cqFP qI'epposta dO,Depu-
(auo Í'l'ocUl'auor J;)sç~I)'Qe I~) de Janeiro (lô aono
prox.imo passa,do, que se U'cvem pô~~ a concurso
n eslà CÔl'lc t'od?s as lil'ejas 'yagas do D'jspado de
Pel'l1ambuco, huma vez (LUC nem o Uev. Cabido,
a que'm leg,almenle compelj~", e i}em o ReI'. Bis:
po eleilo, a qupm para a proppsta autOl'isúrão as
íll~pcriacs resoluções (le COQsullas de 26 ~Ie NO::'
,icmbl'o (le 1825 e Iode Janeiro de .Ih6, que
solJem com csla, o fizerão 1 0\1 absolutam.ente
quanlo ú móI' parte das Igrejas vaga , Otl, cm
fÓl'ma legal acerca das que forão pl'opcistuõ. V.
!\l. I. mandaril Q qne hou\'el' p0l' b'eJll.' Í1.io dê
Jaqeiro, 5 de l\Iurço de 1828. .

Re~oluçüo. - Como parece ú l\Iesa ..-. Paço, 2

de JunJlO de 1828. - Com a impel'Íal rubrica.
Lucio Soares Teixeira dq Go rvêa. - Acha-se ([
fl. 68 do Liv. 2° de nego de COlisllltas da l1Jisa da
coIlsciencia na Sccrelal'ia da J usti?·a.

" 'j

l'nOVIsÃo DE ~ D~ JUNHO.

eoll. Pluucher.
1

MigueL, Ca1mol' du Pi,n c A.l!TIelcla, etc;; Faço
sabeI' á Junta du Fazenda da Provil1c~a djl l3ahia
que, .hayendo pnrUeipado ~ Consul em. Gibr'~lt9[
lerem ,ahido elpI~nrc'lçõcs p~ra os"por.los dp,;Ika
zil sem se~em despachadas PQI',aqlíellê ÇOl ula
do., cm cOIl{ol'mid<lde do § 9° do ilhará de 5.9
tJç l\Iaio de 1820, n[~o obs' nta.:rrr fci~o.pubUco

por editaes e aonuneips inseriits na {H~ZieL.a ç1<l
paiz, como n~e, fo,i Ho;tI,11U\'liCa,~\l pOI' ,avi~o de
Majo unlec,ed,CI1\e '" expe(\ido. pelil §ecvelal'ií\ ,de
Esta(~o do,s NegQC!9~ B~I)'ange:fPs: ~e el'mil),a S.
1\1. o I. qu.e a Junla expeça as' o.r:çqns necessarias?
afim llq que na Alfandega dç-S,ia, Çitladq se não dê
en~rada a çmbal'Casõe.s taç,s, em m,el}9,~cabo da
lei; hem CO~Q l'ecommpn~'P. lot1(l a ,'jgilancia
COhl os. na,vioSI([ue y\el;em dafluelLe.Ii0l'to,ja l'e5
peiL<:>., da carL. ~lll,saLld,el que ~~vel'fl 1.l'azcl', .,ÀD
lIle~mq, Cansul. O que cUID,pnra. ~lblll0 Nuoes
de Aguiar a fez no Rio d~. Ja.n~il'o, ~m. 2 de ~lr
nho de 1828~....J\lal'cúlljflo A.o~onjo de ISou~a a
(ez escl'e\'cI,.-M.iguel'Fal~on d r.in e ~h.ncida.
_ O}l. \11esm:r .rórma pa 'a as, '~lL!l,tas de Fazenda
çlas l'r:o\'inc~i!,Sl de Pe.l'I1..ambUCQ ,e Uaral1hão.
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nliSQLuçÃO DE 7 DE JUNrrO.

hum anno , e o numero total de cada hllma classe
(segundo os ditrerentes valol'es) das mesmas no
tas 1 4°, a quanto montão os depositos existente
no Banco; 5°, quanto cm metal, e cm que es
p.ecie de nioeda existe aClualmente na caixa dI)
Banco; 60

, qual a SOOlma do fundo de rescl'Va
ou do capital accumulado pelo prodllcto da ,exla
parte dos lucros havidos; ?o, a quanto monta Q.

total da dirida activa. dó Banco, cxtrem<ln'do a
que fór de particulal'es, e de,sta a parle que c
J•nlga.' bem parad<\. I . '. •

", )
Art., 5.· A cpmmissão tombem prQclH;lra sabeI:

com c.erteza Cluaafo t!'lm lucrado ãfé '110)e ca.da
huma acção do Banco; e J)utro~illi examil a!',l
quàl tem Sillo lo progresso mensál do llg.io é!. sele. . , .
o s,eu appal'ec1mento ale agora.. ,

Art. ,4. ° S. M. I. espera 'lo ~elo,e acti vidàde.
da commis,são ~ cm quem se c1ignóu depositar na
imperial confianç.a, que ~ IJ.tro .do me,!10r pça.zo
pos~i\'eI SCI'Ú apres,entádo ao, Go~'ern(l o relato rio
do exame de que fica cnc~rregada ..

Palacio do Rio dc Janeil'o , em õ dc hmho de
í828. - ~lig\lel Calmon' (u Pin d :Almeida. --...:
li l' 'D" Fi ' ' 'I J , (j t JellLl-se no, uo'w I tLnw!ense n. 127,rle (e a-
niLO do 1818. '

13"emelteu'·se ao Conselho fIa FazenJa, para '/j

cQnsultar c.om tlrgencia, o officio da Junta ~a

Fazenda da Pl'ol'Íncia da Bahia sobre a arremat 
ção da Alfandega da dita Pro,íncia, no qual dava
conta que, tendo reeebido a QrdeLll de S. :1. T.
com õ exemplar'da carta de lei de 25 de Outubl'o
de 1827, retatiloa ti arrelll'ltação ele meladc dos
rendimentos da Alfanuega, passúra a d ar-lhc C)
devido cumprimento, eonl'il'auc!o por editae- (}
costume· a todos ,os que quizerem eolral' neste
negocio de IJuma maneira vantajosa ús renda. Pll
hlicas' e que com eJ1'eilo no dia 28 de Jaueiro se
concluíra a sobrcc1ita arrematação, ('cita por cinco
negocianlç bra7.ilc:il'os ll'entre o mais abonados
daqne\l" praça, pela quantia cle J,12q:g85,"'G8r:
rp., conforme a nota inclusa, com o Jel11aisanlllço
de JGI :,050:jj) 1'8. sohre a referida quanlia jú cal
culada com vantagem a farol' da Fazcntla Publi
ca, por isso que se consjdel'úl'50 lIÍlú!a' CO)lÍJ)'
exislentes os dil' itos de 2~ pOI' cento que pagavãl)
os POl'tugueze , e ludo debaixo das condiçoeS'
annexds ao l'e~peCli \'0 termo) por Qopia tombem.
inclusa ; f1CCl'e cenrlo pOI'&m'lrue, leneLo a Junla
sllbstituidp por outra, "i lo estaI' fÚl'f1 das sua
altl'jhuiçõe , ii 12" concliçãJ oll'crecida pelo' arre
matantçs, lOllavia a fez ubi' ao conheciment
de S. iU. I. por copia inclusa, como foi deferido
em 25 de JaneÍL'o ii hu nw repl'e elllllção elos mes
mos arremalanle , afim de que S. ~1. I., dignan
do·se toma-la em con idcraçl'io, haja d6l'esolver
o que f<ir compatircl com a justiça em que pa
rece ba,seada a dita qondição.

DamTo-se vista ao J?rocuraelor da Fazenda, e'le
respondeu que scdá bom ç peral'-sc pela arre
JUata~o pertencente li Al(andcga ele:l" capital"

~ ~ t •

Uanusllriplo aull\cntico.

1m!:>. avulso. . ,
I :' I

,Convindo eKaminar o act lal,estado do .Banca.
<lo ,Brazil, para. qua, a Assémbléa; GeraJ JJegislati
"01 possa toJ:na~ eom inteiro ctlnhecimento de
causa às meuida~ que (1 beril"f}ublico c. O Ci'edi~o
do mesmo BancQ,exigelll oeptcroomeDlo: hC'l~por

hetu (lomeol' 'a .José Ca~tano, Go.mes, do meu
Conselho, a i\lanQcl Jnaq im de O}i"eir,a Leão,
Conlador GelaI do Tbe.sQUl'o Publioo, a Josõ
:Antonio Lisboa, Dçp.utac.lo da Jmpe.'ial Junta do
Commercio, a Igna,;jo Ralwn, ~lem~ro. tia J un
ta da Caixa da \.mortisação, e a 'franci co José
da Rocha, ThõsoUl'eil'o da maSma Caix;J, para
que pa sçm immccliatamente a fi\ZCf o referido
exaille, na fórma das instLUcções que' çom e&ta
ha~xãa, llssigna,das por Mignel Calmon du ,l'in
e Almeil}a, uo meu Cons'elho, l\Iioistl1O e SeCI'e,
tario de Estado dos Negocios' da Fa,zonda c Prc-
idel1le'\do Thesouro Public.Q. O me mo Minisll'o

e Secretario ue' E todo o tenha as 1m entendido
e faça executar, eXI1~dindo os despachos nece 
-ario.8. J>qlacio do flio-de Jao,c'ro, cm 5 de Jn
n110 de 18:28, ?o 'da Indepllntle cia e do Imperio.
~ CQm a rubrica lIe S. M. L 'j.UJigl,eL Calmon
\lu Pitl e Alm0ida. , •

l'OnTA:nU-DE ~ DE Jp!'l110•.

, ,

·DEOr.E~O D~ 3 DE JUNnO.

, ao]). Hraz.
, ,

Designando "1J:tpl"essamento a Constiluicão do
lmpeJ'io ~ Jno S I ° do nrt. 102, o dia 5 de 'Jun ho
,lo nnno lereeivo de êada huma das legislnturas
pal'a a eOl,líVoeação da nova AssemlJléa Geral 01'

dinaria, hei por bem coo "ocal' a mesma A.ssem
]Jléa, p.'oeedC1ltlo>se pava esse fim Íls eleições dos
Deputados dáS dHl'el'onles Provincias, n.a rórma
da instrucções, qu,e a~ rogUI.ão. Pedro de AL'auj Q

Lima', etc. Palaei", do,Rio dd;Janeiro , em 5 de'
Ju-nho-de 1828, ,0 d'l Independc1H<ia e do Impe"
TÍQ, -Com a }·u!)l'ica. ,de S. l\L I. - Pedro de
Araujo Lir.na.'~'1 .

I

~ I~sTRUGÇQEs Rara a Commisstio ollcal'l'aglula do
I exume do B,anco dp pl'llzil.I.

.A.l't.' ;.0 A. Cn~nmi ,ão passal'ú ii o~sa do n,lí1-
• " r I \ 'I 1 I.. .1;,0 ~ ,e R:)ncIIllarll l eSl C, . 9g~ a exar!1I1lQI' o seu

aclllal ~ tildo, ,á "ist~ lOS lil'ros, pafei~ e 00 [\es
flue. ,lhe serão apreseI] a!.t-<ils e pàlenlel\uo pela
}upta Di 'ebtoria do m,e U1Ô Bauco dd qu"l pode
rú 11ll.yel) a,lém. CÚE; o, '(p,laúsquer scla 'ecimenlo.s
'Verb~fS ou por esprip~o de que: ti,ver necessida(le.
. Art. '2.° Procnraudo averiguar com Lodo o

esmero qual o credito e o debito do Banco, por
Ser este o principal fim do indicatlo exume, a
commi são <;uillal'ú lambem em apurar com exac
tid~o'e separ<l,d~mente O seguinte: 10, de qu~ntas
:acçocs se compoe o fundo do Banco; 2°, a quan
to monta a sua.divida pass·va.; 5°" c,[ual-a SOmma
lotaI das notas emiltidas pélo Banco desde a
sua ol'igem alé o Jm~ da anilo proximo passado,
declilfantlo a jj01porlaQ~ia d'l .emiss·üo COl.. cadà
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para se Jlo'derell1 talvez l1niforrnar ~s condições,
p,orque fUlg'avà scl~ljre conveniente, acerca de
obje<;los de ac1mioi~traçào arreCad<lçiio dos'
r,clldímentos da J<'azen~u Publi a, essa pos~ivcr

uniformiêlade; l1\<ls· u1ó, cooiose~ ordenúra ur:'

!íe~éi~', dirià'~ue <l ,cpn Íi;õcs"n1ó'Jt,pio 'ser'qou
veilléníes ao m~oeJó d contta t e·<l(ls~"H r8SSU)

i/Jarrec.ad'aeao', 'p~or eeit'o ~a li cáfi' àçãp q' ê~í-l
., 1,'", ',:f.Á:J • (l. l J !ljJ~·J j, ~ ,

Ias eontem~ sobre as qunes· ~o.arecIa tO(~Uvla·
:.J'" ~t L ... r 1JJ~HJ r ~G· ~·t"r l ~. ~
necessano O servar, (luan10 11 Int, GUr nOUla

, Jl" 'flt. l:',.1'
1; 'azer contes aeões com o Pró e 101' '{Iã 'l\: lanu:e-'

,,·'flhl 'rv" IHLiJ ~r1t {~ ", j
~a? pg,r ,raz~~.snt,e.lr~, rO~}'lsc~(l" Jtto ~C?,lltl;a()to- a"
ltalldal1,c do 1itlt1e e 011 g·lIla eTe ~'e pachO' ~~l~ 91
de 'pcla leg'i J'A~~ aiH6'ritla d'c, o 'fhJe~ fá'IVio '~alé

!.... I' 1 (_ Jr" t~ ( ('Ir;; J fh t I "'1 '. '; )
como cOI1(.'al'1(lr-Se o (lue se Gna esta JelecH o
~ que. a respeit'.\ ll'Ó "ca~õ c]'e vicío'~6,~ biHH::t 5 ou
gllias, c~llsiuerado\I<lÓl~~maconJjrã.0~ ~evéri<l
a l . < r f ' ,- 'fi

e,qdarlar-l~,e ls~}e'toJ la pr2c
S
e( lliJen ,ol,em ,c0'1, ~I'-.

~:m at e t ~s "tIS,; quanto ,I ). g!Je )'0 traVa exces
5iva por impertinente ao fllalle.jri 'ldo' conthcto,
<; p'll'tnnt-o ins-uI sislentê; quanto rt 16', q1le p,o
~ria. sUQsistil' 'l)ustando-se ao qne e~til'er11etel'
minado 'legitimamente, e por nenhum motío
em contl'ariedade; rluanto {j 17", que rlel'eria
declal'<lr-se isentos (o,J.el'\'iço.«ivil olÍ militar dll
rante o 'occup<lção que se menciona na conuição,
e que cu mp'"ria Il0ralt que nã'l1 SI> guol'do1l o pre
ceito da C<lrta de lei tIe 22 de Dezembro de 1771,
S 34, rleixando"se de estipular per clausula lit
terJlmente expressa o que estú escripto no cita
do lugar da rredi.tâ lei, e de\ ia tnailllar-sc exe
Cllt<lf sC'm embargo de quólquer duvjda on I'azão,
g~e n~,o ju~~ã \'aalclmissi vel a condjção, 1_2" (IU~
fora ollel'eclda, por formar humã excepçao á,lol
flue decretou <l arremataç~o dé que' e trata.

Pílreee ao Conselho qne as concliç6es pI'OpOS
las pelos arl'ematnntes do~ meiQs di'reiLns,de en
'trada das mercadorias da Alftlnc1egá é do Consl1,
lado de sahillo ela ~ahia, com qlle a sobre lila
Junta ela Fazênda ell'e'cluou <l urí'emutatão, nada
tem de contnll'ias ús leis e <lOS intere.scs' d<l Fa
zenda Nacional, de\'endo comtudo" paro 1'l.1elho'l'
concordancla da autol'iuode do Juiz ou Provedor
da AlI'andega a e"itar·se contestaçõ~s que po~sã

suscitar·se, <lccresccntar-se no fim ria Ctll diciio 5"
as palanas :-Com pl·el'i<l replcsentaçáo a~Prd.~
,'euor,--Suhslituir·se em lug-ar tia o' contliçi)o:
Que scr:'t postn em execução ~pçlo Pro\'eLlOI' cia
A-lfandega a ordr.m 9xpedi,da por S. ~l. r. {I Al
fandega dest<l Cô'rlC;, respeito <lO seIlo d<ls esc6
tllha!, e <lntep<lras dos navios que prctênrlel'em
descarregai' peIq motlo e maneira gllo rlcll<;l se
ordená, !'cndo esta diligcneia féita pelo compe
tentes On1ciaes d<l lXIfandega, por\cnl/o a'ssistil'
por p<ll'te ,dos <lITen~atantes os Fiscaes qlle bem
lh~s p<lI'Cecl·.·- Q'ue <l 8" épndição seja'substiibi
(la pela eguinte: - Que não I sel'ão adm itlic\'os a
I'azel' ~lesp'acbos alg'uns na Altandega j)eS50aS qae
nâo sejão conllecid<ls, eque não apresentem {i-

""1:ul0 por que cobste pertencer-lhe o despacho
que pretenderem fatel', - Que a condição 1'3" de
via supprimir-se, não teritll) lugal' a eX<l'rad<l, por
ser contrãria ;')0 moab' cmaneira por qn.e devi<l
pcla sua lDesma natureza ser 1'eito !Q 'despacllo,
além de 'trazei' desphas por'tan'tt> 'desneêessirias

ti F~zenda, '<5' déspe1.aa qll61 áHús devia esperal'_
se serem consideravei.s. Pareceu mais ao Conse
lho que ús condições' expressas com que se pro
cel1etl úquêlla 11l1rernataçiW- devitlo exp~essa e
de'C1<lrB<1}ameni'e aCCJl6Scentafl-se a~,seguinle!':

}", ~ub Iii compan,M'à. des Gontr<lcta.ftorcs e seus
sacio \. pr'esen1ues Ir futuros, os q,lIe' tivei'el?l õu
J ót1'Ve:rcn't·(\e ter com !tas: intelle1l,5el na 'o('l'ell1t1
tát;:âlo d\:) (:lo~tr.aet<l~ fi~liõCOobI'tg'llUB!I 'tn ~lrdlt1It,

{{Ilhlhe'nufi P!.l\fl.1ioa " na ~mnLIlI' lei·~~' ft!f '3
c'Ml't'l?h~l1ljÍa 'd.ós OI~~tlÍ(j~oresIJ)'C - :ÓefblS'!êi mo.!
tet'e:fs;fl]õs, I' rlUnoiãdJ wdlos Joà"Msos ,f()rtltill!(j~,
oi'din rÍ' s e e'X'h~"dil1'a ios ,..bo.g:ita b'!J1e ãe'féÓr':
gi lltlo~, que jÚB ais, po:J'e,rirõ all.égar em seu-be
Ileficio, por qualquer modo c maneira, o' para
qualquer fim que 'cp; '5", que a compan'hia,
scus socios ~ interessados. iglolaln1el1te I'enunci<io
qualquer privilegio do fôro, por mais especioso
que seja, e aiuda fuudado enu tratados, obdgan
do·se a respondei' 'pela via executiva, na forma
dedlarada nbs leis ela Fazooda em vigor ne~te
hnpe'rio, perante (flJalqu'cl' dos Juizos cm qne l

ror demandado; 4", que a oom.panhia apresenta
l'i1 t{lrlos os melle-s, n3 Junta da Fazenda daqueUa
Provincia, <Ioeu'lnenlo'pt'H' q.ue C'óMte Ilstar veri
ficado o pagamento '3 lqUe' se aéha\'cm obriga tios
no mez {}ntee~erite, rpena· <1tJ rerhoçã.p dó) con
tracto, e de se proootler contra €l\leS: uos tm'mos
das leis, pdra ,completamm por seus liens toda
a falta que h0tner para ointeiro complernenro e
satisfação do preç,o por que ,arrematarão ; 5~, que
na metàde dos direitos d& entradá (las merca
dorias ua AHanuéga 'qtle !tO :JI'remiítão além dos
do Gonsulatlo ele stlhida, são cxC'eptuados ,os
direitos '({ue se l'.l'gãõ. pel{)s ,esCl'av~s·,. sej a <}tral
fUI' a SU<l denomfnação, em C'ol'ffórini.dla'(\~,da lei
qt1e a ·r1ecretéll, I' , "

1\0 Conselhéiro José FOI'turJla1'O'deBlito Able'll
Souio' e Meneze's parecetl, além di to" que, sendo
a ~"condição muito ampl~ ~ e PQdendd seg~liNe

'do sua li ill'ú sa 'relação 'intel\rigéncias offensh'as á
autu'ridade do Pl'ovedor da Alfandega, e por
isso 1'oeo de contestações, e talvez de procedi
mcntos extraol'dinarios com eutros fins que os
do interesse da bO<l fiscalis<lção da Fazenun, antes
coi1trario:s a esra, se devcria substituir pela se
g·uinte: - Quc encontrando-se ,"icio nos bilhetes
on gnias pal'a o uespachD jú feito ou que houver
-de faz(\r'·, e, ~e pl'ocedel':'! 'imrnfltli;ltamente ao
'ex<lme c. avériguaçãp deBe, 'e u'a pessoa ou pes
soas gue' o verfiett!,tão, ·pl'ocedendo:'se contra os
plJl'Dettdaores na colí formitl<ldlJ .dás lei~ existen-
f, "~tns, 011 ((l1e pata o uluro lQl'em "competcnte-

ment'c' decl'et<lr\;)s, - E que verificando'se os r;nes
mo~ motivos na relação' da' cOrlclição ,/, .aeveria
cm Iugal' <le~Ja' ·subs~ituir·se iI seguinte: -Quc
nos escalerc das I'ondas diarras c nocturnas que
se fázem, e que ao Provedor da ,Alfandegn -pare
ceI' nece~sar'io .accrescehtar com todas as pr.ovi
dencias que lhes .parecerem necessal'ias para·a
boa fi'icalisacão dos interesses da' Fazenda'Na
cional ~ se d~1'Ú iuga~ enlt'e os Officiaes a quem
as mesm as' rondas 'Porem cotpmetti«as 'aos pro"
pos'tos pelos contraçt'adores, para pro.mo1'eteIP
a mesm'a fisé'al'isação c1serem a' eBa presentes. E



223
qupr..ell,àp os cQntr:àcta.dO,I·es ter) a1g,Jj11I1aS outras_
1lqJbal'caçõcs ou. (lScal.e~s a ~l:.lJ>if1!a~. : lJ$lS pani
w.e~OI; Iisca\j...lU\~~ como he i1. sqQ ,í.ntel'ess!'l, '0

. podel';iõ ~~I' li,v Fwe.ote, R0m. ln~e igenda ao
Jirõ~: dOI' ,da Àtf.fmde~.a", que p.rpviãenclará 'com
.aH~(i)mpetente~ or~~~ e a,~I~feucj;,l dê necéssa::
r'qs omcia~s a mesm~ tiscalisllGão" e,ás, di\igcn,.
v.as q\l,Q, forem"lnee ssal'ias,:. . •• .

PJlr~.e,l;l PoffJ;n.110 Conselhei,r,o AgostíHhó Pe.
. tl:a d,e: ,Bitap·c~l.Ul't 6,er m admi sfi,iva's '\ cp.lJdiçõ~s
$", e .15~" p.o~. nãp,!Slft~Jlle .c0tltl·~r~a;l· leis . e;~,if'
t~9teS. fJJ; ! 11 14 (. 'J'~ ii

Rew~qf#Í~ ·...,..GOf1le~~f~C~, . ~\'e,l,luÇl \,>.C:oó6·ap
t~ S(;lrlrMi~dp á, ista~as~pgsl~?es dDs al,v"fáf
pOll~...de.rJ,qlh·q·d )1974, e ~2 !l,e p~2jem 1'0 ae
1,61. ~gp, '} de JUQho <te 18218. -'Corn a \'U:.
brica de S. 1\1, I, - José B,Cr~arilino Baptista
Pereira . .:-.Extrahida no Tltesoaro Nacional do ori
ginall'emettido ao Consellto aos 25 de J aUtO.

Communicaua com expressões acrimoniosas á
. Junta por pro_visão de 12 de&te mesmo mez.

AVISO DE 9 DE JUNHO.

IlDp, avulso.

Constando na augusta presença de S. 1\1. o 1.
que muitos réos sentenciados nessa Provincia aos
trabalhbs das obras publicas. apezar qe tCJ:tID
concluido o tempo a que forão condemnados, são
conservados ainda nos mesmos trabalhos, sof
frendo injustamente huma maior pena do que
aquella que lhes foi imposta pelos seus delictos :
ha o mesmo Senhor por bem ordenar que V. S.,
procedendo ás necessarias indagações sobre este
objecto, faça logo pôr em plena liberdade a todos
aquelles que ti verem effecti vamente expiado o tem
po de suas sentenças, praticando assim para o futu·
1'0 debaixo da sua maiol' responsabilidade, afim
de que júmais se possão I'enovar queixumes de
semelhante natureza, para cujo fim se expede
{ambem ordem ao Presidente dessa Provincia
para fazei' pôr li disposição de V. S. t.odos aquel
les que em tae~ cÍl'cumstancias se acharem em
pregados, c para o futuro o forem nas diversas
Estações. Dcos guarde a V. S. Palacio do Rio
de JaneÍl'o, em 9 de Junho de 1828.-Lucio Soa
res Teixeira dc Gouvêa. - Sr. Eusebio de Quei
roz Coutinhc. - Aclta-se 110 Dim'ia Fluminense
n. 152, de 12 de Junho de 1828.

PORTARIA DE 9 DE JUNUO.

Imp. avulso.

• Illm. e Exm. Sr. - S. M. I. ha por bem que
V. Ex. passe as ordens que forem convenientes
para que em todas as Estações aonde actualmente
'estiverem e para o futuro possão ser empregados
réos condemnados aos trabalhos publicos, as au
toridades respectivas, logo que os mesmos tive
rem concluido o tempo de suas sentenças, os fa
~ão repôr nas cadêas á ordem de Chanceller da

Relação, a CJuem sc j'ará aviso, afim dc os man
dar pôr em lil:lcrdade ,e não soift'erem, por fal
ta dcsta prompta r,nepidi!u') huma pena maior
do g.ue aqucUa que lhes ti ver sic!o imposta, cr,mo
t'~m prescotemenfe'coostado' na'a'lls\ust-a pre!iénça
do mesmo Á.,5. àcó guarde a V. Ex. Palacio
do Rio de 'Janeiro, em g'dé Junhe de 1828.
Lurlio Soal'es'Teixl:iira de Gouvêa-.'~SI·. José Egi
<lio G~1'llilho de Barbuaa; - Avlla-se no Dial'i/)
Flltlni'nei!s~ 11: 152, dê b Ue :lain/tO ele 18:HI.'

I H (t ~ I" Jr «

""-_-'-......-vh III I

u
u li • ~ r I (1 I (I! 'J 'I

Mal\~s~rfflt9 llu,~eenco. 'I Ir

Hayendo pa,rticip,aâo An' onio Car~o5 de An
drada Machado e l\'Iartim ha cisco iÚbeiro de
Andrade, que vinhão apresental'-se ti prisão para
responderem a hum processo, pal'a o qual ha vião
sido citados por edictos, como lhes constára pe
las folhas de França, pl'otestandn (*) contra a il
legalidade de tal citaçiío, não só pOI' sei' cons·
tante o lugal' onde os mesmos se acha vão por
ordem do Governo, mas tambem porque era illu
sorio o tel'mo que se assignúl'a na mesma citação,
e porque com o seu comparecimeuto caducava,
na [órma da lei, qualquer pl'oeedimento: ordena
S. i\i. 1. que, quando juntar ao respectivo proces
i.Q.. .JJ...II.resente, expeça as convenientes ordens,
afim de que, logo que os mesmos cheguem ao
porto desta Cidade, sejão recolhidos a huma pri
são decente em qualquer das Fortalezas, para
neUa ti-atarem do seu livramento. Deos gual'de
a V. 1\1. Paço, em 9 de Junho dc 1828.-Lucio
Soares Teixeira de Gou vêa. -SI'. Desembargador
Corregedor do Crime da Côrte e Casa.-Acha
se a {l. 176 sLo processo l'espectivo ea-istente no Su
premo Tl'ibanal de Justi~·a.

(') IUm. e Exm. Sr. - Constando-nos, por jornaes dc
Paris, que somos citados por edictos para responder a
hum processo cuja IDllteria Ignoramos, mas que emJ1m
appareceu deeois de quatro annos de existencia, parti
cipamos a V. Ex. que partimos uo primeiro navio que
deste porto sahe em dias de Abril, e nos apresentaremos á
prisão para sermos ouvidos cm nOSSll defesa, como exige
nossa innocencia e dignidade. E desde já protestamos
contra todos os proccssos que se houverem dado em nos
sa ausencia illegalmente: !lo, pela falta de verdadeira ci
tação, não sendo admittidos na fórma de du'eilo edic
tos contra nós, cuja residencill forçada na França nesta
Cidade de Dordeos he conhecida por V. Ex. e mais Mem
bros do Governo de S. 1\1. 1., que paJ'a este paiz nos en
viárão por hum golpe de estado, e que aqui DOS pagão
pensões por via da LegaçãO Draúleu'a de Londres, o que
não póde nem deve ser ignorado pela Magistratura; 2°,
por ser insuOiciente o tempo de sds mez.es para O Beino
de França, na fórmll da ordenação, e tornar illusoria a
natur.a1 defesa; ao, porque com o nosso comparecimento
caduca, segando a lei, tudo quanto for processlldo sem a
nossa audiencia. Esperamos que V. Ex. fará communicar,
onde convier, o presente protesto, que igualmente faz.e
mos publicar nos periodicos deste paiz. Bordeos, !l6 de
Janeiro de 1.828.-IIlm. e Exm. Sr. Regedor das Justiças.
-Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva.
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada.-Acha-sc a fi. 1.74
do processo respectivo.
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DECRETO DE 10 DE JUIHío.

CuB. Braz.

Quel'endô'por huma vez acautelai' os" nxames
que nas Pl'ovincias do Imperio possão fazer a1
guns Commandantcs c1~ na,·ios. de guerra com
exorbitalltes exigencias de fornecimentos de qual
,quel'urdem, e querendo por OUlr.o lado prpenir o
'Vicio opposto para que poJem pender ulgu!1s Pre·
sidentes e outras autol'Íl1al1es provinciacs ~ que,
por mal entendido zcl{), parecendo-lhes tudo
exorbitante, deneguem até o puro necessario
para o devido~ eslado ele pr'omplilicaçáo em que
cOI1\'I:01 manter os vasos de guerra em actual ser
viço; hei por bem <'p.ie d'ora em diante, em to
das a~ estações ua~aes e mais portos do Imperio,

,fiqllC .l'egUlaôüo, b9p10 ina1teraYel pad.rãp de for-

~

neeio'1entos -para toda a classe de íiav-io!, de guel"
ra, a tabena junta e observações anilexas. At
tendendo o'urrdsim á ordem e çc. bomia que he
mister estabelecer-' hei igualmente por bem que
Commandante algum possa alter:tr o arranjo in·
terior' do respectivo.o:rvio, buma vez prç'mptifica·
<lo em qualquer (lo~ ArsenaCs'-tlo Imperio, salvo
o caso que huma particular coónnjssão ou outra
imperiosa circumstaheia tornerindispens3v'e1 ai·
gumd es. eneia1, 'mu(tà'nça 'tudo "i~tO;\lIovisdriá
men'fe, emqn'anto a Assetnbléll Leg'islath a não
fixa, por hnma completa ordenança, t<;?dos O Q

mos dó serviço aval: Dldgd !Jorgtn.le'Britlt, etc.
Palacio do Rio de J:lneirp ,-em 10' de Junbo de
J 828; ," ~a Ind,epenacl1Gia c do JtnperiO'.-Com
(l rubrica de. ,ar. I. -DiO'go Jdrge fie Brito.

I f
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Tabella dos sobrecellentes a que sé l'erere o decl'e!o de 10 áe junho.
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, FRAGATAS FRAGATA~

riA. OS. - DA I" ORD. DA 2' ORD. CUR" ETAti.
DERGAN

TlriS.

Dl\lGUES

ESCU~ÀS.

'"(>
'"(>
ê

--GENEROS PERTENCENTES
, .. I l

A pm~EIRA CLASSE.

~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ Q ~
N N ~ ~ ~ N

S a 6 s ~ ã
~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~

_---:..;.-.._·..:.....;I~....:....;l""=___.:...i=__<._~r'_ _1I--c..-~- _~_~_. _c.._~__c.._~_ ~ :~__~ ~ _c.._~__c.._~__c.._~_

TOMO n.

1

8
12

3

8
18
4

1

8
12

1

1

I

40
2

4 5
2 ;, 2

2 2

2 12

1

12
16

12 8
8 8

1 1

1 I

o o
18 12

2 2
I 1

5 3'
;) 2

56 24
I.

1 1

1

2

2

6

2

1

2

2

2

2

1

16
20

1

1

1

16

12

12

2

2

4
5

(lO

1 1

16 12

20 16

2 2
1 1

2 1

60 60
2 2

5

5
5

J8
12

2

1

1

20

1

2{1

50
2

2

2.
JOO

.;;

2 2

8 8

2

2

5 , - I/ - - i;l-

5
5

5,

5 2

~ J

1

1

I

18

2 2

1 -

.2, 2
::; 2

4 {,
_~, 4
50..60

1

~

8.Q.
2,
1

24-
..5~q

...6.
• , .t,

ti

4

4
4
2

2

IQ

2

1

5
5"
6
5

5
2

2

1

1

24
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50 20 24
56 - 24 30

7°

20
16

5
2

2

5

4

4
4
2

1

2

1
1

20

2

10
2

1

5
4
(j

4
?f)

18
20

3
2

2 2

40 24
48 5G

2

5

6

6
6
:;
1

2

1
j

30

2

)2

2
)

4
4
8
6

90

222

2 i ~.
1 1 I

40 2{~ QQ
48 56 59
4 {~ 5
222

5 2 .••~
180 100 .140

4 5 .. :1
2 1 ... 1

40 50 56
60 56' :49
12 8 ... ~

,2 .2 ••. ~
10 ,6 6

4

:;
2

6

6
4
5
1

2

1

1

24

2

12

2

2
:;
5
6
6

80

2

2

50
40

2

2

1

50
40
4
2

5
120

4
2

56
48
12

2

8

4

2

4
5
8
8

5

2

50
60

2

)6
2

2

6
6
4
1

2

1

1

56

2

2

5

2

6
4
5

6

2

5

1

2

1

1

24

50
40

5
8
6

80 100

2

)2

2

2

2

4

6
6
4

8

1

2

1

1

56

2

16
2

2

4
5

2

50
60

Aod.orinhos.. . • . • • . • • • . . • . • . • . 50 20 30

.Baldes de sQla.•.••...•.• ; • • . • 50 50 24
j3igotas n. 1 para eoxarcia grande

e traquete.•.••...•.........
.Dita n. 2 para eoxal'cia da gata c

brandaes grandes .
Ditas n. 5 para braodaes de J. J.
Ditas n. 4 para ditos de S. J. J.
:Horlos de páo de bandeira grande.
Ditas pequenas .
Dita de tope••.•.•.•...•••....
:Bomba de fogo •.•••....••.•.•
Cassoilbs ..•....•..... , .
Cadel'naes bronzeados de tres gor

lles para estralheiras...•....•
Ditos de 2 gomes para aderissas

de G. O .•..•••.........•••
Ditos de 2 gornes sortidos •...•.
Ditos de pcmo de púo sortidos.. .•
Ditos de 5 gornes para a boca da

carangucja .••....•.........
Sapatas sonidas.•.....•...•...
Carrcteis de barq.uinha•........
Eoxertarios•....• , .
Esgunchos •..................
Esct\leres de 16 a 6 remos e botes.
Junços ....•........•.. , .... : J 2

IJcl)l'c de appateUlO .....•.. , . . 8
l\1alaguetas , " 100
l\loitões bronzeados para braços

d·os P. P. F. F....•........•
Ditos para aderissas de G. G....
Ditos para os terços das vcvgas de

P. P. F. F.. t .
IJitos de dente para OS Iaes de P.

P. F. F.................... 2 2 2

Ditos para os laes de G. G..'.. ,. 2 2 2

Ditos para amura do traquete.. . • 1 I 1

Ditos sem dente sortidos.. . . . . . • 50 5u 50
,Oito de per..no de páo sortiQ.os. . . 60 40 60
Nabo de bomba.............. 4 4 4
Palescas de páo para sooueresas. 2 2 2

])ita~ ferrad as- _ q 5 4
Pamos de pão.••....•.....~ . " 200 120 200

Picotas de bomba ...•..•...• , • 6 4 6
Pranchões.. _.•••.....•.....• " - 4 - 2 4
ltenlos . . . . • . . . • . . . . . • . • . • • .. .48 56 (~8
Taboas 72 1,48 22
Varas......... 18 12 18
Vergunteas em hl(uto ',4 .. ,5 't '3
Ve tedo uros!. ••..•••••.•. ••• 12> • 8 f2
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FR!GA.T.l.S FRA.GA.TU BERGA.N- BRIGUES

DA. l' ORD. D.t 2" ORD.
CUltVET.l.S.

TINS E5CUNA.S.
(,

~~ r--"---- r--""'-""~~

GENEROS PERTENCENTES ui .,; ui ~
.,; ui V, ai

. ... ui rn'" '"<l.l <l.l <l.l "" '" C <l.l <l.l <:> Q) <:>... '" ...
~

... ... ... ... ... ... ...
A' SEGU '" <l.l '" .., <l.l <l.l '" '" <l.l

<l.l Q)

DA CLASSE. S a 8 s a s 8 S 8 l3 5 S
~ ~ ~ ~ ~ C'I ~ C'I ~ : c;} ~ <'I

C'3 '" C'3 <':l C'3 <li <li ~ 't GIl as C'3 <li.... ... .... .... .... ... ... ... .... ... ....
<li '" C'3 '" <li ,Cll Cll Cll '" Cll <li ""
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P-4 P-4 I:l-o ~

-- -------- ---- -- ---- -- --
_Arganéos ScQrlidoSc_. ~.. . ....... 16 l:l 16 12 12- ,lO 10 8 8 6 _6 4

Arg las de quartel. ............ 18 12 16 lO 12 8 10 6 6 4 .4 2

Ditas de espiga ....•....••..•. 2 {I. 18 24 18 20 14 16 12 . 14·, 10 12- 8
·ArroeHas ..•.......•...•.•. _. lOb 60 100 6b 80 40 60 50 50 24 5<t 2&

Armellas ..•...•.............. 100 60 80 50 7 0 40 60 30 40 '24 24 16

Bigotas ferradas Je gato c de fusi!. 8 6 8 6 6 4 5 5- 4 :; '2 2

Dit. de chapa para os cestos de G. G. 10 lO 10 lO Ib 10 8 6 6 tt :?í 2

:&usca-vida.............•••..• 2 1 2 I I 1 ) 1 I 1 1 1

.Bilola de bomba ou rumo.••.•. 1 I I I I I I I 1 1 t I I

Caldeira para derret l' breu..•.• I I 1
,

l 1 1 II 1 1 I 1

Dita de cozinhqr ...•.......... I 1 1 I 1 1 I I i i .I. 1

Cad.êas de batocadura.....•.... 4 ~ 4 5 Z; :3 5 2 :) 2 2 [

DitaS de hrandaes .• : ••..•..... 4 :3 4 5 3 2 .3 2 2 2 1 1

Canas de leme para escalercs..•. 4 4 4 4 5 5 2 2 1 I 1 I

Castao has de ferro....•.•...... 12 12 12 12 lO IQ .8 8 6 6 >4 4
Cha etas ,de huma ponta.•..... 60 60 80 50 60 40 50 50 50

,
18100 100

Dita,s de duas l),ontas........... 100 60 100 60 80 50 60 40 50 30 5'0 18
arr. arr.

ChlWlbo em lençol alqueires. 8 5 7 (~ f; :; 4- 2 2 1 :1 1 'Ia
Cobre novo folhas ..• 36 20 56 20 24 18 20 16 16 12 12 8
·Croques ...•...••.•.... '••...• 18 12 16 12 14. 10 10 8 8 6 4 3
Dasámuadores sortidos .•....... 4 4 4 4 5 5 2 .. 2 2 2 1 I

Espeto de bomba•..•,.•.••..... 1 . 1 i 1 1 1 1 1 1 ) ) I

Estopares milheiros. 50 20 50 20 24 16 JÔ 12 lQ 8 6 4
Fateixas, 1 a cada embarco miuda. 5 5 5

..
4 4 3 3 2 2 I I:)

Femeas de l·cde....•.••.•..... 600 400 600 400 500 300 400 250 300 200 150 80

Ferro de toldo•••.•••••. ..... 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 I I

olhas dità's
Folha de Flandtes caixas.•• ' 4 :3 :3 2- ! 2 '/~ 1 1

/,. 1 '/~ 1 1 1/2 50 50

Gatos com sapatilho.'•••..' ..... 100 60 100 60 ' 80 . 50 50 30 ~ó 20 18 12
Ditos de torna!. ••.••••..•••..• 6 q fi' 4 4 3 3 2 2 2 L I

Goivas •.....•..•.•••..•.••.• 2 2- 2 2 2 2 2 ' 2 2 1 I 1
, páo páo páo páo pá'o páo

Gurrunchos de ferro•.••.•.•.•• 50 50 5d 30 50 3d 48 56 40 30 24 J8

Golfos...••...•...•.......• '.' 12 12 2 2 2 2 , -,' ---
Governaduras .•.•..•••..,.•.•• J2 8 I~ 8 lO (; 8 4 3 2 2 I

l\Iachados ..•.••.•...' .......... 8 6 8 6 6 5 fi 4 4 5 2 !lo

. Maças de ferro sortidas....,•.••• 2 2 2 2 2 2 2 J L J
Iarrões......••..•.••' •.•\••••• 2 2 21 2 2 2 2 2 I 1 I

Martellos de orelhas .•..•.•••• 2 21 21 1 2 ~ 2 2 2" 21 J 1
Ditos de animar••. ' ............ 2 2 21 . Z 21 , II I 1 I J -'- ....
lUissagra para 'as portaS'•.•••••. ., J2 121 21 z" 2 2 , 1.2- io lO. 8 8 6

itas de ferraduras •.••..••••.• 4 4: SI 8j r 6 6 ""- .-.lo

(i)lhaes sor~idos étambem farpados 20 16 20 16 14l . 16 J2 J2 8 i 6
Passadores .•.•.,................ 16 J2 J6" 121 I IZ 12 12 1·0 lO 6 6
Pernos de ba>tocadl1lJa••••• , •••• 12 gl J2 Si ' '10' 61 8 4 ·5 51 4: ~;
{i;avilbas s@rtidas............... I 16 J Ol , 161 I 101 I 14/ 81 .12. 8 J~ , ~\ , 6- ..
Pregos de 18' pol1ega~as ••• ~ ••••• 50 20 21 I 16i I --' _l .......
Ditos de I (l e 141 ditas sorti4os••• 60 4d I 501 30" 501 20 ..6 J8 J2 --"

1 _

B' OS' 4le I o ditas.......... ~ ••• O! 200 150 180 1.20 h 001 70 40 40. 24 20- l~

»ilo de 'J ditas. I••••••••••••••, 550 2501 5501 250 '500 250 180 1.50- 100 89 5~

Ditosl de- 5 ditas., ••••••'••• ~ .... ol 500 5001 5001 1300 f45 \250 .550 200 308' ~ 13Ó 'l'dÓ
Ditos de fdrr.o grande. ••• t t' • • IA 800 5'001 t 8001 I 5001 l?~ol L!l50J .500 400 400- .~, 3o~1 é/(j
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F)lA.GA.TAS FRAG~TA.S BER CAili- BRIGUl!S
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CONíflNUAÇfO GEN"E-
~ 1"--'---~~ r--A-~

DO~ .;, fi; .;, ri> fIl' ..; .,; .,; .,;
~ ~

.,;
.ROS P-aRTENCEN RS A' eu CIl cu ", '" Q Cl) CJ ll./ cp.. .. N '" .. .. .. .. .. .. .. ..

Q cu '" '" '" Q Q '" ll./ cu Q CJ

SEGUNDA CLA'sSE. S S 8 S S e e e e· 8 8 8
~ C'l -CIl ...::r C'l ...::r c:q ...::r C'1 ...::r c:q

'" '" as jÇ '" ~ '" as '" d '" c:
lo !; I- Iii s- r- .. ... ... .. ..
cu '" Cl d '" '" as '" ""
~ c:.. c:.. c:.. c:.. =.. ~ ~ ::lo ~ ~ c:..

-- -- -- -- -- ------ -- -- -- ,

p~os de forro pllqueQO...... ,. 1500 1000 1500 1000 1200 800 1000 900 800 500 500 500
DItos de batel gr,ode ••••.••••. 5000 5000 5000 5000 4000 2500 5000 2000 2000 1500 1200 800
~ito8,,de dilo pequemo.......•.. 7000 5000 7°00 5000 5000 4000 4000 5000 5000 2000 2000 1500

n,hos de coJ:>re arrobas•..
, libs. libs. (ibs. libs.

2 I 2 I I '/' I 40 2{~ 24 '/" '/. 12

RaSPasM~............ '. , •..••.. 40 40 56 56 56 56 50 50 24 2{~ 12 12
B,~toe;ras..••.••• L' ••••••••••• 8 8 8 8 6 6 5 5 4 4 2 2

B,llllolos , ••••••••••• , ••••.••• 4 4 4 4 5 5 3 2

51
2 I I

B,~p~chos sort'. de 1 1/2 a,'5/4 ppl'. 8 8 8 8 6 6 {l 4 5 2 2

Ci1.e19 .. , • • • • • • • • • •• • •.••••• 4 4 4 4 4' 4 5 5 2 • 2 2 2
Saccanabos, ••••••••.•••..•••• 2 I 2 1 2 I 2 I 1 I 1 1
Sllpatllhos ~ortid<,s •..••••••••• 100 60 100 60 80 50 60 40 1,0 30 ~4 16
Sf;rrotes de mão••... , •..•. , .• 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 I
Tiilhadeiras. ' , •• I ' • , , • , .• 'I' , , • 3 3 3 3 3 5 2 2 2 I 1 1

Teso~ras de trinoheira • ' ••.•• , . 5'00 200 500 200 250 150 150 100 120 80 100 50
!rados sort'. de 31ft e I 1/2 poleg·. 8 8 8 8 6 6 4 4 5- :; 2 2
:(axas de bomba milhHIlOs. 50 20 50 ao 215 1~6 20 12 12 8 8 5
Vllras de dita .•• ; •••• ,'•••••• ,. 8 ' 8 6 6 {~ 4 2 2 2 2 2 ~

Veios de mó ••••• ' , •••••. , •• , • 2 2 2 2 2 2 I I I I 1

Vidros sortiuos •••.•••••.•• , •• 56 24 56 24 24 50 20 24 18 18 12
Vista de 0$50 , ••• , •• , , •••••• , 200 120 200 120 100 100 80 60 40 56 24
Verrumas de 1/4 pollegada.• '. , • , 6 6 6 () .5 4 4 5 5 5 :3
Ditas do cO$tado •••••••..•••• 2 I 2 2 2 2 2 I I

pitas de costadioho........... , • 4 4 4 4 4 4 .3 4[
2 1 I 1

lWas de fOllro grande•••••••••• 6 6 6 6 6 5 5 4 :5 :5

:

29...·
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I
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lGEN nos PERTENCENTES @ <Ii <Ii <Ii !ti ..; '" '" '" ~
<Ii ,.;.

CIJ C) CIJ C) Q;l c.> CIJ CIJ CIJ CIJ.. N .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~

J. TERCEIRA CLASSE.
C) CIJ C) C) C) C) C) c.> CIJ C) C) Q)

8 a 8 8 8 E E 8 8 e e a
~ ~ '<:l" ~ ~ eq '<:l" C'l ~ ~ ~ N

:.. " '" t:I t:I " " t:I t:I e ~v
t:I <lJ... ... ... ... '" ... ... ... ... ;.,

t:I '" t:I '" t:I ... '" '" '" '" t:I 'S
,"", C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. c:l-o

---- -- -- -- -- -- -- -- -- - -
dc'17 p.

Amarra de linho de -20 a 22 pol'. I I .-
Alcatrão ...••....... ; .•...•.. 12 8 10 6 8 5 4 :3 :5 ~ 2 I

bar. ditos ditos dit<ls

AI'Va'iadc, arrobas. 6 4 6 4 5 5 4 2 'I. :5 2 2 1

Brocha~ S(lrtitlas......•........ 24 16 24 16 20 14 18 12 12 8 8 'J
Cabos de leme..........-.... : . {'j ~ 3 2 S ~ 5 .2

Cebo em velas, qq. 8 6 :3 5 :5 3. 2 . 2 I '/.
ar-b. arb.

Dito em pão, qq. 5 4 'J. '/" '3 1j.:l 2 I '/.. Z 'I. I 'I. 3 1'/.

Cabos de linho ue G po\.', peças. 2 2 I I ..
Ditos de 5 1/2 ditas, ditas. 2 2 I 2 I ,
Ditos de 5 ditas, ditas. 3 3 2 2 1 1 . 1 1 ' 'I· ,/. tI·
Ditos de 4 1/2 e 4 ditas, ditas. 10 ~o 6 4 2 3 2 I I 'I. '1.
Ditos de 5 1/2 e 5 ditas, . ditas. 14 14 8 12 8 lO 6 6 :3 2 I

Ditos de 25/4 a 2 ditas, ditaS. 16 10 16 lO 14 8 lO 6 .6 4 5 5
Ditos de I õf/~ a J dita, ditas. 18 12 16 10 J4 8 10 6 6 4· 5 :>
Enxarcias velhas cm amarra, q'q. 50 50 50 , 50 40 '40 30 30 20 20 12 12-

])ita cm cabos delg-'. par~ peias, qq. 10 10 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2

Fe...es de ouro, li!)I'as. 50 2{~ 24 20 20 16 16 12 L2 S' 8 6
Flor de ,mil, ditas. 6 4 6 4 4 2 :5 2

Linha alçatroada e mell'im, peças. 60 40 60 40 48 . 56 40 24 50 J8 24 16

Dita tle barca, ditas. 20 16 20 16 - 16 12 14 10 1.2 8 8 5
l\Ioetas .•..•...•..•.......... 1 I I I 1 1 I I 1 11

Oca, arrobas. 6 4 6 4
i 5 5 4 'l,I 2 2 I I

Oleo de linhaça, qq. 3 2 :3 2 I .,. 2. 1/2 2 I L 'I. 3/4 I 'I.I

Pixe ou breu, barris. :3 2 5 2 2 I 1 I I 1 '/. 'I.
Pioeeis escopeiros para dar alcaLr. 12 12 12 ' 12 lO 10 8 8 G 6 4 4
Pelles para escopeiros.......... 6 4 6 4 4 :5 5 2 2 I I I

Pós de sapatos, libras. 52 20 52 20 2[~ 16 16 12 lO 6 8 ti
".PeiJl·as de moer tintas.•........ I 1 I I I 1 1 1 I I

Piassavn, braças. 60 40 !io 50 40 24 50 18 20 12 lO 6
Soodere1.a para grandes prumos, p. 4 .5 4 :3 :3 2 :5 ~ :3 2 :3 2

Dita para prumos de mão, p. 1 I I I 1 I

Viradores de '10 pollegadas...... I 1

Ditos de 8 ditas.........•.•... I I I 1

Ditos de 'J ditas ..•...•........ 2 2 2 I 1 1

Vermelhão fino, libras. I I I 1 I 1 I -
Verdete em balTis já preparado... 4 :5 4 :5 :; 2 2 2

iI
I I 1

Dito em pedra, libras. 6 4 6 4 5 :; 4 :3 3 :3 2

Zarcão, aITobas. 4 3 4 ;; 4 :; ::; 2 2 2 I
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NA' OS.
FR.tG ATAS FRAGATAS DERGA "- llBIGllES

DA I' 01iD. DA 2' ORD.
CURVETAS.

TINS. ESCUNA '.

~~~~~

GENEROS JilERTENCETTES ui ui ui ui ui ui ui ui ,;, ui ui ..,
'"

..,
'"

.., .., c.> Q) Q) .., Q) '" Q)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...
:). Q"lJARTA

.., .., .., Q) .., Q) r.> .., .., .., .., li>

CLASSE. S S 8 a a s e .... a a E as::;

- -::r '" -::r '" ~ '\l ~ e'l ~ C'l ~ e-l

I '" ~ '" '" '" '" '" .. '" ~ '" '"... - I ~ ;; ... ... .. ... ... ... .. ... ..
;; '" '" '" '" '" c:; '" '" '" '".

I
c. Coo Coo Coo Coo Coo C. C. C. C. C. Q...

i --- -- -- -- ---- -- ---- -
Almofadas grandes......... !... 6 6 5 5 :5 5 1 I I I 1

Ditas pequena ................ 6 6 6 6 6 6 :3 :5 5 ;) 1

Agulhas de palomba .....•••... 100 80 100 80 80 50 80 50 50 50 50 :1

Ditas de lona e hrim.....•.•... 500 300 500 300 11 0 0 250 300 ~oo 250 150 150 10

Ditas de pilotagem para marcar.. 1 I 1 'l I 1 I 1 I I I

Ditas de bitacula. '.••...•....•• ·6 6 6 6 5 5 4 4 ::; :5 :3
Ampulhetas de meia ho~....... 5 3 5 5 II 5 4 :3 4 :5 4 .
Ditas de 50 segd. o. para hal'quiriha. 5 :3 :3 5 5 5 5 3 :3 5 5

Ditas ue 15 segundos .......... 5 5 :3 :3 5 5 :3 :; 5 5 :5
Bandeiras brazileiras, jogos 5 5 3 :5 :5 5 2 :1 :1 :1 1

Dita austríaca.-•.•...• , •.•...•. 1 I I I I 1 I 1 I L 1

Hespanhola •.......•..•....•. I 1 I I I 1 I , I ~; - - .
Ingleza...••...•..••.••...... 1 I 1 I I I 1 I Ir I I

Franceza.....•........•..•.•. I 1 1 I I I 1 I I I 1

"Portugueza ................... I 1 I I I 1 I 1 I 1 I

Estados- nidos...•.......•..•. I I 1 I I 1 I 1 1 1 I

Russa ........•••.......•.... I I I 1 I I 1·- - - - -I:
HollanUeza, .......•...•....•. I 1 I I I I - - - - -
ColumlJiana......•..••.....•. 1 I I I I I 1 1 - - -
llueno.s-Ayres ...•.•.•........ 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 1

Ditas de .signaes, jogos. 1 I 1 1 I I J 1 I I 1

Brim 110\'0, peças. 56 24 36 24 50 20 24 18 16 10 S
]u~ina grande ...•........•... I 1 I I I I J I I I I

itas menol'es sortidas ...•..... 4 4 {~ 4 4 4 :3 5 2 :1 I

anel". ou chapéo por cada praça. 1 1 I I I I J I 1 I 1
lib

Cera em vélas,. arrobas. 6 :5 5 2 LI" 4 :1 :3'/c 1 3/.+ :1 I I '/. :1

lib. lib. Iib. lib. lib. lib
Dita e nrchote, idem. 1 ,/. 2{~ .1 ,/. 24 I 'I. 1 ,/. 20 lO 12 t
Ca-I ç.as razues, por cada praça. I I I 1 I I I I 1 1 1

ilas de hrim, idem. I I I I 1 I I I 1 I 1

Camisds de dito, idem. 5 2 3 ? :5 2 :5 2 :5 2 :3
C(\!ehoes e t1·avesseiros ......... 350 500 260 200 160 160 100 100 60 60 36 3

Camas para doentes .••.....••. 50 56 40 3(\ 36 24 24 18 18 12 10

Caniv~tes..•.••...••......... 2 2 2 2 :1 2 :1 2 2 2 :1

•ncel'ados ......••.......•... 16 16 12 12 12 12 6 6 6 6 6
Esco'-a in glezas .... , ........• 18 12 12 12 12 12 10 10 8 8 6
FlamlI\ulas de diver as nações.•. lO lO 10 10 10 10 8 8 7 '1 '1 '}

Ditas pal'a escalcl'es............ 8 fi 8 6 6 4 5 :; :; 2 2 1

Fillele liorti(lo, peças. 5 5 5 5 5 5 4 :3 :; 2 2 2,
arb. arb. arb

io de véla ~ dc palomba , qq. :3 2 :3 2 2 '/. I l/~ 2 I I '/. 5 :; 1 "
ona flova, peças. 40 30 40 50 36 24 24 16 16 10 8 5
ampiões de correr............ 2 2 2 :I 2 2 - - - - -
ilos de signaes......... , ..•.. 20 .6 16 12 12 6 .

20 20 20 20 20
itos de rede e "Vidro ........... 16 16 14 14 14 12- 10 10 6 6 4

.anternas de vistas•....•..•... 24 .8 20 .6 18 12 14 10 10 6 6
Ditas.de vidro para camaras e pra-

ça d'lIl'mas••••••..•.••••.•. 4 4 :; :3 5 j 5 5 2 2 I 1

l\1anguein de sola... , •••... , .. 1 I I I • 1 1 1 1 J 1 1

i\as para "Ventilar............. 5 :; :; 3 j 3 3 G 2 2 2 !l

aramentos de altar completo.. , 1 1 1 I 1 I I 1 - - -
apellino, . resmas. I 1 I I I I 'I· 'I. 'I. 'li 'I. 'I,
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1)0$ GE E- <ii , <ii .,; <ii .;, .,;
~ ~ ";' " ;d,ROp JlE~n.E CENTES A Q,l Q,l .." G> Q,l cP' <1>' Q,l ClJ

~ ~ "" .. .. .. .. .. .. .. ... to
Q,l ClJ Ql ~ ~ 'ã ClJ Q,l ClJ Q,l Q,) Q)

Q ARTA CLASSE. S li S e e 8 s- s a a a
~ <:'T ~ C'I ~

I ft -::r C'I -::r ~ -::r C'l

<D. cr c:r ~ lO <lr '" '" '" E' '" '"a ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
'" '" <li' coo '" coo '" coo ... ... ClS

~ r:4 ç;... ~ Q" g.. ~ Q" ~ ~ ~ Q"

---- ----
Papel ordinarío, 1 resIDos. 5- 2 5 2 5 2 .2 1 .C/. I 1. l/s " J.
Prumo de 2 arrobas a 8 libras... 1O 10 10 10 8 8 6. 6. 6 6, • ~
Pennas de escrever ..' ..' ....•... 200 150 200 160 150 100 150. 100 .120 80 11.00 50
Ditas tIe lapis....•. ~ ••........ !J8 12 r8 12 18 12- 12 12 .t2 12 I I!A , 8
Repu0/lGS ou dedae de marinbro. So 80 80 80 tio 60 60 50 50 50 20 20-
Reguas .............•........ 2 2 2 2 2 , 2 2- 2- ~ 2" . <I
Tábac~ de flJmo, arrqbas. ~o 10 i4 8 12 ,6 8 5 6 4 4 , 2.
Vaque~a e spla pará as bombas- e meios

forr s " ..........•......•. 40 50 40 50 56 24 24 IG 18 12 .li2 8
Jaqueb,as forra'das, por qada p~aça.

• 2
I I .2 1 2 I I 2 I 2. .L 2 I I I

Livros) sortidos .. .'... : .1 •••••••• 18 16 16 I{~ 14 1'2 12 lO 10 8 8 6
l\olacas. - P0l' oada marinheil·o. 2 2 2 2 .2 2 2 2 .2. 2 2-
1\1an taS, . pOI' cada pra~a. 1 I 1 I I 1 l. ~.. 1 ,.
Ohreias, pães. 8 li 8 li 6 5 4 2 3 2 2 J.
Tinteitos, jogos. :3 :; ,

5 :3 :3 5 3 5. 2 2 2 2
Tinta para esórever, medidas. 2 2 2 ~ 2 2 2 1'/. 2. i 1'/4
Bujarrona1i •. ~ ................. 2 2 2 ~ 2 2 2 2 2 2 2
Barredouras•........•........ 2 2 2- 2 2 2 .2 2 2. 2 2
Cntelos de garin e velabho...... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 li 2- .2.

Dilos de joanotes......... " ... li ti li li 4 4 li 4 li 4 .!A .2
Formosa ...•................. I 1 I I I I 1 I I I

Gáveas ...........•.......... 2- 2 2 2 2' ~ 2 2 2 2
Gatas •....•.....•.....•..... 2 2 2 2 :5 2 !l 2
Gatope .......•.............. I ] 1 1 1 1 1 J 1 1 II

Joanetes grande ..•...•..•.... 2 2 2 2 2 2 ~ 2 2. 2.

Ditos de prôa................• 2 2 2. 2 2 2 2 2 2 2 2
l\lesenas ...•......•....•..••. 2 1 2 I 2 . I I 1 ~.
Raheças .•......••...•...•... 2 2 2 2 2 2 2 2
Sobre-joanetes gr~ndcs e de prôa. ~ 2 2 ~ !lo 2 2 2 2 2

Sobregata .•....•........ " ... 2 2 2 2 2 2 2 2 ""'T'TI~

Sobregatinha •......•.....•... 1 1 I I 1 1 I -, ~ )~4

Sobre-bujarrona .•.•........•. J I I I I I ] I L

T NB} o brig, eSCUDo 3 5 ~raquetes. .. .'d'r L t 2 2 2 2 2 2 2,mals2 I os a.
Tr-incheii'a cbrrida.••...... '1' •. I, I 1 I I •

Taldos do na via...... '.....• : . '4
,

4 4 4 4 4 li 4 :? 3. 3~11'

Ditos pal'a e oaler s............ 5 5 5 5 4 4 :; :; 2 2

Vélas cc estai grande...... ',',' •. I I 1 1 I I I I .1

Difa dQ traquele... i ••••••••••• I I I 1 I 1 1 I 1.

Dita do vclacho........•...... I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dita de guvoa................. 2 2 2 2 2 2 I I 1 I

Dita de joan,ete ....•...•...... 1 I I 1 1 I 1 L cl 1

Dita dé sobre-joanete .......•.• I I J. 1
,

1 1 I 1
Dita di! gata.................. I I 1 I 1 I I

Dita da sobre-gala.....•..•...• 1 1 I I 1 I J 1

Dita da mesena ...........•.•. I 1 I I I 1

Velachos ........••.....•...•• 5 2. :5 2 !l 2 2. 2 2 2

V?la ~r~nde. ...... _ .......... 2. 2 2 2 2 2 :1 ~ I L

Dita are...•....•....••...••. 2 I 1 :1 2· I ~ 2 2 2

Ditas 4a lancha .....•..•.•..•• 4 li 4 4 4 4 4. 4 2. 2.

Ditil parlt escalere~ ...•••....•• 9 9 9 9 6 6 5 5 5 5
Dita de fumo. ~ •.••...•••••.•• J I I 1 1 1

Dita velha. para.. desmanchar..... I I 1 I I I
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EJ\AGATAS Flt GATAS Cl1nVE'1'&S. DElI.G.4.N- BlI.lGU;ES

DA I' onD. DA 2" onD. ESCUNA~.

GErmn:oS 'PERTENCENTES ui ui ui ui cri ..; .;, ui ui ri> ui
'" '" o '" '" '" '" '" '" Cl> '"'" '" '" '" '" '" '" ... ... '" ...

QUINTA CLASSE. '" '" '" Cl> <) Cl> '" Cl> '" '" <)

. S S 8 8 8 a 8 8 8 a 8, -:::t' 01 01 ~. ~ ~ O'l ':;- 01 ~ Ol
c:l c:l c:l <:l <:l <:l <:l <:l <li "J <:l c:l.. .. ;; .. .. .. .. .. .. .. .. ..
<li <:l <:l '" c:l <:l '" c:l '" '" c:l
~ 'c.. ~ c.. c.. ~ ~ ~ c.. c.. c..

'"'"--- ---- ------ ---- ------
Algodão em fl.O libr.as. 10 6_ 8 4 6 :; .5 3 4 2 :; 2
Alfazema libras. 48 32 {J8 32, 32 24 2{1 18 16 10 10 6
1\.lmotolias de folha.....•....•. 10 8- 10 '8 8 6 6 4 5 5 4 5
Bombas de 'folha•..••••.•.••.• 12 8 12 S 1'0 6 8' 6 6 4 4 5
Ditas de cobre.....••••.•....• 4 5 4 5 3 2 5 2 2 2 2. 2
:Balança .romana...••.••.•...•• 1 1 I I I 1 1 I I •13raç'os de balança.....••••.••. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Colheres para a equipagem..' .•. 7°0 7 00 480 480 580 580 270 270 170 170 100 100
Ditas de cobre..•...•••.••.••. 5 :I. 5 ,2- :; 2- .2 2 2 2 2. 1
Cocr de dito....•...•••.••.. 5 2 5 2 5 2 :2 2 2 2 2. I
Con has de balança de cobre•.•• 2 2 2 2 2 2 I 1 1 1 I •Ditas de folha .•..•.....•••••• 4 2 - 4

. '2' 4 2 5 2 2. 1 2 I
Cadeados grandes.•.•••••.•••• ::6 2~ 30 20 24 IS 18 12 14 10 10 6
Ditos pequenos ••.••..•••••••• 48 36 48 36- 40 30 36 24 30 18 18 12
Esteiras para forrar paioes.•.••• 200 200 150 150 120 ~20 80 80 60 60 50 .30
Escu'madeiras de cobre........• 3 2 :3 2 :; 2 2 2 2 2. 2. 1
Facas flamenga~..•........•..• 8 4, 8 4 6 ,3 4 2 3 2 2 2
Funis de c bre....•••..•.••.• 3 2 :3 2 :; 2 2, 2 2 1 I 1
Ditos de folha ..•.•..•..•••••. 12 6 12 6 10 6 8 5 6 LI (I :;
Frasqueiras .••.•.•. r • •••••••• 2 I 2 1 2 1 2 1
Grizetas de folha..••.•..•.•• : . 18 12 18 12 16 lO' 12 8 10 6 6 4
Iarl'nitas dé dita..•••••.•••..• 3 2 5 2 2 2 2 2 2 1 1 I

Ditas de cobre•...•.•...•....• 2 I 2 1 2 t 1 1 1 1 1 I
1\Iedidas de dito jogos. 2 2 2 2 2 I 1 I I 1 J I
Ditas de folha ditos. 4 2 4 2

~I
2 2 2 2 1 2. •Ditas de páo ditos. 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1

Pratos de estanho.............. 40 40 36, 56 .36, 56 .30 30 24- 24 18 18
Pesos de 2 arrobas.....• ..... 2 2 2. 2 2. 2

-~
2 J~ I I I

-Dito de 1 dita a '/41ibl'a jogo. 1 1 • I I I 1 I 1 I •P- II - 6 6 6 6 5 5 4 3 5as e pao•...•.•.••..••.•..• 4 2. 2
lib. li~

'aMo arrobas. 5 :; 4'/. 2 \/" 4 2 3 1'/. 2 I 40 24
Tigellas de estanho.•••••. , •.•• 40 40 56 :36 56 36 50 50 24 24 18 18
Tacbo para perfumes...•••.••. I I I 1 I I I 1 1 1 1 1
Chupetas ..•.••. , •..•.•••..•. 12 8 12 8 10 6 8 6 6 6 6 4
Maeibiz .•....••....••..•.••.• 5 2 3 2 2 2 2 1 1
Louça.••..•.••.. '•••••. I••••••

Facas, , .....•••.••••••'•••.•.
IGarfos........•. ............
IArcos de ferro de pipa..••• 60 40 60 40 50 50 -I

..l Illarris de galé•.•••••••••. 24 16 20 14 14 10 12 10 10 8 8 6<I)

'" IDitos proprios para 3 esca!. • 36 36 50 30 24 24 18 18 12 12-.s
~ Banicas para a lancha••••• 20 20 ,1,6 16" 12 12 10 10 8 8 5 5
~ llaldesfferrados.• u •••••••• 18 12, 18 12 14 10 12 8 10 6 6 5
--t llande}as ••.•.•••••••••.• 160 120 100 80 80 60 60 48 56 30 24 20

•J=l. I Cuvos...••...•..• •(.. fi ••• 4 4 4 -4 4 5 3 2 2 :a 2 1o
Cravos de-arcos de ferro•••• 400 250 400 250- 550.... 200

'" jCelbasl grándes.••••••••••• 16 16 16 16, 14 14"'i= 12 12 8 8 8 6Q Ferramenta de tanoeiro••.• I 1 I I- I I -
~ I Pipas v!elhãs para desmanchar 6 5' 6 '3 '5 -3 -
. \ ITinas ... •.• . 'l' .• t •••• .,••• 1>2 lu ,$ 9: ~, ';' ri 4 3 3 3 5
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)Inventm'io dos genel'os pertencentes a c'ada navio que, p01' occasi(Ío de desm'ma
mento; sé devem consel'val' a bordÇJ a cal'go do respectivo lJfesi1'c, ou annaze
narem-s'e, afim de torna'i'em a :')ervl1' quando o mesn~a navio houv.ef- de {wmar.,

~

...
" ~'" ..... "... '";3 o... .
~""

-----------~----------..-;.--I --- ---..

1.

1.

2.

1
1

50
'3

!I.

.'

1.
,2
'l
!I.
i

" 1
2

4

1. •

1.
!I.
'l

!J.
4
'l
2'
1
2
2 ,

4
1.
6
fi
4
4

1.
1,
2
3

.Ll

!I.
2
i'

9Ó
1\
2
1
!l
2
1.
2

!I.
1.
I
2'
2·
6.
:>

i
i
2
3

2
2
!I.

140
6
2
'1. !

li
2,
1
2
2
1
!I.
4
1
2
!l
1)

2.
()

1.
8'
$
G
II
2
1.
!I.
!I.
1
1.
1.
!I.
!I.
1.
1
i
II.
1.. ~ ..

2
2
2.

4.
_!I.
'l
6 .

'l
2
1
5
2. •
6
i
8'

10

24Õ
8'
2'
!I.
6
2
1.
2

4
!I.
·2
2
2

1.2
poleg.

1.
'280

'1.0'
'2'
i
&
2
!I.
2
4
!l
?l

'õ
1
2.
1
5

, ...

1. -.
!I. !I.
5 5

8'
1
8'

!I. 2
!I. O
6 6
h á
!l 1.
2, :I
!I. !I.

.1. ••1.
!I. 1-
!I. i
1: !I.
1: 1:

, '1 ' 'I.
1. 1

. --1- II.
, •••1, • • • !I. •

.•1. • • •• 1..
I ••• !Io , •• !I. ••

1. ~
.. 'i 1
..i .. •.. 1

"'{ !J.
'2 2

, '2' 2
4 4

1,

!I.
5
4
!I.
2
2
2

1-4
poleg.

!I.
48()

1,0

2
,'1
6
2
1.
2
4
1..
!I.
6
1.
2
!I.
5
:J,

8'
1,

1,2

1.0
6
11
1.

'2
1
1.
!I.
!I.
i
!I.
!I.
1
1
1.
:t
!I.
.!I..
!I.
!I.
1.
~
2
li

,. .

pipas.

Apparelho fixo e de laborar com os respectivos lembretes. •
Dito real com duplo poliame. • • • . -. • • • • • • •
Amarretes dos mastarédS de GG. com as compete estralheiras.
Ancoras ••
Ancoreta. '.
Ancoroles••
Amarras de ferro.
Dilas de linho.

Amarreta. •• • .'. • • •
Aguada equivalente a • ••
Baças de correnle para as ancoras. •
Dilas para as vergas dos papallgos. •
Dita delgada para a carangueja da mesena ou véla a ré •
Ditas ditas para-os punhos de gaveas.
Belas para gomir os turcos da prôa.- •
Cabo de ala e larga. • •• ..'.
Cadernaao dos tmro5. • • . . , • •
Costanciras e competentes colhedores.
Enque e seu colhedol'. •
Escaler para serviço ou bote. ••
'Estralheiras das corôas. •••
Fogão com as competentes caldeiras e marmitas.
Lambareiros com seus competentes vergueiros.
Lancha. • •••
!I1oilões de amantes. • •
Orlacha • ••••
Patescas ferradas. . • • • • • . . • •
Piio do lambareiro com o seu, appa~elho.
Redes de abordagem em quarteis. • • • • •
T <ilhas de ga to para serviço e seus estropogos.

• D~tas de rabicho. • , • • •
Dilas dos Iaes e dos vergueiros do eslai.
Turcos das mesas cO,m respeclivo apparelho •
Vel'gueiro d'entre mastro, • . . • . • } •
Yiradores. ..
Cana do leme. •
:Fôrma d~ leme. •••

Maslaréo de gavea.
Dilo de velacho. •
Dito da gata. ,. •
Dilo de joanete gral1de.
Dilo de joanele de prôa.
Dilo da sobre·gala. • • •
Verga do traquete, em quarleis.
Dita de gavea. •• "

. Di la de velacho. • •
Dita de joanete gran.de. •
Dila ae joanete de prôa.
Dila da sobre.gala. . •
Dita de sobl'e-joanete.
Púo de bujarrona. . . •
Púos de cUlelos de <YG.
Dilas de joanetes. • •
Vergas de cutelo de GG. e JJ.
roemos grandes para o navio.
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Diogo J"rge de B1·ito.

I." Os sobrecellentes vão arbitrados na tabeJIa para quatro e dous mezes; porém, querendo-,se
appropriar para divel'se tempo, calcular-se-hão do modo segniute: para seis mezes a quan tidade
marcada para qilatro, e mais hum terço da mesma quantidade; para ,cinco mezes a quantidade me·
dia entre quatro e seis; para tres mezes a quantidade media entre quatro e dous; e finalmente, para
hum mez dous terços da quanlidade estipulada para dous me~e .

2." O tonelame designado no inventario de cada navio poderá solfrer alguma alleração nos
"asas menores que fl'agatas, em razão da nriavel capacidade de porão que se observa em navios
desta ordem, posto que da mesma força.

5;' Os sobrecellentes para transportes e correios deverúõ ser calculados, não só respeito {l

duração das viagens, mas tambem em attenção ii carestia dos portos a que se deslmarem. Conse
guintemente, ficará ao prudente arbitrio das autoritlades navaes debaixo de cujas ordens se achão
taes embarcações o appropriar-Ihes a porção conv.cniente de generos, attrmdendo aos referidos
elementos, tendo tambem em vista não ser necessario que taes !asos andem tão largamcnte pro
vidos como os de guen'a.

4." Como o complexo dos generos denominados de inventario he mui valioso, os lHestl'es
a cujo cargo se achão estes generos permaneceráõ nos respectivos navios como praças constantes,
e quando as urgencias do serviço exijão alguma mudança, ou mesmo por occasião de passarem
os ditos Mestres por accesso a embarcação de maiol' porte, devel'Óõ fazer aos que lhes succede
rem entrega solemne na presença do Inspector do Arsenal ali eu Ajudante, e hum Omeial de Fa
zenda, Delegado do Intendente da Marinha; e caso seja em porto estranho, ou mesmo nacional,
aonde não houvCl'em taes autoridades, "erificar-se-ha a entrega na presença do Official do detalhe
~ Escrivão do navio, passando-se os de,'idos conhecimentos em fórma.

,5." Todos os generos de in'Ventario, quanto a apparelho em al'l'ecadação, devcrúõ ter lem
I)retes que declarem o nOIDe do cabo, a sua bitola, as braças de comprimento e o seu e tado de
serviço, se novos, se em meio uso ou velhos.

6." De tres em tres mezes, em todos os na-vios desarmado~, passar-se-hão exaclas revi tas aos
genel'os de inventario, a que assistir:l o Inspector do Arsenal ou algum dos seus Ajudantes, e hum
Official de Fazenda, Delegado do Intendente da 1\1arinha. Além destas reristas, o ln pector do Ar

s cnal, como particulaJl'menle incumbido dos navios desarmados, tomarú todas as medidas que
julgar convenientes para a hoa ordem, arrecadação e conservação dos mesmos generos, e será
immediatamcnle responsavel pela efficacia e exacto cumprimento destas medidas.

7,' Depois de qualquer navio ser por huma "ez provido na fórma da tabella, tanto na
parte de sobrecellentes, como no tocante a generos denominados de in ventaria, o respecti vo
Comm::ndante, quando entrar no porto, farú extractar dos bilhetes de consumo durante a via
gem ~ quantidade 'talai dos generos despendidos, e a esta quantidade limitarú as guias de todos
os pedidos ou exigencias pal'a nova commis ão. Se porém e'La se reputar de maior ou menor du
ração que a antecedente, augmentarú ou diminuirá o pedido da quantidade de generos que na
fór~a da tabella corresponderem ú dilfel'ença presumivel de tempo .

. 8." D'ora em diante não se aumitlirú nos Arsenaes que os 1\1estl'es dos navios de guerra
troquem eabos de laborar. Os respectivos Commandantes farão provei' com os sobrecellelltes de
bordo a reforma daquelles que a experiencia fôr manifestando incapazes de serviço. Estes cabos,
assim usados, licarúõ a bordo pal'a adel'iças de roupa, para forros de amal'l"as, para peia , para
troço, redes, anetes dos fenos, etc.; e se não obstante se accumularem, deveráõ entregar-se
Il?S al'mazens com a competente guia, ma,s nunca por troca.

9" S. 1\1. I. ha por mui recommendado a todos os Commandantes dos navios de guerra a
mais zelosa eeonomia, na certeza que este objecto será hum 1105 elementos para cooceituar o
mel'ito dos Officiaes, reputando-se u:ais digno da eontemplação e graças do mesmo A. S. aquelle
que com a menor despeza de costeio de~rmpenhar -as suas commissões, e conservar o respectivo
navio igualmente bem prompto.

,Palado do Rio de Janeiro, em 10 de Junho de 1828.

TOMO 'VI: 50



TABELLA dos sobreceltentes de guef1"a qu.e se devem áit;tribuir a cad!l embarcaçiW, conforme a SlW {moça, na Ihypo1fzese que a mes
ma emba11caçc7.0 se ache com toda a sua artilharia compfJfentempn.te m<mtada e .guCJT/1.eaid(;t {;om vergu.eil'os, taihas, "etiniclas,
paLamena, saquete e Lanada.

i'ATACHOS.

800
300
120

1
2
2
2 arroba..
1 se tiver peça••,-

.1 por ca.ü boca de fogo.
10
1

!lO a cad. boca de logO.
2
la
1 decob.-e.

, 3
3
" libra••
1.

1 por cada caron.da e ~t.
1 por cada 3 bocas de fOiO.;

1
4
8

BRI,GU~S.

ISO a cada boca de fogo.
3
2
1 de cobre.
li
4
II lIbr:as.
1

1 por cada caronada e + 1.
1 por cad. 3 bocas de fogo.

2
6

12

CORVETAS.

ISO a cada boca de fogo.

"11
t de cobre.
6
6
6 libras.
1

1. por cada caronada e + 2.
:1 por cada 3 bocas de Cogo.

2
8

18

:

-I • 4 • ----:-:- S - 2
4. • 3 !
2· ~ 2
~ M 00
~ - ~. ~
~ ~ ~
8 '6 4

50 a cal~a peça e 30 por caronada. ISO por peça e ao IlOr clronada. llOipOr pep e 30 por caronada.
W . 30 -
1 - -
:1 1 1
6 4 3
~ j ffl ro
~ ~. H
1 -,,-
2 :1 1
4 3 2

Lpor cada 21)ocas de fogo c.+ 21 por cada 2bocas ,de 'fogo e + 1 t ~r cada'2 bocas de fogo e~ 1
. 60 pOI' cada boca de foge. 60 por .cada boca de fogo. <00 por~ada boca de fogo.

8 6 4
2 1/2 arrobas. 2 arrobas. l1L2 arrobu.- -

1,500 1,200
700 fiOO
180 150

1 , :1
.22

4 - B
2 qq. 1. qq.
1 se tiver peça!!. 1 se tiver peças.1 _.

t por cada boca de fogo. 1 por cada bOca de fogo.
16 12
1 1

FRAGATAS.

fi
6
11

100
SO
40
12
ISO a cada peça.
60
1
1
8

M
36
1
4
6

t pOI' cada 2 bocas de fogo e + 4
60 por cada boca de fogo.

12
:I arrobas.

16
2,000
1,200

300
2
6
4
11 qq.
4
1

1 por cada boca de fogo.
SO
6
1

50 por cada boca de fogo.
6
6
1 de cobre.

, , 10
8

12 libras.
2

1. por cada coronada e + 3.
i por cada 3 bocas de fogo.

li
12
40 I

NA'OS•

8
8
4

11S0
116
60
20
ISO a cada peça.
80
1
1

12
48
48
2
6
8

t por cada 2 bocas de fogo e + 6,
00 por cada boca de fogo.

16
IS arrobas.

16
3,000
1,800

500
2
8
4
6 qq.
6
1

1 por catta hoca de fogo.
48
12
1

50 a cada boca de Cogo.
10
8
2 de oobre.

16
12 sortidas.
18 libras.
3

1 por cada caronadr e + 4.
1 por cada 3 bocas de fogo.

4
18
4t

QUALIDJ>JES"'DAS EMnARCAÇ..
"-- 1---------
Agulhas de golva. •• •
Dilas dc verruma. • • •
Dilas de repucbo. •• •
Dilas dc alfaiate•••
Algemas. . • .• • •••
Armelhs. • • • •• ••
Asteas de pão. . • • • • •
Bala rasa .
Baetllha para cartuchos, covo •
Bauqueta para caixas de guerra.
Cavilba de golbllba c golhllb•..

OÔ Cadeados grande~ •••.•
_~ Ditos pequenos. • . . . • • •
.... Chavetas de dUls pontas..
ao Cabide volanto para armas••
.... Caixões grllndes para Irem••
.... Di los pequenos. • . . . • . • .
.... Caixas dc folha para espoleta~.

Q Catuchos de baelilha....•
Cndernlles sortidos......•

O Cabo .lcalroado para lalhas.•
., Dito branco p8l'a dilas. brl'çap.
.... Cartuchos embalo para esplng.•
li!: Di los parapisto!as..•...•
.. Ditos para baoal1lartc~...•.
~ Celhas para encarluchar..••

Cl1cbarras sem sacalrap. p. pcça. I I

Di tas com dito para caronada.
Chumbo cm pelouro.••.••
Ch,pllzes. . . . . . . . . . • •
Caronada c reparo para a laneh.
DiJmantes•.....
D( deiras ..•.•....••
Espeques de p"o. . . . • . •
Di los de ferro para carona da.
Espoletls..••.•.....
E~cateis ....••.•...
Eixos sortidos. • . . • • . .
Funis para encher carluchos.
Femlnebs ...•...••
}'ôrmas para carluchos..
Fio de vélas. . . . . .. .•
Facas flamengas .....
Feixos para as caronadas.
GlIardas-ulorrües dc pflO .

o.:t Dilos de folha ..•. , .•••
('l) Gatos com sapalllhos....••
cq Lanternas para as balerias..
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PATACHOS.NA'OS.QUALIDADES DAS EMBARCAÇ. FRAGATAS. COR VETAS. BRIGUES. 1

---------1 6 --- ", 3 2' 2----
10 para cada pcça e 30 por caron. 10 por peça e ao por caronada. - - • _
2 por cada porta e + 10. 6 - - _. __

ti libras. 4 libras. 3 lI\>ras. 2 libras. 11/2 libra.
40 30 2~ 18 16 .

1 para cada p. de convez e caslel. 1 para cada p. de ?onvez e casleI. 1 para cada boca dc Cogll. 1 par,a cada b'oca do Cogo. 1 para cada boca de fogo.
2 jogos. 1 Jogo. 1 jogo. 1 jogo. 1 jogo.

40 libras. 24 libras. 12 II libras. 7 libras.
10 6 - - _
16 12 8 (I 4.
4 2 1 1 1

12 8 " a 2
12 8 li 4... a
6 4. 1 - 1
1 1 1 1 1
11/2 resma, 1 resma. 1 resma. 1/2 resma. 1/2 resma.
8 ditas. 6 dltas. õ ditas. 4 dilas. 3 dilas.

t P' cada clb. que houver abordo 1 p' cada clb. que houver a bordo t p' cada clb. quc houver a bordo 1 p' cada elb. QUc houver a bordo 1(l' cada clb. que houver a bordo
6 " 3 2 2

1,600 1,200 SOO 600 400
12 9 1\ 5 4
ti 4 2 2 1

ao por cada carona da. ao por cada coronada. 30 por cada cnronada. ao por cada carouada. ao por cnronada.
1 por cada 2bocas de fogo e + 6 1 por cada 2 bocas de Cogo e +4 I pllr oada 2bocas de f~go c + 2. 1 por cada 2 hocas de fogo c + 2. t por cada 2 bocas dc Cogo c + 1.

70 liras a cada boca de fogo. 70'Uros a cada boca de fogo. 70 liras a cada hoca de Cago. 70 llros a cad. boca de Cogo. 70 lIro~ a cad. hoca de Cogo.
8 barrIs de2 arr. 6 barris. 4 barris. 3 barris. 2 barris.

t por cada 2 bocas de Cogo e + 6 1por cada 2 bocas de fogo e +4 t por oada 2 bocas de fogo e + 2 t por cada 2 bocas de fogo e + 2, 1. por cada 2 bocas de Cogo e+ 1.
i por cada boca de COgo e + 10 t por cada boca de fogo c + 6. 1 por cad.l booa de fogo e + 4. t por catla hoca de Cogo c + 3. 1 por c~da boca de fogo e + 2.

2 1 - - -
16 12 1\ 4. 4.
8 G 2 2, 2
4 " l~ 4.' 4.

1 por cada 2 pecas de caberIa. - - - -
ao' 16 12 8 6

12 a cada boca de fogo. 12 a cada boca de Cogo. 12 a cada boca de fogo. 12 a cada boca de fogo. 12 a cada boca de fogo.
18 de mais. 12 de mais. 8 de mais. 6 de mais. 4. de mais.
1 1 t 1 1
~ ~ 00 W W

1 por cada peça da coborla. -. - -.-
16 10 6 4 4
2 2 - .- --------- ---- ----- --- ---_.------

I
BacamarleS. • • . . . • . 8 6 '4. 4. 2

~ Cartucbelras de cloto. . 130 90 50 40 24
~,~ Chuços. • • • . • . . . . 80 60 40 3li 20
~::. Esplugardas. . . . • . . 130 90 50 • 40 2'1
~.. Espadas com boldrJés. • 160 120 70 60 36
.. '" Machadlohu.... • • . 40 30 20 16 1:1
~ Plslolas. • • • • . • . • • 60 40 21 20 16-------- .- ---- --_.-----

Lanlernas ordlnarias•••••
Lanlllrnetas . • • • • • • . •
Leva-se talhas para 18 parlas.
Linhas de cOres para coser. •
Machos de ferro•.•••••
Mangueiras para as peças. . •
!lledidas de cobre para polvora.
MerUm•••••••••••
Mlssagras••••••••••
Mollões sortidos . • • • • •
Marlelios de orelhas.

.Maças de saquete. •• ••
Marrão. arrobas. •• •
Palmetas••••••••••
Panno para encartuchar••
Papel para escrlpluração.
Dito para carlucho!.
PassadeIras de balas.
Passadores de Cerro. •
Pederneiras sortidas. •
Pelles de carneiro.
Pés de cabra. . • •
Pyramldu .•••.
polvarluhos de sola.
polvora grossa. • •
Dila fina•••••...
Porta.carluchos de sola•.•.•
Pranchadas de chumbo ou cobro
Pedreiros para oscaleres...•
Rodas sortidas. • . • . . • . •
Saca lI'. sem cuoharras para peço
SetreossoS de (erro.
Soqueles de cabo••
Sapalilhos • • .••
Tacos•..•.••.
Taipas .•..•••
Tesoura de alfaiate. . ••
Tlgelllnhas de fogo artificiai.
Travessões com seus eomp. prego
Verguelros alcalroados•..•
Ditos braDcOs .••••.•.

~ ~ ~ Forja com sua equlpagem.e~ tFerramenta de serralhelr.
1
1

1
1

1
1

~
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OBSERVACOES
~

RELATIVAS Á TABELLA ANTECEDENTE.

1.. As caronadas qne fOl'mão as balerias allas nas náos e fl'ogalas não são municiadas
E:om bala raso, porque eslas balerias , jogando por sna posiçãO mais direclamente ao apparelho
e manohras do inimigo, convém que sejão servidas com melralha, projeclil mais deslruidor
dos corpos pouco resistenles. Ao con Iral'io, as halerias inferiores que ferem natUl'almente os
costados, vão providas de hala rasa, com 576 da total muniçuo.

2.'· O fornecimento dos corvetas suppõe que a sua principal haleria he de caronada,
assim como tamhem nas fraga las se suppõe que a halCl'ia de convez he de peças; porém ha
vendo alguma fl'agala (como por exemplo a Nithel'ohy) cuja halcria do convez sejão carona
das, regulm'-se-ha õ seu municiamento s6mente quanto a projecteis, como indica a column3
5" para as COl'vetas. '

5.' Se alguma embul'CaçãO não liver sufficiente capacidade para ~ccommodar, com o
necessario resguardo, sessenta til'os a cada hoca de fogo, como em geral se arbitra nesta ta
helIa, reduzir-se-ha o numero dos liras conforme o espaço para al'l'eCadação.

4.' ÜmitLirão-se alguns geneI'os que coslumão ir annexos ao trem de guerra, como
amarra velha, seho em pãO, linha alcatroada e de harca, al'rebem e taxas de homba, porque,
havendo generos identicos com abastança a cal'go do Commissario, pareceu a PI'oposito evi
tar esta duplicidade, até pOl'que as di~pensas de aNilharia ol'dinariamenle não tem demasiada
amplitude.

5.' Nas náos e feagatas lodos os soquetes e lauadas para serviço das Laterias cO]lel'tas
devem ser de haslea separada: tão s6menle para uso das carouadas se admittirá soquete e
lanada na mesma hastea.

6.· Applicamos os feixos para as caronadas, por ser muito mais seguro o lira dado pOl'
<luem faz a ponlal'ia; e como e tas armas tem pequenos recúo, pouco ou nenhum risco de ser
molestado corre o chefe da peça. '

Palacio do Rio de J 3neiro, em Iode Dezembro de 1828.

Diogo Jol'ge de B-I'ito.

,i
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Trem de se7'ralheú'o que compete a cada embal'ca~ão. que [eval' a
bOl'do tal artifice.

237

QUALIDADES DAS EMBARCAÇÕES.

Aço .
Aleara viz c •••••••••••••••••• , ••••••••• J •

Alfcça .
Andadores •.•..••...•......••...•.....••..•..
Al'co da rabeca com. palmatOt'ia....•.......•...•.
Brocas de carretel. •...•••.•....•.••..••••••.•.
Bigornas. . . . . • . . • .. • ......••.•..............
Cl'/H'eiras •..•.....••........•.••.............
Chave de parafuso...•..•..•..............•...•
Chegadcil'a .......••...•..•..•...........•..•.
Cabos de limas..••••...............•..........
Carvão de pedra. . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . •. banicas.
Espetão de forj a...•••.....•••..•......•..•....
Escoficiro...•......•...•.....•.•............•
EsmeriJ ...•...........•..•..•................
Folie com varela .•......•........•.....•.••.••
Forja de anco..........•.•............•...•..
Ferros de soldm·.••.•......••..•...............
Dito em bal'ra.....•.......•.•.•...... -..• '••....
DiLo redondo fino .•.....•....•....•....•......
Limas sortidas de cOl'tar........••..........•..•
Dilas de fender....•.•..•......•.....•.• , ..•..•
MartelIo de forja ...•...••..•••.......•.......•
Dilos de pena....•............•............•..
Macelas ele bl'óca ...•.....•...............•...
Poncetas .
Ponções .............•.... o ••••••••••••••••••

Pá de fOl'j ii •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Páos de vergueil'os ..................•...•.....
Riscadores ..•..••.•..•...••.............•....
Resina ou breu...••.....••......•...•........•
Repucbos sOI,tidos..•..•...•.••.........•.••.••
Safl'adcirêl l •••••••••••••••••••••••••••••

Solda t •••••••••••••••••••••

T?rl'acbã.o gl'aude . . . . • . . . . • . . • • • . . . . • . . .. . ...
Dllos pP,q uenos.....•..•.••..••••......•..•••••
Tenaz.:s LOI'las.....•......•..•.........•..•.••
Dilas dil'citas •..•..•••••.••..•.•...•.......•.•
Torqnezes..............•.....................
Talbadeiras de cepo.•••..•.••..••....•..••.•..•

.Dita de verglleiro.••.••.•.•.•••...•...•...•.•••
Torno grande...........•................•....
Dito pequeno CODl .chave .
Talha- frios .
Tem-te moço........................•........
Te!ou.·a de cortar .
Vareta de rascar.. : .......•.........•..•.......
Vcrgalhão f ••••••••••••••• , •••••••••••

NA.'os. FRA.GATAS. CORVET A.S.

20 libras. 16 libras. 12 libi'as.
1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

12 8 G
2 2 1

2 2 1

2 2 2

1 1 1

12 8 G
1. 5 2

1 1 1

1 1 1

4 librai. 5 libras. ~ librat'.
1 1

1 1

1 1

6 arrobo 4 arrobo 5 arrobo
4 )) 5 )) 2 ))

24 18 18

2 2 1

1 1 1

2 2 1

1 1 1

G G 6
G G 6
1 1 1

1 1 1

2 2 2

4 libras. 5 libras. 2 libras.
6 6' 4
1 1 1

6 libras. 1. libras. 5 libras.
1 1 1

1 1 !.

2 ~ 2

1 1 1

1 1 1

2 2 1

1 1 1

1 1 1

1 ) 1

4 5 2

1 1 I

1 1 1

1 1 1

G arrobo 4 arrobo 5 arroh.
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RESOLUÇÃO DE 1.1 DE JUNnO.

l\Ianuscriptó authentico.

Remetteu ·se ao Conselho rIa Fazenda, pJra se
nonsultar, o requerimento' de- Rioardo Norberto
FerreÍl'a, The,oureiro da Decima das Fl'egllezias
da Candelaria, Santa rtita o Santa Anna, em
que pede se Ibe arbitre 1 por oento das cobranças
que fizer a titulo ue ajuua de custo para quellras.

Este requedmento "inha instruiuo de uiver
sas informações e parecere-, e de huma inL'orma·
ção do Juiz dos Feitos lIa" Corôa, ua qual diz que
derogando-se pela lei da creação da d~cima dos
predios urbanos o que o supplicante pl'etenllc,

'por se :;Ichar ali est~belecido somente o que ueye
perceber na qualidade ue Thesoureiro, toda via,
a exemplo dm:; mais Thesuureiros e Uccebedores,
e ii "i5ta de huma informação do SuperiutenLlen,
te, na cp.lal moslra o prejuizo que jlt tem ha
"ido, c que são suscepti veis ue acontecer, pela
grande concurrencia uos colleütados e compli
cação da cohraóça em tão diminuto tempo; Cl'a
de parecer que, por igualdade de razão, l\ sup
pliçante deda ser contemplado com alguma aju
da de custo.

Unindo-se então a esta pretenção huma igual
de CorioIano José Pires, Thesoureiro ua Decimn
das Freguezias de S. José, Sé, e pal'te do En
genho Velho, inst.'uida do varios requerimentos,
informações e documentos rel<ltivos iI sua pl·(:ten
ção, mandou-se ouvir o Procurador da Fazenda,
o_qual, uepois de s<ltisfeitas di[ere~tes requisi
çoes, respondeu que, posto que O papel que ora
se junta nada mais accrescente aos que jil se
achão aqui aprensos, pelos quaes se mostl'ão os .
bons seniços e zeIo do supplicante CorióIano
José Pires, e acerca do que tudo, bem como so
bre a outl'a pretenção ue Ricardo N orberto FeI'
reil'a, appal'ecem os oaloios de 2 de Junho e de
]4 de No rembro cle 1827, comtudo, forpado
pelo ultimo despacho deste Tribunal, devia emit
til' a sua opinião acerca do objecto em que~tão.

Que a maneira por que agora se arrecada a ele
cima uos predios urbanos he, em yerda/le, de
feituos<l, sendo esto objecto da maior evidencia,
Lem como o he lambem a f6rma por qne se d'i
"idem 05 pOl' cento concedidos pela lei, sendo
muito de de ejar que a A_sembléa T"egUalil"a
occorra com as j!1di~pensaveis mellidas e provi
de'ucias, para as quaes se del"em os supplic<lntes
reservar, porqnanto o que upplicão est;. fóra do
alvará de 27 de Junho de 1808, que não pode
ser alter<ldo senão por ontra lei feita com pleno
conhecimento de causa. Que reconhecia a fortes
razões dos upplirantes, e mais ainda do preten.
dente Pires, mas que era do seu impel'Íosu de
ver oalci<ll' o que deixava oppo to, não lhe sel'
"indo de peso os exemplos que allegão de ou
tras Repartiçõe~, pOl'que di to se não deduz que
hoje se possa fazer p'ela maneira que se preten~

de alJui\lo que então se podia fazer.
Pareceu aos Conselheiro Francisco B<lptista

Rodrigues e Agostinho Petra de Bitancourl li

mesmo que ao Procurador da Fazenda.

Aos Conselheiros José Fortunato dE; Brito Abreu
SOU1Q Q Menezes 'e Luiz Joaquim Duque-Estrada
pareceu porém que, não tendo o P~ocurador da
Fazenda marcado o negocio em que tão pela sua
face verd<ldeira e uniforme com as supplicas dos
pretendentes e documentos constantes do pro
cesso feilo, que assaz compl'o\'ão as allendi vei
razões em q11e fundamentão sua pl'e,.Lenção, ne
nhmu lugar podia caber ao :.eu arbitrio oaleiado
sobre objecto de que se não trala, c que por isso
rnesmp não be o da questão. Que alloganuo os
dous . upplicantes serem 1;heSDUl'eiros ela Decima
das suas respectivas Freguezins, tendo, por estc
moti\'o, grandes responsabilidades e perdas jil
"erifi~adas, sendo II quociente que resulta cm
proveito seu muito (liminuto pela diyisão dos por
cento que pela lei Ih"Os competem, e sl'm propor
ção ao seu muito t,'abalho, ú sua responsabili
dade, e ao muito zelo e intere. e clue tomão pe
la boa arrecadação u<lquelle tributo em pro\-eito
dÇl.Fazcnda, Publica, com maior e peci<llidade o
Thesoureiro Coriolano José Pires, a quem com,
a mesma abonão os Superintendentes qne com
elle tem servill0 nas suas inl'ormacóa c aLlesta
ções; (; supplicanlfo por isso a S: M. J. a graça
dc conceder-lhes ]lUma gl'alilicação anntl()l para
melhor desempenharem as suas obrigações, gra
ça cst<l que, por c1l'eito de jusliça, S. M. J. s~

tem dignado f<l7.el' a todos (quasi) os '.hcsourei
ros das repartiçõcs dc arrec<ldação e paga mento
desta Côrtc; sendo o unico objecto da questão
verificar-se se os fundamentos allegarlos sã.) ou
não ,'crdadeiros 1 e, em result<ldo, se a gratifica
ção pretcndhla teo: ou não lugal', parece igual
menle a elles Conselheiros qne, achando-se ple
namenle pro "adas lodas as razões alleg<ldas pelo
5upplicantes, existindo elles de facto Thesourei
ros da arrecadação do tributo com competentes
pl'ovimentos e reconhecimentos do Thesouro
Publico, sendo os reddiLos que lhes provém des
tes oalcios muito diminutos c insufficientes para
a sua sustentação e gran les re ponsabilidades ,
o deferimento da gratificação que prete:ldem,
não havendo .lei alguma que o prohiba, tem o
cunho da justiça, at~ p por S. M. I. l'.econheci
ua cm semelhanles concedidas aos OUll'OS The
sourciros lln arrecadação e despendio menciona
das nus dooumentos juntos, não devendo nunca
esta gratificaçiío exceder a quantia equiyalente
de tne-io pOl' cento uas quantias que rellolhercrn
ao Thesouro.

Resoluçüo, -Como parece aos Conselheiro
Francisco BapLista Rodrigues c Agostinho Pell'a
de BitallcoUl't. Paço da BO<l Vista, 1 I de Junho
de 1828. - Com a imperial rubrica. -José Ber
nardin o Bap tistcl Pereira. - Ea/lraltida do original
no Tltesow'o Nacional.

PROVISÃO DE 12 DE JUNHO.

Coll. Plancher.

José Bernardino Bapti ta Pereira, etc. Faço
sabei' ii .Junta da Fazenda da Provincia da Bahia
que a S. M. o I. forão presentes as condições
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apresentadas pelo~ :ll-rematantes dos meios direi
tos da Alfandega dessa Cidade, e a eonsulta á
que sobre e~las procedeu o Conselho da Fnenda,
com os addit<,.ncnlos e alterações que se lhe envia
por copia, e ne ii \ista dcHas que o mesmo A. S,
"ê com ba tante estrauheza o pouco zelo ou fal
ta de conhecimentos juridicos uos empregallos
a guem tem confiado a fiscalisação das rendas
publicas e ;] execução de leis nesta parte bem
conhl cidas e triviaes, cujo esquecimento nada
menos tende do que a il1utilisar medidns que,
bem manejadas, podem ser de graude vantagem
publica, prejudicar aos arrematantes pela altera
ção incerta cio emprego dos seus capitaes, e
desacreditar os actos do Governo; tomando· se
com taes irregularida es inclispensa velo sujeitar
esse contracto a huma ratificação, ou, em caso
contral'io, in validar a saudovel pro,'idencia da
lei de 25 de Setembro de 1827. S. ~1, espera que
iguaes procedimentos deixarúõ de apparecer,
ficando a Junta na illtelligencia de que, quando
os arrematantes se cscudem á prompta ratificação
do eon t1'3cto, pela maneira que se lhe envia, tle
"Verá este seI' sequcstl'ado, partieipando immedia
tamente pal'a se lhe en "iarem as necessal'ias 01'

dens, O que fielmeute cumprirá, Francisco de
Araujo Landim a fez no Rio de Janeiro, em 12
de Junho de 1828. -Com a rubrica cle S, lU, I.
- José Bernardino Baptista Pereira.

Extl'llcto da consulta sobre a arl'e11lataçiio dos meios
direitos da Alfandega da Cidade da Bahia, a que
se ,'efel'e a provisão de 12 de Junho deste ImM.

Remetten-3e ao Conselho da Fazenfla, em
portaria. de 26 de Fevereiro do corrente anno,
para se consultar com urgencia, o omeio da J un
la da Fazenda da Bahia, do 1° do dito roez, sobre
a arrematação da Alfandega da dita Provincia,
ó qual, depoilõ de dar viSla ao Procurador da
Fazenda, foi ue parecer que as condições propos
tas pelos arrematantes elos meios direitos de en
trada das mercadorias da Alfandega e do Consu
lado de sahida da RaMa, com que a sobredita
Junta da Fazenda effeituou a arrematação, nada
tem de contrarias ;is leis e aos interes es da Fa
zenda Nacional, devendo 'Comtudo, para melhor
concordancia da autol'iJade do Juiz ou Provedor
da AlfaUllega l e evilar-se contestações que posslio
suscitar-se, acctesceutal'-se no fim da condiçã(j
:;à as palavra~: -Com previa representação ao
Provedor. -Substituir-se em lugar da 6' condi
çâo : - Que será posta em execução, pelo PI'O

"Vedar da Alfandega.. a ordem expedida por S.
M. t á Alfandega desta Côrte, respeito 'aO seUo
dá'S escotilhas e anteparas dos navios que preten
derem descarregar pelo modo e maneira que
nena se ordena, sendo esta dH~encia f-eita pelos
competentes Officiacs -ela ~ltandcga~ podendo as
slstir pOI" parte d'Os arreltlábnles os Fiscaes ({U~
bem lhes parecet. -Que 'li 8" O'óndl~ seja wbll'
lítuida pela seguinte. -Qúe oã-o !'erâtJ adrnitli
dlli a rateI' despãChó! 8\gult~ na Atrandeg:l pcs~

stras (Jaé nâu sejãô tónbec\aa8, e ll"e bão *pré--'
~nhm1 thulo pot tltré ~()b!t~ ~tl~tet"bé!l ()

:dp.spacho qu~ pretendem fazflI'. Que a condição
13' ueye suppl'irnit'.se, não tendo lugar a exara
da, por ser contl aria ao modo e maneira por que
deve pela ua me ma 11aturev.a ser feito o despa
cho, além di' trazer despeza' portanto desneees
saria á Fazenda, e que aliás deve espcra!'-se
serem cousidcraveis, Parecc mai ao Conselho
que ás condições exp ..essas com que se procedeu
úqueIla a....emalação, dcre aCCI'escelltar-se a
seguintes: -1', que a Companhia de eonl ..acla
dOI'es e scus socios p ..esentes e futuros, os que
tiverem ou houTerem ue tcr eoni eHe intere se
na arrematação do contracto, fica ..i1õ obrigados
in solidum fi Fazenda Publica na fórma das leis;
"2', qne a Companhia dos contraetadores, seus so
cios c interessados renuncião todos o caso for~

tuilos, ordinal'ios c extrBo ..dinario , cogitados e
não cogitado, que júmais podel'i1õ aIlcgal' em seu
beneficio por qualetuer morlo e manei ..a, e para
qualquer fim que seja; 3', "lue a Companhia,
seus socios e inte..essados igualmente rennneião
qualquer p..h'ilegio de m..o, por mais especioso
que seja, e ainda fundado cm tratados, obrigan
do-se a responder pela via execuliva, na fôrma
declarada nas leis da fazenda em "igor neste Im
pel'io, perante qualqner dos Juizos cm que fôr
demandado; 4', que a Companhia apresentará
todos os mezes, na Junta da Fazenda daquella
Provincia, documento por que conste esta.. ve
riílcado o pagamento a que se acharem obriga
dos, no mez antecedente, pcna de remoção do
eont..acto, e de e p..ocede .. contra elles nos ter
mos das leis, para completarem por seus bens
toda a falta que houvel' para o inteiro eomple...
mento e sati,fação do p..eço por que arrematá·
rão; 5', que na amelade tios direitos de entrada
das mel'cadol'ias da Alfandega que se a..rematão,
além dos do Consulado de sahida, são exceptua
dos os direitos que se pagão -pelos escravos, seja
qual fôr a sua denominação, em conformidade
da lei que a decretou, Rio, 16 de Abril de 1828.

Resol(Lção.-Como parece~ devendo o conlrac
to ser ratificado á vista das disposições do alva
rá de 1 de Julho de 1774, e 22 dc Dezembro de
1761. Paço, 7 de Junho de 1828. -lIlarcellino
Antonio de Souza.

PORTARIA DE 17 DE JUNIlO.

Call. PlsDcber.

Dele..mina S, 1\1. o I. que V. S. expeça ordem
ao Official da Pl'ovedoria lIlór da Saude, que'
competir, afim de que dê aos Capitães dos na
vios que vem a este porto, logo á sua entrada,
documento de ficar entregue da carta de saude
que devem exbibir, para que, por falta deste do
cumento, não se demore a Repartição da Alfao
dega na admissâo dos mesmos navios aQ despa
cno l'espectivo, como de prolÚmo aconteceu no
dià .~ d(j corren'tll com o betgãtlllm ingle;; John,
Vitufo de Gibraltal', Cnl h'lude das ordens qtla
tem à mesma Alfanaela pára obstar a entrada
d@ tae! ettlbarclJ~ões faltando esS'e requisito. Deos
guarde a V. S. 'lIÇa, e'tt\ ., de Junhtl ~ lt~f.
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de Paula.

PORT ARIA DE 1.8 DE JUNHO.

Coll. PIsDcher.

S. l\I. o I. querenuo acautelar o extravio que
possa ha"er do pagamento do dizimo dos gene
ros da pl'oducção desta Provincia na Mesa da Ad
ministração de Diversas Rendas Naeionaes, por
meio das guias que aeompanbão a farinha, arroz,
milho e feijão que vem de outras do Imperio, c
se costuma comprar pela Repartição do Com
missariado do Exercito, a seu cargo: determina
que V. S. faça exigir dos vendedores de taes ge
lleros as respectivas guias, que deixão ficar em
seu poder, e as remetta ao Thesouro NaeionaJ.
Deos guarde a V. S. Paço, em 18 de Junho ·de
1828. - José Bernardino Baptista Pereira. -Sr.
Albino Gomes Guel'1'a de Aguiar. .

Igual ao Intendente ua Marinha..

PORT A.Ra DE 20 DE Jurmo.

Col!o PInocher.

Em resposta ao ameio de Vm., datado de 17
do coneute, em que, depois ele referir o estrago
que soIIrêra o armazem da Policia no Campo da
Acclamação por occasião da sublevação dos es
trangeiros ali aquartelados, pede providencias
que, salvando a sua responsabilidade, segurem ao
mesmo tempo o' procedimento que deve haver
por parte da Intendencia sobre o roubo feito na
quella occasião de doas contos e tanto em notas
do Banco, que o caixeiro do sobredito armazem,
José Gonçalves Torres, havia recebido para pa
gamento das obras II seu cargo, tenho a dizer
lhe que, eompetindo a Vm. mesmo, não só deli
'berar sobre os procedimentos que por parle da
Intendencia Geral da Policia se derão intentai'
acerca do roubo mencionado e do sobredito cai
xeiro, pelos meios que são conhecidos em direilo
e pratLcados em casos semelhantes, mas tambem
preparar a defesa da sua particular responsabili
dade, o que cabe nas attribuições e ho do clever
l1e Vm. promover; nenhuma providencia me
cumpre em taes circumstancias daL' sobre este
objecto. Deos guarde a Vm. Paço, em 20 ue Ju
nho ue L828.-José'Clemente Pereira.-Sr. De·
sembargador Ajudante do Intendente Geral da
Policia.

PORTARIA DE 20 DE JUrillO.

Coll. PlaDcher.

Na Pagadoria da Thesouraria-l\1ór do Thesou
1'0 racional se sobresteja, até segunda ordem mi
nha, no pagamento de todas as mercês pecunia
rias conferidas .depois uo jUl'amento da Consti
tuição do Imperio, não tendo sido approva':1as.
pela Assembléa Geral Legislativa, na conformi
dade do § lido art. 102 da mesQla Constitui
ção. l\io tle Janeiro, em 20 de Junho de 1828.
:-J~sé'.Be~Da;rdinQBilptjst~ I~ereira.._ . I'

PORTARI!. DE 20 DÉ JUNHO.

Imp. nolso.

O Thesoureiro Geral dos Ordon..ldos, Juros e
Pensões, fiqne na i_ntelligencia de qur ue \'e sobres
tal',até segunda ordem, no pagamen to das pensões,
tenças e mais mercês pecuniarias conferiuas de
pois do juramento da Constituição tio Impcl'Ío, que
não ti verem sido approvaJas pela Afsemhléa G<:....
ral Legislativa, na conformalidade ti" '§ 11 do
art. 102 da mesma Constituieão. Rio de Jadeiro.
em 20 de Junho de J828 -José Bernardino Bap:
tista Pereira. - Acha-se 110 Dial'io Fluminense
n. 1!~2 de 26 de Junho de 1828.

Igué11 ao Thesoureit'o Geral das Tropas.

PROVISIo DE 23 DE JUNllO.

l\b.nuscripto authentico.

D. Pedro, pela graça de Deos, etc. Faço sa
beI a vós Juiz cle Fura da Villa de S. Salvador
dos Campos, Bacharel Sergio de Souza Pinto
.e l\lello, que, sendo-me presentes com os mais
papeis respccti vos os req'Jerimentos de Vcnancio
Xavier Coutinho, do Bacharel Francisco Pinto
dos Reis Mascarenhas e do Padre José do Dester
ro Pinto, pretendendo este a prorogação do
emprego ue Curauor Geral dos Orphãos dessa
Villa, por se lhe ter findado o tempo por que Ih'o
concedêra, e aquelles o serem providos no mes
mo emprego, com a allegação de já o haverem
interinamente exercido; sobre o que informou o
Ou vidor debsa Comarca com audiencia vossa
por escripto, e respondeu sobre tudo o Desem
bargador Procurador da Corôa, Soberania e Fa
zenda Nacional: houve por bem manJar pas
sar ao dito Padre José do Desterro Pinto provi
são para continuar a exercer por tempo de hum
anno o referido emprego de Curador Geral dos
Orphãos dessa Villa; P. hou "e outrosim por bem
mandar-vos reprehender vivamente (como po~

çsta "OS reprehendo) pela infracção da constitui
ção, em admillÍL'des hum estl'angciro (qual o
dito Bacharel Francisco Pinto dos Reis Mascare
nhas) em cargos publicas, e ainda mais em lhe
dardes preferencia sobre hum eiJadão bra'l,ileiro,
e ainda muito mais pela notavol cootradicção
com que o pretendestes perpetuar em huma ser
ventia que era interina, durante a ausencia do
mesmo Padre José do Desterro Pinto, ehegando
até a responderdes ao O_uvidor dessa Comqrca
que não podieis informar o requerimento deste
supplicante, para suruamente no dia seguiute o
informardes contra, como se vio da vossa infor
mação apaixonada, que tambem me foi presente.
O Imperador Constitucional e Defensor P,erpe
tuo do Imperjo do Brazil o mandou pai' seu es
pecial maudado, pelos Ministros abaixo assigaa
dos, do seu Conselho e seus Desembargadores
do Paço. Henrique Anastacio de Novaes a fe~

no Rio de Janeiro, ao~ 25 de Junho de 1828, ,.
da Independencia e do Imperio. - J os~ c.aeta,n~
de Andrade Pinto a fez escrever. -C\audlo Jose
Perei~a da Cpsta. ":"".Fr"ócisco Alberto Teixeira de



AJlJlO DE 18~8.

AVISO DIt 25 1>'1> JtrnfiO.

PORT ARIA DE 26 DE JUNHO.

de Novembro sido executado, como haja de re·
commendar a todos os Parochos a sua estricta e
religiosa observancia, como lhes cumpre e !!ã()

obrigados, afim de que de todo cesse qualquer
abuso que- possa ainJa haver, ou por errada in
terpretação que se tenha dado ao mesmo decreto,
ou por qtl~e;quer outros mOIÍYos por que lO 11
tente retardar a sua lilteral e fiel cxccuyão. Deos
guarde a V. Ex. Palacio do llio de .1 :lOeiro, cm 25
de Junho de .828. -José Clemente Pereira.-Sr.
Bispo de S. l'aulo. - Acha-se ~o Dilll'io Flumi
neme n. I, de 1 ele J Ul/IO de 1828,

lmp. nul~o.

S. lU. 01., allendendo ao que Voo. representou
cm officio de 25 do corrente, sobre /) embaraço
das descargas das mercadorias, por não bastar
muitas vezes a ponte em que desembar,}ão, á ,'is
ta da amu,cncia de ellJbarcações que concorrem
ao despacho: houve por bem determinar que,
quando a escala das descargas se demorc pel05
motivos ponderados, recorra Voo" para e,'itar
os embal'aços do commercio, {IS pro\'idencias in
dicadas no J'oral dessa repartição e pro\'isões do
Comelho da Fazenda de 20 de Março de 1812,

permi~tindo que as ditas descargas lambem e
possão efTectuar para embarcações pequenas,
mas com aquellas cautelas que forem precisas
para evitar o extravio dos direitos nacionaes, O
que Vm. terú entendido e cumprirú com o zelo
que se lh'!} considera. Deos guarde a Vm, Paço,
em 26 de -Junho de 1828.-José Bernardio 1 Bap
tista Pereira. - Acha-se no Dia/'io Flul/liMn3f
n. 145, de 117 de'JunlLO de 1828.

PROVISÃO Dfr 26 DE JUNHO.

51

lmp. nulso.

José Bernardino Baptista Pereira l etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provincia de.....
que S. M. o [., tendo consideração ao que exigio
a Camara dos Deputados da Assembléa Geral
Legislativa, cm omeio do seu Secretario, (rUe
me foi expedido com data de 19 do corrente mez:
lIa por bem detel'minal' que a mesma Jun ta obser
1'e e faça observar mui cstricta e escrupulosa
mente o decreto de 12 de Janeiro de 1754, decla
rado pelo aviso de 50 de Dezembro de 1790, pOl'
cuja determinação he incompativel a percepção
de soldos por aquelles militares que são provido
em empregos ci vis. O que se participa á mesma
Junta para sua illtelligencia e devida execução
como convém, aUenta a economia indispensavel
da Fazenda Publica nas actuaes circumstancias
de tanto apuro. José Nunes Ferreira a fez no Rio
de Janeiro, em 26 de Junllo de 1828.-João José
Rodrigues Vareiro a fez escrever. - José llernar
dino Baptista Pereira. -Acha-se no Diario FLu·
minense n. 5, de 5 de Julho de 1828.

Expedirão-se semelhantes a todas as Previa·
eias ~o Imperio.

Aragão.-Acha-se M 1.i11. 2· de Reg. daI Ordens do
Desemhargo do Paço, depoi& da 1ndependencia do 1m
perio do Brazil r á /l. 70 17. e 71.

•

Imp. avulso.

Exm. e Revm. Sr. - S. M. o I. manda remet
ter a V. Ex. o J:equcrimento inoluso do Alferes
José Rodrigues Barros, morador na Fret;'uezia da
Villa Franca, Comarca de Itú, desse Bispado,
em que se queixa do Vigario da mesma Fregue
zia, por rião ter querido receber a filha do suppli
cante Rosa Maria de Jesus, que está justa ~casar

s~ com Francisco de Paula Teixeira, sem a expedi
çao de certos despachos do Bispado de Marianna,
a pretexto de ter ella ali nascido; e ha por bem
que V. Ex. passe as ordens que forem convenien
tes ao sobredito Vigario para que, não existindo
nenhum outro impedimento legal, receba em
matrimonio os noivos referidos, sem lhe servir
de obstaculo o ter nascido a filha do supplicante
no Bispado de Marianna, huma "ez que se acha
domiciliada neste pela sua residcncia de '7 an
nos, quan'do outra de menos tempo seria suffi·
ciente; pois que a clausula do decreto de 5 de No
vembro do anno passado - sendo do mesmo Bis
pado-jámais se deve entender com aquelles noi
l'OS que se forão estabelecei' n'outro differente da~
quelle em que n'ascêrão, com animo determinado
de fixar nelle o seu domicilio, nos termos da 01'- _
denação Iiv. 2·, tit. 56. Por esta occasião ordena 
o mesmo A. S. que V. Ex. não só informe se em'
toda a sua Diocese tem o referido decreto de 3

TOMO VI

Imp. avulso.

Exm. e Revoo. Sr. -Tendo constado na augus
ta presença de S. LU. o I. que na Camara Ec
clesiastica deste Bispado se tem continuado a pas
sar provisões para licenças de casamentos a noi
''-os residentes neste mesmo Bispado, não obstan
te,a disposição do decreto de:; de Novembro do
anno passado, em virtude do qual deverião elles
ser recebidos em matrimonio pelos respectivos
Parochos sem dependencia de taes licenças, e
querendo o mesmo Senhor que de huma vez ter
mine semelhante pratica: ha por bem que V. Ex.
não só informe com o seu parecer sobre o que
ti ver occorriJo a tal respeito, como haja de re
commendal' immediatamente a todos os Parochos
da sua Diocese a mais restricta e religiosa execu
ção do citado decreto, como lhes, cumpre e são
obrigados, afim de que de todo cesse qualquer
abuso que possa ainda haver por errada interpre·
tação que se tenha dado ao mesmo decreto, ou
por quaesquer outt'os motivos por que ~e intente
retardar a S'la litleral e fiel obsel'Vancia. Deos
guarde a V. Ex. Paço, cm 25 de Junho de 1828.
"",:"José Clemente Pereira. - Sr. Dispo Capellão
Mór. -Ácha-se no Diario FLmni11ense n. 144, de
2~ de Junho de J 8118. "

('

AVISO DE 25 DE rormo.



lmp. avulso.

Avrso 1DB 30 DE..nJlNlfO.

AVISO DE ao .DE JULHO.

lmp..nIl1eQ.

rOm. e EXIU. Sr. - Tendo S. M. o 'l., .por ae·
m'eto de , deste mez, dado por expirada a pena
àe prisão perpetua em que foi condemnado lIa
noel dos SanJos da J.?onseca, soldado que foi
da Brigada da ~larinha, e llavenuo o Corregedor
do Crime da Côrte e Casa participado não po
der dar execução á 80ltura daquelle réo, como
se lhe ha'l'ia ordenado em aviso de 2Ô do cor·
rente, por se não encontrar nos cartorios daquelle
Juizo o respectivo processo: ha o mesmo A. S. por
bem que V. Ex. expeça as convenienLes ordens ao
Governador de Santa Cruz, oode o supplicante
se acha, para que elle seja immediatamente pos
to em liberdade", por não ser justo que, por Tal
ta de existencia do seu processo nesta Côrte, que
não he Cacto seu, fique pri'l'ado da graça que
S. Df. I. lhe fez, ó que seria torna:la indirecta
mente ineffic-az. Deos guarde a V. Ex. Paço,) em
50 de Jnnho de 1828. -José Clemente Pereira.
- Sr. Joaquim de Oli'veira Alvares. - AcllfL,-se 110

lYiariol'luminente 11. 4, de 4 de Julho de 1'8,8.

- 'Não senilo possi vel continuar-se pela IntcD
dencia Geral da Policia a obra da calçada (la Ser
ra ào.: Itagoahy, e as mais da estrada de S. Palll~
por terem não só diminuído -as suns rendas CDro

a f..lta da contribuição das Pl'o'Vincias para a il
luminação da Côrte, ma'5 tambem augmentado
os gastos com a compra do azeite preciso llarall
mesma ilIuminação, que era pago pelo TheS6Ul'O
Publico e agora está a cargo da lnteudencla:
manda &. M. o I., pela Secret3ria de Estad.o dos
NegociOil do Imperio, que a JUilta do Commer..
cio, Agricultura, Fabricas e avega~ão, tome
conta das sobreditas obras, e faça com' eUas as
desper.os necessarias-; P1rhroi1t do Rio de Japeiro,
em 50 de Jun~§ de 18~~.-::-J,o/lé;Clomente Perei
ra. -Acha-se no Diario Fluminense 11. 4 , de 4 de
Julho de 1828. - •

po.delláÕ.àdquiri,! ti u .doinirriÓ f61c'''~~:
clara los Dlt, ler. lleeommend~ nn1lbneo.te 8. ,,'
que, verificado quanto aotes o 4cll~ejo, 'se co[,/-'
serve effecLivamente desembaraç'"Juo lodo o ter
reno que se demarcar para o sphredito largo,
afim de que !lS gwcI'os que ati Cj>ncorrem ao
mel'cado desembarquem mais facil e commoda
mente, e tenhão o precíso deposito temporario,
emquaoto !iC' não vendem. E assim ti manda, lle
la SccI'e1ari.a de ESLadq dos Negocias da Il13pe..
rio, paTLicJpar ao meSDlO 111m. Senado, para soa'
iotclligcncia e execução. Palac~ do Rie de Ja.. '
neiro, em 5G de Junho de 18~8. -José Clomeo·
te Pereira. - Aclw.·se no Di.ario Elunainenu :á. 4,
de 4 dec J lLlho de • 8~8.

pnortslQ 'DR 27 '})Jl ;nr 110;

Ooll. RI'az.

Tendo resolvido a Assembléa Geral Legislati
'v;:l qne Joaql;lim José de Araujo está no g.0Z0 dos
direitos de cidadã.o br.aúle.iro: hei por bem, sane
cionando a referida resolução, qu eHa se. obser
"e c teFlJh.~ o p~ (evido -eoij1pTimento. -r-José.
Clement~- ereir.,a~ etc.l)q.\il~i'O) doJlio d~ Janeiro".
em 28 de Junbo do 1.828, ,"l\d\fl Indepel}deoJ;ia e
do Imperio. - Com a rubrica de S. 1\1. I.-José
Clemente Pereir:1.

DECRETO.DE 28 DE JUNHO.

IUlp. ll\'Ulso.

José Bernardino' Rap~sLa Pereira, etc. Faço
-, alieI' iI JunLa da Fazenda da PI'o\'Íneia de Santa
Gatharina que S. M. o I. , a quem fui presenoo
pclG di~ heCll'DlJ ia seu omeio de 1'I de Setem"
hro tio anno proximu passado, no qual doi conta
uos ernbaraÇ>os cm que se eonsi<lora sobra facu1
tal' Gll nego r' Íls embal1eações estr.anget~·as o de'
sembarquc e Hndo de alguns gel1eros 110 :Brami,
para poderem oecorrer a concertos de que care
cem, como por tol motivo permittira ao bergan
tim omel'icano Resielent" vÍ!1(lo de Santos, que se
destinava ao -Cabo da Boa Esperança, por acau
telaI' proLestos, abandonos e ootros inconvenien
tes: manda eSLI'anhol' ii dita Junta a inCJ'acção da
lei .ao dito respeito, e determina que ella seja
observada religiosamente como cumpre. O que
assim terft entendido. Custodio Xa, ier de Bar
ros a fez no Rio de Jalleiro,' em 27 de Junho de
J 828.-João José 1l0t!l'ÍglJes a fez escre,-er. 
J10sé Bcrno'rdino Baptista rCl·eira. - Ac/ta-sc no
Diari9 Fl/tll1inense 11. 14, ele .6 de Juf/to de 1828.

AVISO DE 3Q DE JUNHO.

JlIlp. ~vulso.

S. M. I., conformando-se com a informação que
deu o Illm. Senado da Camara desta Cidade, n'O
seu omoio de 18 do corrente, liOuve por bem in
de'firil' o requerimento de Manoel Fernandes da
Silva; e ordena, relativamenle aos pos~uidores

de banacas ou quae quer outros estabelecimentos
- na Prainha, que o IIlm. Senado, antes de os fa

zer despejar, proceda á demal'cação do terreno
que deve occupar o largo da Prainha, e á desig
nação dos sitias em que se propõe accommodar
os referidos possuidores, tendo sempre em -vista:
1-, que as oommodid .. l}es publicas prefirão em
todo o caso aos interesses p..rticulares; 2°, que
por nenhum principio se offendão direitos de pro
priedade legalmente adquiridos; 5°, que na dis
tribuição dos lugares com que ficarem os que
não tiverem direito legal a elles se guardem às
attenções de igualdade re}ativá que a equidade
recommenda, sem que toda'l'ia pOSs"dO estes ulti
mas allegar em tempo algum com -a dita m9h'i
huição de terrenos 'para serem nelles conserva
dos, porque, sendo propriedades da 'Nasão, 8Ó



• U'ISQ DE 30 J1B'1lll'iHO~

.·I.... ·lln&l1lO

lllm. e Eúl.. Sr. - Tendo levarlo '30' conheci
mento de s,.',\l. o I.:que ffiyersos Magistrados estã&
.nas eirculn~talicias ~c seI' suspcnsos,poJlque, teor

o obtido' llispensa de c;ertidão de- decima por
-iOllUDEle Jl~a entrarem a ser\'in nOYOI> lugareS~

fIiG 5eflnJião ainda mostrado corrente~ ma: que
lltkdebde- bávér·cntre ellcs alguns que não tenhão
satisfeitn aqtlella clau ula POl' não terem -podiilo
amhcm obter uo '[besonro Naci \la\ a comp(l:

ténte quitação,. ape2ar dos sua diligencias, e fle
terem. feito nelle entrega l.1e todos os I"vr.os res~

peeHros, cOlniria obter-se sobre isso esdarecl~

mentos; por orllem do mesmo A. S. ~irijo·me a
V. Ex., afim de mandar proceder aos necessal'ios
exames, para, por meio delles, verificar-se se
com e/feito no Thesouro existem contas dos Su
perintendente~ da pecima que tenhão deixado
de ser tomadas e Iiquidadag, e em tal caso haja
de commuuicar·me se hto tem procedido por
omissão dos Officiaes do mesmo Thesouro, ou
S'e por alguma outra caUS3 que não possa ser at
tribUlda á culpa Ou de J.ebo dos referidos Supe
rintendentes. Deos gU3rde a V. Ex. Paço, em
50 de Junho de ,828. -José Clementé Pereira.
-Sr. José Bernardino Baptist3 Pereira. - Ácha
~e no Dia/'io Flrtlllinense n. :;, de:; de Julho de 1828.

otVlSO DE. 30 UE JUNUO.

Imp. nulso.

S. M. O I. ha pOl' bem que V. S. remella a
esta Secretaria de Bstado, com a maior brevida
de possivel, huma relação de todos os presos,.
não só existentes nas cadêas Jesta Ciuade, como
~a Fortaleza da Ilha das Cobras, julgada prisão
civil, como foi communicarlo ao antecessor de
V. S. pelo aviso de 27 de Fe'Yereiro de 1823, de
clarando-se Della o dia, motivo de sua prisão e
estado dos ~eus processos, ficando V. S. na in
telligencia de que semelhante remeSS3 devel'i!
ser feita de tres cm tres mezes, na conformida
de do ah'ará de 5 de Março de 1790. Dcos gual'
de a V. S, Paço, em 50 de Junho ue 1828.-José
Clemente Pereira, -Sr. José Albano Fragoso.
-Áoha·se 110 Diario Fluminen~' 11. 3, de:; di Ju
lho de 1828.

A.VISO DE i DE JlJLHO.

Imp. 8Yulso.

S. M. OI. manda, pela Secretaria ele Estado
dos Negocios 110 Imperio, remetter 30 111m. Se·
nado da Camara desta Cidade os tre~ requeri
mentos inclusos dos moradores do Valongo, que
lle queixão de Antonio Joaquim Bento ter toma
do posse de hum terreno publico sem titulo legi
timo, e juntamente 8S i:Jformaçõcs do Inspector
do Arsenal da Marinha, do AUllitor Geral delia
e do Tenenté-General Francisco Manoel da Silva
e Mello, sobre o ref1lri(~o objecto: e ha por bem
que o mesmo rum, Senado proceda a este res-

peito nos termos da Oid~ li . t·, 1«. 66, § 1 I.

Palacio do Rio de Janeiro, eoo o 1° de Julho de
J 828. - José Cfemente Pel'cÍl'a. - d c!1LI-se no
Dia1'io Flll:mine1J66 71.4. rfe4 de JalllO tle 1828.

I'OnTARH DE i DE JULUO.

ClllI. PI.aeber.

Fiq~e Vm. na intelligencia de que deve parti
cipar ;1 Administração de Diversas llenllas Nacio
naes quaes ~'io os genel'os que do sell tropiche
effectivamente embarca para bonJo .1as emharea
ções, em conseqncncia do de,:pacho da dita Ad
ministração, touas as vezes que não ti ver lugar
por inteiro a sahi.Ja dos effeito. mencionóldos na'
guias respectivas. O que Vm, OIui pontualmente
executará, ficando outl'O im ati verlido de que
deve alisfazer plt'naOleo te a todas as requisiçõe.
que se lhe fizel'em p parte da dita Rlesa, a bem
do seniço e fiscalisação da renda publica,-Deo
guarde a VIU. Paço, 1° de Julho de 1828.-José
Bernardino Baplilóta. Pereira. - Sr. José MauoeL
Fcroancles Pereira.

AVISO DE 2 DE ~ULllO.

Imp. avulso.

11Im. e Exm. Sr. -Sentlo [a'cqueo.tes as quei
xas que todos os dias sobl'm á presença de
g. 1\1. o 1., pedindo providencias para serem
restituídas ao uso publico Inuit3s possessões, ~er·

~idões, caminhos e racios 1.105 Couselhos que;
pessoas particulares tem u arpado; e lendo se
melhantes pl'etenções o seu prompto c legal reme
dio na Ord. Iiv. 1°, tit. 66, § I J; nem sendo po 
siyel que o Poder Executivo ponha outro defe
rimeoto em taes requerimcntos: ha por bem o
mesmo A. S, recommendal' a toda as Camara'
do Imperio a prompta e fiel observancia da cita
da Ordenação, e espe\'a do zelo e confiança que
lhe mereccm as me mas Cam3ras que no exacto
cumprimento da lei se haverão com tanto acerto,
justiça e imparcialillade, que as servidões, cami
nhos e lougradouros dos Conselhos serão imme
diat3mente restituidos 30 uso e commodiuade
publicas, sem que ao me!'mo passo o uireito de
propriedade particular dos cidadãos seja por fór
ma alguma yiolado; o que póde muito bem con
ciliar-se e conseguir-se sempre que a dita lei fôr
entendida 6 guardada no sentido lineral, como
cumpre que o sejão todas as leis. O que V. Ex.
fará constar ás Camaras dessa ProYincia, empre
gando pela sua parte todos os meios ao seu al
cance para que esta providencia produza os ef
feitos que i6 pretendem. Oeos guarde a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Julho de
1828. -Jo é Clemente PereÍl'a.-Sr. José Felix
Pereira de Burgos. - Acha·se no Diario Fluminen
se n. 6, de 7 de J ullto de .828.

Na mesmo conformidade a todos os GOl'crnos
das Provincias e ao Ou vidor desta Comarca,
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Coll. PJaDcher.

O Thesoureiro Geral dos ,O.'denados, Juros e
Pensões fique na inlelligencia de que pagamento
algum se dere fazei' aos l'rofessol'es publieos sem
que os mesmos Pl'ofessol'es -apl'esentem attesta
110s autbenlicos do seu eJfcctivo exercicio. Rio
de Janeiro, em 2 de Julho de 1828.-José Ber
nardino Baplista Pel'eira.

pnOYISÃO DE 2 DE JULnO.

ColI, PlaDcher.

José Bernardino Baptlsla Pereira, etc. Faço
saber ii Junta da Fólzcnda da Pro\'incia do Espi
rito Sólnto que S. M. o l., querendo que se envie
li Camarn dos Deputados os esclarecimenlos exi·
gidos a bem tio sCl'\'iço nacional, determina que
a mesma Junta remelta ao Iito 1'hesouro, com
toda a bl'e"idade, lIuma ,I'e1ação nominal de to
dos os estrangeiros que se acharel11 ora empre
gados nessa Provincia nas ReparLições a seu cal'·
go, declal'anllo-se as convenções com que forão
admittidos, e a lI11ceósidade que actualmente
possa ha \'el' de calla hum deUes no sel'\ iço cm
que se acilão; vindo igualmente outra declal'ação
l1e quantos c quaes cm igl'ados do Brazil, antes
de jurada a Constituição, que 5e achem no mes
mo empl'egados. e cm que 'lugares. O que a
mesma Junta tel'Íl entendido e cnmprirú, Albi'no
Nunes de Aguial' a fez no ,RIO de Janeiro, em 2
de Julho de 1828. -lUarcellino Antonio de Sou
7-a a fez escrever. -José Bel'llardino Baptista Pe
reira.

Da mesma fórma para as mais Prov:ncias.

I'OnTARIA DE 3 DE JULHO.

CoIl. Plancher.

Constando 11í1 presença de S, lU. o I. que a
falIa de rigorosa execução dos alva'rús de 27 de
Junho de I SoS e 5 de DezcmlJl'o de 181 1 1l1~litO

tcm contl'Íbuido não só para se não imporem as
taxas corresponde.l1les aos valores actuaes dos
predios, como tambem para se não rcalisal'em
as suas cobranças, cujo mcthodo tem sido lIe
conformiuade com o alvarú de 5 de Junho de
1809, quando se achava allerauo pelo § I{~ do
dito decreto de 5 de Dezembro de J81 I ; rccom
melido a Vm. que, pondo em prompta execução
os citados alvarás, proceda em conformidade
delles com o maior escrupulo e actividade, afim
de que, esquecidos os abusos e arbitl'arieJades,
se não defl'aude a Fazenda Publica: Dcos gual'de
a Vm, Paço, cm 3 de Julho de 1828. -José
Bemardioo Baptista PereiL'a. - Sr. João José
de OliveiL'l! Junqueira, Superintendente da De
cima de Santa lUta. Candclaria e Sallta Anna.

Expedio-se outra igual a Fl'ancisco José Ahes
Cal'OeÍl:o, Superintendente da Decima de S. José,
Sé e Engenho Velho. ,

POnTARIA DE.3 DE IULIlO.

CoIl. Pllacher.

Ordenando' S. lU. o I. que V: S. faça quanto
antes recolher ao Brazil todos oí! pensionarios
que pela Reparlição dos Negocios da Guerra
forão mandados á Europa para estudar, tenho
de communicar assim ~ V. S., par,a scu conhe...
cimento e execução; cumprindo-mp, de mais ad
vertir a V. S. que pela Repartição da Fazenda lhe
hão de ser transmittidas as convenientes ordens
.sobre o que deve seguir relativamente ao Lugar
do embal'que e transporte de semelhantes indi
viduos. Deos guarde a V. S. Palacio do Rio de
Janeiro, em 5 de Julho de 1828.- Bento Barroso
Pereil'a. - SI'. Visconde da Pedra Branca.

n~soJ,uçio DB 3 DE JUJ.IIO.

l\lanuscripto authentico.

Remetteu-se ao Conselho da Fazenda, pal'a
consultar, o requerimento de José Francisco Ber
nardes, em que p~de ser I'einlegrado no omeio
de Meirinho da Alfandega desta Côrle, de que
era proprietanio; e prep.arado o requerimel'!t-o
com informólções, pal'eceres c resposlas fiscaes
necessal'Ías, mandou-se ou\"ir o Desembargador
Juiz dos Feitos da Corôa, o qual respondeu que
o 5upplicante obtivel'a, em I'emuneração de seus
serviços, a mr.rcê lia propriedade deste oficio,.e
que, depois de tomar posse delle, alcancára de
S. M. o L licença sem limite de tempo para ir a
Portugal a tl'atar Je sua saude e de seus nego
cios; que o supplicante partira antes de se declarar
a lndependencia deste Imperio, e durante o lem
po que ali estivera não praticára acto algum pelo
qual se conhecesse que elle deixava de ser cida
dão brazileiro, o que justifica com documentos;
e que, voltando o supplicante immediatamente
para este lmperio, jurúra logo a Constituição; li
vista do que, pal'eee que! mio tenuo perdido os
uireitos oe cida:lão brazileir:o, apez.ar de não ler
voltado immediatarnente aos (l mezés da procla
mação de 8 de Janeiro de IS25, não lhe podia
ser lirada a propriedade do dilo oficio, do qual
el'a legitimamente prop\'Íetario.
, O Procurador (Ia Fazenda e o Esc\'Í"ão da IlIe

sa do 1'he50uro Publico couformúrão-se com es··
te parecer,

O Procl1l'adOl' da Fazenda Nacional foi de pa
recer que a pl'etenção do snpplicante não tinha
lugar, 'por não ter comparecido no pl'azo marca
do pela proclamação acima mencionada.

Parece ao Conselho, conformando·se com o
pal'ecer do Juiz dos Feitos da COI'ôa e do Procu
rador da Corôa, que o supplicaote não pôde sof
frel' a perda de hum omcio que lhe foi concedi
do em I'em uner'ação de sel'Viços! e de que por is
so parece não dever ser prhado, POI' sempre se
ler consci-vado cidadão. bl'azileil'o, e não lhe r
imputa vel a demora que teve, qne não excede ti
Ijnen~a ilIimital1a, motivos estes que o excluem
da dispo sição da sobredita proclamação. e do de
creto de 12 de Novembro de 1822, só procedcD~
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tes contra os que "oluDtariamente e sem licença
e consenárão fora do Imperio.

Resolução. - Não ba que deferir. Palacio da
Boa Vista, eín 5 de Julho de 1828. -Com a
rubrica de S" M. I. -José Bernal'dino Baptista
Pereira. -Exlrallida do original no Tllesouro Na
cional.

RESOLUÇÃO DE 3 DE JULHO.

lIIanuscripto nuthentico.

Remelteu-se ú Junta do Commercio, para
consultar, o olicio da JUDta da Fazenda de Per
nambuco, de 50 de Junho dI) anno passado,
acompanhado do requerimento dos actuaes Ad
ministradorcs da liquidação dos fundos da c1tinc
ta Companhia Geral de Pernambuco e Parahyba,
em que pedem a entrega dos ditos fundos depo
sitados, em ,'irtude do sequesll'o feito nas pro
llricdade5 portuguezas, por haverem cessado es
sas causas pela liUeral disposiçã'J (lo § 6 0 do tra
tado de 29 de Agosto de 1825, bem como da
consulta original que a mesma Junta foz subir,
relativa ao intel'essado ~lanocl Zefcl'ino rlos San
tos, c mais requ erimentos posteriormente offe
J'ecidos por João Abl'3ham alazza, hum dos ac
tuaes Administradores, e informação do Conta
'dor GCI'al da terceira Repartição do Tbesouro,
e pareceres da Me~a do mesmo ThesourlJ e do
Procuradol' da Fazenda.

O Contador Gel'ai da tcrceira Repartição, na
sua in formação, diz que a Junta da Fazenda de
Pernambuco informál'a qu.} era falsa a allegação
dos supplicantes pelo que respeita ao titulo
pelo qual entrárão para o cofre daquella Proviu
cia os fundos apurados da referida Companhitt;
que taes enlt'adas, na sua totalidade, sobem
a 105:5. 0.zD6g3 rs" dos quaes 66:,50.zD6g5 I'S.
forão em metal1ico, e os 56:560.zD rs. restantes em
182 apolices, começando em 1809 e effectuando
se 1I0i subsequentes annos; portanto, não podiáo
ser feitas pelo sequestro posto em pratica em 1823,
principalmente o que tiverão lugar até Fevereil'o
do dito anno, na quantia ue 5,:504.zD631l 1'5.,

não se podendo elassificar tambem pl'opriedade
portugueza cmquanto indivisos os 46:ooü.u>05gl's,
restantes, entrados de Outubro do sohl'edito anno
até Julho de 1825, pOl' pel'tencerem pl'omi 'cua
e collectivamente a accioni 'ta bl'azileiros, e não
$e saber a quota que pcrtencia aos premios sobre
os quacs devia recahil', sendo todas as entrallas
feitas em vir'tude da carta regia de 50 de Julho
de 1808, por i so que pela carta de lei de 20 de
Outubro de 1825 linha sido revngada, e decia
l'ada inexequivel no Bl'azil, a de 11 de Outubro
de 1821, que a derogúra, tendo cessado as en
tradas trimestriaes a que erão ohl'igados, não
nbstantll huma portaria ordenanllo-Illes a execu
ção da antecedente, e da carta regia de 50 de Ju
lho de 1808, que os.uitos Administl'adores já ha
,'ião pedida, e qu~, para l'efutal' os sophismas de
que os supplicantes lançár,io mão no seu reque
rimento, o1ferecia o theor da sua pOl'taria,
que provocou os tres inclusos. Que, apparccenuo
a provi.ião da Junta do Commel'cio de l' de Ju-

nho de 1825, não cumprida nem vigorada por
outra deste Thesouro, nem o decreto a que ella se
refere de, de Abril d1l1813, motivo por que talvez
não te"e execução, julgou não dever dar hum
passo sem ulterior decisão de S. ~(. l., e que lhe
parecia que os supplicantes não forão nomeado~

com a solemniuade prescripta, e nem erão pes-
soas legitimas para requerer, e nem receber coo,
5a alguma da ex.tincta Companhia. Finalmente,
qlle os fun dos arrecadól(los forão despendidos com
os pagamentos das muitas letras sacadas por este
Thesouro, c mais despezas ordenadas pelo mes
mo, na conformidade da autorisa9ão concedida
pelas provisões que refere, sendo esta a razão por
que até os não contemplou na r.elação da divida
passiva de 1826, remettida em Abril do anno
passado.

Portanto, sem analysar a extensa c enfadonha
informação da Janta, com a qual me n.io confor
mo, em vistas das razões allegadas pelos Admi
nistradores na sua resposta de 19 de Junho ul
timo, e mais papeis a que se referem, tenho a
dizer: quanto aO.1 o artigo, claro está que os sup
plicantes nào podião considerai' a al'l'ccadação dos
dinheiros existentes, feita desde a sua origem~

como sequestro de bens pertencentes a Portuguc
zes, sentlo o decreto de 1822 que o determinou,
e sim as entradas feitas do dia do seu cumpri
mento em diante, e a falta de execução aos des
pacllos de 50 de alaio e 1I de Junho de 1822, que
antes obtivel'ão ua dita Junta e do Governo para
ha,'erem os fundos depositados, que montavão
em 5,:30~.u>554rs., que não teve logo execução
pelos inconvenientes que consta do subsequente
despacho do governo, 'apparecen(10 depois o de
creto de 1I de Dezembl'o de 1822, jú não podião
ter lugar os despachos mencionados, não obs
tante ignorar-se a palte pertencente aos accionis
tas POI'tuguezes, e nem aos brazileiros, motivo
por que deda continuar a execução da cal'ta regia
de 50 de Julho de 1808, não ohstante estar de
roga(la pelo decreto de , dc· Abril dc 1815, c a
carta de lei cilada de I I de Outubl'O dc 182 I, POl"
isso que se não podia pôr em exe.::ução a re 'olu
ção de consulta da Junta elo Commercio , de que
trata a sua provisão de I' de Junho de 1825.
Quanto ao 2° artigo, estou bp.1l1 pCl'suallido que, se
a execução da resolução da Junla do Commel"cio
não depen Icsse dos ill()onvcniente' que con ta
do artigo 1llltecedente, e sómente de huma provi
são deste Thesoul'o que a communica se ú Juuta,
os supplicanlcs a terião diligcnt:iado ; e a respei
to da falta de solemniJade da nom!1ação dos sup
plican tes para Admiuistradores, fica e ta destrui·
da com os documentos anllexos ao requerimen
to de João Abraham ~lazza, e mais razões
allegadas pelo mcsmo, Quanto ao :;. c ultimo
artigo, jil el11 .822 os dinheiros que até então
entrárão nos cofres da Junta pelos despachos da
mesma e do Govel'llo se vê que não ~xistião em
deposito pelos abusos da Junta pas ada, c por
isso se deliberou que os A.dmini,tradores el'Íão
embolsados co.forme permittisscm as forças da
(JUelle Thesouro, sendo a maior parte Ja an'cca·
dação feita até aquelle tempo, já não poJia SCI'
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lfppliea-da em co:n!equencia das ordens citadas
. pela llctUlll Junta, muito pasteMor úquella época',
parece"4o.m'e~ á Tista d6- exposto, muito atten.
'divel Q' "retenção dos suppliúantes, e que se es
tabeleça huma consignação até a total solução
'dos I 05:5 to~695- rs. depositado& noo cofres da
Junta da Fa~da, á yjsta cio ~eu estado actual,
afim de s~ proceder ao 'ateie pelos respectivos
~ccioni!ltDS1 devendo aUender-se á consnltaá que
'se pTooedeu na JllDta do Commercio em:; de
'Março do an.Do·passado, sobre o requerimento de
ManOflI Zeferino dos Santos, que S. lU, I. , P()l'
'8ua immediala resolução de 6 de Abril, resoheu
quanto sómente sobl'e a pretenção de mesmo, •
qual se deve unir a esta infol'mação, pal'a em
'todo o conhecimento de causa se puder decidir.

O Procurador da Fazenda informou que se de
Tia juntar a resolnção da Junta do Commercio so
bre o requerimento de ~lanoel Zeferino" coma
parece ao Contador Geral, para, ú vista delIa;
dizer; o que satisfeito, respondeu que, como se
achaTa resolvil!o este mesmo caso cm rtHIHeri
mento de'Manoel Zeferililo pela Junta 1I0 Com
mereio, devia proceder-se a consulta por aquel
le Tribunal sobre a presente representação, pal'a
se não decidi!' dhel'salllcJllte em o mesmo ne
gocio.

O Escrivão do Thesouro disse que, sem en
trar na investigação dos titulos por que na Junta
da Fazenda se arrecadou a S{)mma constante ua
'informaçãO', lhe parecia que obstava ii sua entre
go a resolução de consulta da Junta do Commer
cio de 7 de Abril ultimo, tomada sobre reque
rimento de l\lauoel Zeferino dos Santos.

O Thesourciro-Mór do Thesooro foi de parc
ceI' que, quanlo as quantias que enlriu'ão nos
cofres por sequestro, em virtude do decreto de
• I de Dezembro de I S~2, tinhão direito a re
ceberem cm vista do ll'atado; e quanto ao pa
gamento d~s outras quantias, devião esperar pela
determinação da Assembléa sobre a fúrma de
5emelhantes pagamentos.

Havendo-se de tudo vista ao Conselheiro Fis
cal, esle respondeu que, pela uniformidade do
objecto de que se lrata com o da consulta jú
decidida, era de parecer que se de veria consultar
o mesmo, e sobre tudo se farla o mais justo.

O que sendo "isto, t> Tribunal ach~ toda a
jlrtiça no requerimento llos Allministralloreil dos
fundos da exlincta Companhia. porquanto, sendo
ena formada do cabedal e subsistencia prorria
dos interessados, sem entrar cabcdaes da Fa
zenda acional, como mui terminantemente' se
cxpdme o § 12 dos estatl:tos de 50 de Julho
de 1759, confirmados pelo alVarú de 15 de
Ago to (lo me mo anno, foi semp.'e inJepen
dente de todos os Tribunaes, sem que por 'ue
nhum caso se podessem intromellcl' na mesma
Companhia ou suas dependfncias, ou enc')n
traI' a Administração de tudo o que a elIa tocava,
nem pedirem-lhe contas do que obrar, como
be lei l'uDllamenral dos dito estatuto~.

A. cal'la regia de 50 de Julho de 1808, em que
mandou recolher os funllos ao Brario, mas não
lhes deu de. Uno , n6lD 01 divertio a outros fins,

'C nem. podia, vindo lod'as as, ~ovidencias a SP,

rem e1l'citos'da proteoção que o Soberano se pro.
mettim conGeacr ii Companhia, e. essa legislaçã o
cessou pelo decreto de 7 dé Al:Y'.i de 1813, tJlIe
restitui<> aila Administradures a ar1ecarlacáo dos
-(lllP itnes , fueollas, gcneros, mercadorias; li '1'05,
papeis e clarezas pertencentes ii adminis~ração,

sem que haja mister recol'I'el'-se ao ai vará de
I I de Outubro de 1821,. porquanto jil igual de·
cisão estava promulgada no antecedente decreto,

S. M. I., pela pOI'tarra de 2~ de J Jneiro de
18~~, I'econhet:cu igualmente a li·v.re e geral ado
mi~isll'aj;ão ,los prepostos pela Companhia, e
só mandou que se aCllutelasse pelo deposítQ o
que fasse de propliedade portugueza, como com
outros jil se havia praticado, pl'o\'hlel1cia q~e foi
roborada pela pro\'isão desle Tl'Íbllnal de 17 de
Junho de 18~5, lavvada sobre a I'esolução da
cQ.l)Sulta de ~6 de Maio do-mosmo anilo.

1 urgenoia cm que se ach.ou. li; Junta de se
sp,rviL' desse dinheir'o nenhum direito lhe con
ferio sobre o que estava confiado ii sua guarda
por huma excepção que a'eabolll com a causa
qUI~ a pl'oduzio;- e a mesma Junta, nos despacho
delLe 12deJunho de1822, I'cconhccu e con
fessa a di vida, e não fez pagamento p@r não
tel" com que.

Foi debaixo destes pl'Íncipios quu, em consulta
de 5 de l\brço de 1827, com que S. lU. I. se
dignou conformar pela resolução de 6 de Abril
do mesmo anno, I) Tribunal desauendeu {} di
-videndo a que pretendia se procedesse em Per
nambuco IUanocl Zeferino dos Santos, sem au
diencia dos accionistas ausentes; e se então o
Tribunal teve a honra de lembrar a S. lU. L lt

remoção da administraç.io de Portugal para Per
nam buco, foi por suppõr que nesta Proyincia
existia a maioridade dos accionistas, quando re
conhece agora, pejo mappa junto pela adminis·
tração, que apenas existem ali 21 devedore
quasi ue igual quantia, por seI' o seu credito
de 22 contos e seu debito de 19, o que confessa
a J unta quando diz que os fundos estão redu.
zido. ii propriedade pOI'lugueza.

Não sC:ldo pOl'tanto de nenhum peso as I'azões
allegadas peJa Junla, uem o sophislico impedi
mcnto de não terem sido os decretos, provisõe~'

e porlarias ellmprida~ peLo Thesouro, quando
todos os diplomas foráo dirigidos ao Governo e
aos PI'csidentes, he o Trihunal lIe parecer que
nenhum obstal'ulo se póde legitimamente pôr aos
A(lmin,istradol'es da extincta Companhia, que, na
fórma da sua instituição, de todos os principios
de justiça e das pro\'iJencias dadas por S, M, I"
derem reger e administrar seus cahedaes como
bem lhes convier ,. sem intenenção de alguma
antol'idade.

Quanto ás quantias de que a Junta dispõz, nllo
tendo eIJas entrado nos cofres senão pOl' deposi
to, não se havendo pago por falta de meios, e
sendo retidas depois pela determinação geral do
emhargo nas propriedades portnguezas, persua
de-se o Tribunal qUi! S. M. I. da ....i as proyiden
cias proprias de sua COQstanle justiça, para serem
pagas como as-eircnmstancias'permittirem.
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1t.esot!t(1cío. ""'--CO~O p:N'eCe, Palacio da Boa Vis
ta ,.eHl 5 de Junho de .1828. - Com 8 rubrica de·
S. M. I. - José Bernardino Baptista Pereira.
Extraltida do onginal no ThesOltl'O Nacional.

"
DEcnETo DE 3 DE JUI,no.

I Ulp. Bl'ulso.

Tendo Eido suspenso, por decreto de 1 do COI

rente, José Libanio de Suuza do e~ercicio do
lugar .de Desembargador da llelação de Pemam·

• buco, em consequcncia de ter, contra lei CÃ]lres-
a, nomeado, quando c~ercia o lugar de Ouvidor

da Comarca do Espirita Santo, a Francisco Coe
lho de Agltial' para Juiz dos Orphãos, sem que
pa)'a isso ~ivessc obtido na pauta dos pelouros
para os annos de 18~6, 18~7 e J8~8, votos dos
eJei~ores: ele ordem de S. lU. o I. r-emetto a V. S.,
assim n copia do sobredito decreto, como os pa
peis constantes da I'elação indusa., assiguada por
João Clll'Deil'O de Campos, Official Maior desta
Sec etaria de EstrlC;!O, os quae!; formárão culp.a
para a suspensão do sob.'cdito Dcsembal:gador"
afim- de V. S. mandar proceder conlra e.lle em
Jui~o na fórma da lei, como detel'mipa o art. 154
da Constituição do Imperio. Deos guarde a V. S.
Paço, em 5 de Julho de 1828. -José Clemente
·Pereir-a.-Sr. José Albano Fragoso.-.Jcha-se no
•Dial·ió Flum~nense n. 8, -de 9 de J ul/1O de 1828.

DEcnETO DB ~"DR JULno.

laqp. a,vulso.
Tendo sido suspensp', por decreto de 1 do cor

rente, Sergio de S'ouza Finto e 1\1e110 do lugar
de- Jaiz :de oFfóra .da ,ilIa de Uampas , pela prisão
allbitrai'iB que maod'6ra fazér de 11\1Quricio l\IJiguel
.Boonu--Uc Ollilefn <le S. 1\1. o • remelito a V. S.
assim a copia do sobredito deorelo, oomo os pa
peis constantes ela relação inelusa, assignadapor
Joaõ Cal'neiro de Campoll, Officinl 1\laior .desta
Secretaria de Estado ~os Negocios da Justiça, os
quaes fOl1márão culpa para a suspensão do sobre
dito Juiz, afim de V. S. mandar procedei' contra
elle em Juizo na fórma da lei, como &termina
o art. 154 da Constituição do Imperio. Deos
gual'de a V. S. Paço, em:; de .Julho de 1828.
José Clemente Pereira. - SI', José Albano Fra
goso. - Ac/la-se no Dim'io FLuminense n. 8, de 9
ele Julho de 1828.

DECRETO DE 3 DE JULHO.

lmp. nalao.

Tendp sido suspenso, por decreto de 1 do cor
1'ente, João Joaquim da Silva do exercicio do
lugar de Juiz de Fóra das 'Villas de TIha Grande
e Paraty, pela prisão arbitraria que fizera de Vas
co Sudré Pereira da Nobrega: de ordem de S.
M. o I. remetto a V. S., assim a copia do sobre-'
dito decreto, como os papeis constantes da 1:e-'
lação inclusa, assig1l1l.da F'Or João Carneiro de
Campos, Officiall\laior desta Secretaria de Esta
do, os quaes formárão culpa p-ara a suspensão do

·sobredito Juiz, afim de 'lo S. manaar proceder

contra elle em Juizo na 19r1Da da 1ei~ ·0:0000 de
termina o arl. 154 ·da Cnnstituição do Impuio.
Dca/; guarde a V_ S~ Paço, em 5 do Julho de
1828.-José Clemente Pereira.-Sr. José .A.lbano
Fragoso.-Acha'3e 110 Di.ario Flurn.ilJtlrlSe n. 8, di
9 de Julho de Ilb8.

DJ1CnEl'O DE 3 DE JUL,lIO.

Imp. ovulao.

Tendo sido suspenso, por decreto de 1 do cor
I'ente, Francisco José Al"cll Carneiro do exel'ci
cio dos lugares de Juiz de Fóra desta Cidade e
JUJ1: do Crime interino dos bairros de S. José-e
Sé, em consequencia de ter mandado despejar
violentamente a Adão Dledrich das casas em que.
residia, sem as formalidades dn lei = de ordem de
S. 1\1. o I. rcmetto a V. S. a copia do 60bredito de
crcto e os papeis eonstan1e'5 da lista junta, assig
nada por João Carneiro de Campos, Official
Maior desta Secretarja.oe Estado dos Negocias da
Justiça, 05 quaes formÍtrão culpa para a suspen
são do sobredito Juiz, afim de V. S. mandar
proceder contra elle em JuiJ;o na fórma da lei,
como determina o art. 154 da Constituição do
Imperio. Deos guarde a V. S. Paç.o, cm :; de
Julho de 1828. -José Clemente Pereira. - Sr.
José Albano Fragoso.-Acha-6e no Diario Flltmi
nellSB n. 8, de 9 de Julho de 18~8 .

l'ORT AntA. DE lJ. DE JULHO.

, llllp. u~q.

'J1endosu'-bido á1!ugusta p~ça ·de S. M. O
oofficio d'O 'ice-Presidente da Pro'l'1ncin de i\U..
nas Geraes, em aata lie 50 -de A.bril passado, ém
que, dando cunta de ter ficàdo residinllo no 'Pa'"
lació do Governo a famlTia do aotosl Presidente
desde que-elle pa-t'êt'a para esta -Côrte a exercer
as funcções de Deputado .na.A.ssembléa Geral Le
gislativa, pede decisão sobre dever ou não em
taes circumst-anclas pertencer o mesmo palacio
aos Vice-Presid_entes, para nelle residirem duran
te a auseneia daquelle: manda o mesmo A. S.,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justi
ça" participar ao sobredito Vice-Presidente que,
sendo da nação ou por ella pagas as casas desti
nadas para a Tesidencia dos Presidentes, ficão
pertencendo aos Vice- Presidentes para neltas mo
rarem logo que, na conformidade tia lei, forem
chamados para o Governo da Provincia, por au
sencia ao Presidente deHa, ou por quaesquer
outras causas, sendo todavia muito de seu impe
rial agrado que a este respeito haja entre huns e
outros a maior harmonia e boa intelligencia pos
sível. Palacio do Rio de Janeiro, em q de Julbo
de 1828.-José Clemente Pereira. - Acha-se no
Diario Fluminense n. 8, de 9 de Julho de 18~8.

DEcnETO DE lJ. DE roLno.

Coll. Brn.

Tendo resolvido a Asserrlbléa Geral1.egislati'::
va: t", que o 'Banco do Brazil fique ~utorisado a



a••o DE 18~••

eoiiltir notas do valor de J e 2:t/J rs., e obriga
lo a mulliplicar as de 4 n 12:t/J rs., dentro po
rém dos limites de sua emissão; 2°, que o Go
-vemo reparta, pelo maior numero possivel de
Estações (comprehendido o Bunco, se julgar con
nniente), toda a moeda de cobre que poder ap
(llicar para o troco das nolas, não sendo porém
menos de metade do que diariamente se cunhar;
?)", que a Camara dos Deputados possa instituir
eommissões de exame, quando julgar necp.ssario,
para conhecer do estado geral da Administração
do Banco c do cumprimento destas disposições;
4", e finalmente, que fiquem revogadas todas as
disposições em contrario: hei por bem sanccio
nar a mencionada resolução, para que esta se ob
serve c tenha o seu devido .eumprimento. José
Bernardino Baptista Pereira, etc. Palacio do Rio
de Janeiro, 4 de Julho de 1828, ," da Indepen
dencia e do Imperio. -Com a rubrica de S.
DI. I.-J9sé Bernardino Baptisla Pereira.

PORTARIA DE 5 DE JULHO.

IlDp. a'roldo.

111m. e Exm. Sr. - Devolvo a V. Ex. o reque
rimento do Capitão do segundo Balalhão de Ar
tilharia da lUal'Ínha, André Luiz da Costa Fro
tinho, que fez o objecto do aviso de 4 do correnle
mez, pedindo se suspenda o progresso da causa
de de~pejo que lhe move D. Catharina da Lapa e

li~t'ira,:<lm:antfl a G~mmiasão de que foi encar
regado, por i550 que ao Poder Judiciario compe.
te deferi!' ao supplicante como fôr justo, sem
qpe cm tal deferimento. se po,Ssa intrpmelter o
executivo, por ser._aq~ellc independente deste.
I Deos guardo a V. ~x. Paço, em 5 de Julho de.
1828. - José Clemente Pereira. - Sr. Miguel
.1e Som.a 1\le11o e AI vim. - A ç/ta-se no DiariQ
flul1li1le7\Se n. 8, de 9 de Julho de 1828.

PROVISÃ.O DE 5 DE JULHO.

IlDp. nubo.

José BernardJno Baplisla Pereira, elc. Faço
&aber á Junta da Fazenda da Provincia de S. llau
lo que, llavendo-se recebido o seu officio de 51

. de Agosto do anno passado, qalldo conla de ter
posto cm administração a renda dos dizimas des
sa Provincia , em obaerv an cia da provi~ão de 10
de Julho antecedente, c Dão constando até agora
a maneira por que se acha adminislrada, nem da
idoneidade e nome dos Administradores, a quo
ta respecli va a cada hum, e mais despezas que
se faz com estas administrações: determina S.
1\1. o I. que LI dita Junta immcdiatamente remelia
ao mesmo Tbesouro conta circumstanciada ao
dito. respeito, declarando igualmente o estado das
contas de cada hum dos Adminislradores, quanto
tem entre~ado, os que, ainda não tenhão cum
prido com o seu encargo, e' qual o motivo. O
que assim cumprirá. José Nunes Ferreira a fez
no Rio de Janeiro, -em 5 de Julho de J 828. 
João José Rodrigues Vareiro a fez escrev.er.--

José BemardiDo Baplista Pereira. -Acha-se no
Dia/'io Fluminense n. 8, de 9 de J allto de 1828.

•
PROVISÃO DE 5 DE roLIV>.

Imp• ..,0180.

José Bernardino Baptista Pereira, etc. Faço
saber ii Junta da Fazenda da Pro"ir:cia de 1\Jinas
Geraes que, constando neste Thesouro o granae
prejuízo que causão ú 'Fazenda Publica os Admi
nistradores dos Registos dt."ssa Pro"incia, não
só pela falta de zelo que empregão, como tam- •
bem pelo dólo com que se conduzem, passando
guias, ou de generos suppostos, ou de maior
quantidade do que a que se lhes apresenla, deler
mina S. lU. que a Junta, tomando Omais serio
cuidado sobre os pontos que lhe são indicado!,
proceda a este respeito ao mais rigoroso exame,
afim de evitar a cODtinuacão de huma semelhante
malversação, ficando n~ inteUigeneia que não
deve empregar senão pessoas de provada con
ducta, e taes que nellas não caiba o receio de
abusos, devendo dar conta, tanto do resultado
dos seus exames, como das providencias com
que occorrer, O que assim cumprirll. José Nunes
Ferreira a fez no Rio de Janeiro, em 5 de Julho
de 1828.-João José Rodrigues Vl1reiro a fez
escre,·p,r. -José Bernardino Baptista Pereira. -
A cita·se '10 Diario Fluminense n. 8, de 9 ele Julho
de 1828.

PORTARIA DI; 5 DE JULIIO.

Imp. avulso., , .'
S. 1\'1. OI. annuindo li representa9ão de V. ·S.;

de 9 de Maio proxi'mo p:lssado, ha por. bem que
cesse, d'ora em diante, na Relação dessa Cidade
o despacho das Quintas-feiras, c que, occorrendo
necessidade dI) se adiantal'em os processos crimes,
V. S. eonvoquç enlão .successiva01cnte, tantas
relações quantas a necessidade o exigir, por ser
esta medida mais util ao despacho dos feitos oi
;veis, e propria a fazer aecelerar o dos processa
crimes. Deos guarde a V. S. Palacio do Rio de
Janeiro, em 5 de Julho de:1828.-José Clemenle
Pereira. - Sr. Eusebio de Queiroz Coutinho da
Sílva. - A elia-se no Diario FLuminense 71. 8, de 9
de Julho de 1 tJ!18.

ponT ARU DE 5 DE JUJ.HO.

IlDp, avulso.

S. l\I. O I. manda recommendar novamente a
V. S. a remessa todos os tres mezes da relaeão
dos presos que se acharem nas cadêas dessa P~o
"ineia, na conformidade do que lhe foi eommu
nicado por aviso de 'J de Janeiro do correnle
anno. Deos guarde a V. S. Palacio do Rio de.
Janeiro, em·5 de Julho de 1828. -José Clemen
te Pereira. - Sr. André Alves Pereira Ribeiro
Cirne.--Aclla-se no Diario FLuminense n. 8, de 9
de J alho de 1828.

Na mesma conformidade aos Chancel1eres da
Bahia e Maranhão.
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POnTAIUA DE 5 DE JULDO~

Imp. at"ulso.

, l\1~da S. l':I.., O I., pelá Secretaria de Estado
dos Negocio~da Justiça, que a l\lesa do Desem
bar...o do Paço faça subir iI ~ua augusta presença,
.éod: a brevidade passivei, buma copia exacta da
jahella que rf'gula os emolumentp que se perce
bem pelo mesmo Tribunal, acompanhada das
copias dos llegimel)loS ou ordens) regias que os
cstábelecêrão, e igualmente copias das ordens
que autorisilrão a~sim os Officiaes da Secrctaria
da referida Mcsa a cobrarem adiantados das par
tes os emolumentos dos diplomas c mais papeis
que por ali se expedem, camo os Continuos a
perceberem alguos emolumentos não designados
nos respectivos regimentos. l'alacio do Rio de
Janeiro, em'5 de Jull10 de 18,28.-Jusé Clemen
te Pereira. - A elia-se no Diario F lumiJlense n. 8,
dC9 de JUl/1O de 1828. . . .

Na mesma conformidade á Mesa ela Consclcn
cia e Ordens.

ponTAlUA DE 5 DE JlJLIIO.

Imp...alio.

LUanda S. lU. o I., pela Secretaria de EstacTo
dos Negocias da Just'iça, que a Junta da Bnlla
tlà Cruzada faça subir á sua aúgu ta presença,
com a brevidade passivei, huma copia :exacta da
tabella que regula os emolumlfntos quc se per
oebem .pela mesma Jl1nta, acompanhada das co
pias dos r.egimentos ou ôl'llens regias que os
estabeLecêl·ão. Palacio do Rio dc Janeiro, em 5
de'Julho de 1828. -,José Clemente Pereira.
A c/la-se no D iario Fluminense n. 8, de 9 de J alho
de 1828.

pORTAmA DE 7 DE JULHO.

Con. l\lineira.

Tendo subido ii presença de S. lU. o I. dil'er
,sos requerimentos Je pessoas providas em Cadei
ras de primeiras letras creadas de novo, com
ordenados, pelos Presidentes em Conselho, e de
outras pro\'idas ,pelos mesmos em Cadeiras jil es
tabeleeidas, pedindo a approvação Jo Governo,
c não hal'cndo participado alguns Presidente,
~omo he de sua obrigação, taes Cl'eações e pro
vimentos, c estes legalmente approvados n3 cou,
formidade dos :Irts. 2°, 5° e '}O da lei de 15 de
Outubro de 1827: ha por bum o mesmo A. S.
)'ecommendar o cumprimento das citadas detel··
mi nações , par<\ se não repetirem no fuluro se
melhanles faltas. O qne se parlicipa, pela Seere,
taria de Estado dos egocios do Imperio, ao
Vice-Pre idente da Proyjncia ele S. l'aulo, para
Sna intelligencia. Palacio do Rio ele JaneÍl'o, em
7 de Julho de 1828. -Jo é Clemenle Pereira.

Na mesma conformidade e data a loelos os Ga
,'crnos das oulras Provinci'as.

PORTARIA DE 11 DE JULIlO.

ColI. Mineira.

Fei presente a S. M. o 1. o requerime~to .de
l\lanoel Francisco Coe1ho, Sargento da prlmClra

TOMO VI.

'Cóinp'~nhia do Batalhão n. 72 da segunda linha,
queix~ndo-se .le ter sid~ preso. e a?orrent~do na
cadêa publica, pelo JU.1Z Or~lI1arlO d.a Vllla d.
Aq'uiraz, por IlUma dls5ençao que tI\'era com
Eduardo Francisco Tav.ares, de que resultou sa
hir este com hum leve ferimento, com infraeção
da Constituicáo e menoscabo .Ios privilegias con
cedidos aos 'l\lilicianos. E como pela re~posta e
documentos juntos .\0 supplicado, pela inform~

ção do Ou.vidor ~nterino lIo Ce~rá e pe!~ amclO
de V. S. se mostra que o upplicante 101 prt:so
em flagrante, no acto de ferir gravemente ~ODl

buma faca de ponta áquelle Eduardo FranCISco
Tavare~, pelo Commandant,e do tlistricto, encar
reO'\ldo da Policia da Villa, e pelo mesmo remet
tido' com a faca ao supplicado para lhe formal.'
culpa e que esta immediatamente se lh formá
ra, s~gue-se qne toda a queixa do supplicantll,
na parte relativa ú prisão, !le maui~e tame~te fal
Sa vbto que não foi presn pelo Jmz upphcadQ,
n:m quando til'esse sido h3l'ia "íolaçiio da Con 
tituição, porque a pri!'ão foi. bem feita, ~1~~1 que
bl'a dos prhilegios concedJdos ~o l\hhclanos,
porque estes nenhum tem para n?o sel'em preso
p,elas autorillad~s ciY~ , qualldo lo.rem encontr~

dos -em fiagl'ante deheto, , por malS alta que seja
a sua gerarchia: houve porém excesso em se
lançaI', fenos ao sup'plicante, porque, p~l? de
creto de,23 de Maip de 1821, e til prohlblllo o
uso da correntes nas càdêas' Ifo póde, apez(\r
disso, haver Illg,al· o proce~imeoto criminó,ll ~on
I.,ra o s:lpplica~lo por este abu o, em allençao a
ser homem leiO'o e lavrador, c mostrar que obrou

o I . .assim em boa fé por ignorar a el, sem animo
de injul'ial' nem oppl'imir o supplicante, contra
o qual não tinha indisposição antecedente, e tan
to que 10"'0 na manhãa do dia seguinte lhe man-

, tl J b'dou tirar aS sobl'edilas conente , SCOl o o I'lga-
do a este il'l'e"'ulal' proceuimento por não sei' a
cadêa segur3, oe lhe ter I'epre~enlado o Carcel'<;.i
ro c Commaodante -da guarda da me~ma cadca
que não I'espondião pelo preso, por ser homem
turbulento, e havCl: denlll1cia cle que lI'atava c111
evadir- e durante a noite. O (lue tudo manda o
mesmo A. S. participar a V. S. para assim 0. fa
7.er constar ao supplicante, 1I1'denanrlo maiS a
V. S. qne raça adl'cl'lil' o Juiz supplicac!o da sua
falta de curo primcnto da lei, na parte em que
não foi por ellc guardada, c (Jue não manJa ter
com elle maior procedimento em allenção ~l ra
zões sobreditas. Deos guardeá V. S. PalaclO do
Rio de Janeiro em II Je Julho de 1828.-Jo Ú

Clemente Pere;l'a.-5r. André AIres Pereira Ri·
beiro Cirne.

RESOLUÇ.'\.O DE 1.1 DE JULHO.

Manusoripto anlb~nlico.

- Senhor. - POI' portaria da Scc~elaria de Esta
do dos Ncgocios da Fazenda, de 25 de Fevereiro
do conente anno, mandou V. l\l. J. remettel' a
este conselho, para consultar, o J'equel'imento de
Franci co Antonio Ferreira, cm que pretende o
pagamento de 15:2~9:L't>6?0 rs. proveniente da
quantia de 1 J :q85')7>7 15 lS' que lhe fôra e:ltor-
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quirlíl de scu cOI"l'c~pondentr.na .Çidade do Mara
r1hão, pelo larquez do nlarao'hão, a. titlilo de
s,er pl',opd.edade por"ugAle~a.

Inslruiiio csta Upp!iea diverso~ par~cúes e res
postas fiseiJes Jadas pela. 'Repartição da Thesoui'o
-Pu~lido, cujos papeIs ,sobem tod~s no se~l ol'igi,..
-ria!. E ll'Iánclanud (l Coilselho flue il1forma5se so-
"bre e5te Ílcgocill o Desembargador Jyiz dos :Fei
10s da Corôa e Fazenda ac;onal, com O seu pa
r.ecel', atiõtez o u~lo Ministro pelá maneira se
"'uinte: - Senhor. Ainda guanuo compelir podes-
c ao su\?pHcante ? regre !iO contl'a a Fazenda
aeionul pelos <1busos da judsdicção ou da força

que em ol"'ull;la cou,5a se equipaJão, commelli~

'dos pcss'oalmente pelo nfa~'g&ez do iUill'apl~ão,,,
seinJ're cum priria que eHe primeil'o fos"ti execu
·tado em seus bens.. niW só neste Imperio, mas
em qualquer lugar de Sua residencia , muito prin
cifalmente não se achando à pretenção ao sup
pbeaqte compr.ehendida na purtaria, de 23 de Fe
verelro de 182~ declarada pela ue 28 de l\laio
do mesmo anno, que o supplicant~ jUlita por cer
tidã6 contra-producentem, Parecc-mç'pó,is ,que
o sUpplicl1nte uão gode ser dcfellLlo, mas"V', M, I.
consnltarÍl como fôr mais jU,sto, mo d~'Janeiro,
28 de Agosto de 1827' - Joaquim Jgnacío, Sil
veira da MoLta,

Ouvido sobre tuJo 'O De_embargador Proc\lr~
-dor da. F'azenda, respond'cu este:- ão s,P,,podend,o
applicar a d'ispo içJo dá portariá' d~ 2$ ue 1\lai de
182~ ao ca~ó éTl) qúe"tão" 'dàb he dçferfv:cl a pre
tençao do sllpp1itlà6~e, que poder!. prop',Iral' <> seu
embolso contra quem foi deixado seu direito sal
""O, coo formando-se com. o 'que 'sobre iJ" ta mate
ria respondeu o Oésembllrgador Procurador da
Corôa, e com o pal'eeel' do Juiz. Rio, 3 de Se-,
tembro de 1827' - Medeiros.

O que \'isto, pareceu ao Conselho que, e tando
competentemenfe I.egalisado pela sentença junt<l,
e com audiencia do De embargador Procurador
dor C orôa e Fazenda, t> damrío recebiclo pelo sup
plieante, em conseqllencia do npresamento que
igualmente se mostra pela mesma sentença haver
ido julgado nullo P. injusto, e sendo esse apresa

mento anterior ti pOrtaria de 23 de Fel'ereiro de
1825, pela qual se deciárou ler a Fazenda Publica
tomado sobre si a 'indemuisação cios apresamentos
até essa época, seria ir dontr~ a razão e ju~t'ça

eXigir-se hum 110VÓ proce so intentaClo contl:a a
Fazenda Publica, lanto porque tenuo sirlo nesse
proees o.olHido- o Desembargadol' Procurauor ria
Fazenda, não sfl póde a me ma Fazencla considerar
inaudita e não con,eDcida, como porque estando
pela maneira exposta certa, clara e liquida a sua
re ponsabiliclade por esse tlamno resultado âe hum
apresamento, "iria o no1'O proccsso C!.. senil' só
mente para espaçar tempo, augmer'ttàl' despen
dias ús partes ,e á mesma Fazenda, por se aug
menlarem com o progresso do tempo os prejui
zos, consequentemente as indemnisações que tem
a fazer, o que tudo verifica cessa.r a pretendiJa
falta de processo, e urgir a di posição daq~ella

portaria, qUé se mande compE;tentemente decretar
o pag-amento do damn~ constante, d scntença
junta pelo supplicante. V. M. 1. poréro ordeoa-

rá o mais ju.sto. [lio ~ ') de. ')lv.pmlro de 1827,
6° da Independência e ao lmperí"o.-Leonardo
Pinheiro de VasconciJllos. -' José Fortunato de
Brito Abreu 'Slou'la c 1\1e e~es.-r,hão Bra s de

-Mello•..- gostlohn Potra de Bitan(fOuvt. .
BesoLução, -Como pareoc M:Dc&embaltS'ádol'

Juiz dos Feitoscla 00r€Ja e -Sobepania aoional.
Paço! t I de Jullm de J,1h8.-Com a r bI'i a de
S. M: I. -Ijosé Bcrnal'dino BaI"i 'ta Pereira. 
iiella-s6 o origiflltl '110 Gm'tOl'to aC6ual do f['!l8$OW'O
ll{acional. ; ."

llESOLUq -,o DE 1íl 'l>E ',nn;8o.

, Manl,l$criPto authen\ico.

Lourenço &otooio do Rego, rHJgoéiaI1t'e' tlesta
praça, pretende que se lhe pague; pelo "J'hesou
1'0 Nacional, a quantia de 25: I o I .{7>384 rs., pro
veniente de parte da earg~ do bergantim OrieRte,
e de metade da dita embarcação que lhe perten
ce, por. ~er sido tuUo apresado por' 'Lord Coebr be.

O Procnrador da Fazenda respondeu: - A Fa
zenda Nacional nno Tui parte na senteuça junta,
c por isso não póde ~el' executaila tontr'a a mes
ma, como pretende o supplicante, por hum meio
in olito"e iUegal, sem que o possa auxilia,r a por
tll,ria de 2l. de Feyereiro de 1)824, por '!osso que
'não al.tctandq eS,ta ,a marcha Jegillo he precis:o
I:JI~e o supplic.aí'lte, pelos meias cOlqpetente.s de
gp.e inforp;l,a o Es.crh;f:9 liosFe1tqa da Coroa,.se
QUillifiquf"flas ciJ;cumstan.GÂ~ ,da.par:taqia, ,e ,C00

vença como respoDsa,veLa Fazenpa" ,Rara se etI
trar na liquidação que lia pertencente, á tlKec.u~

,Ção de sentença, o que muito eonfórma com o
que se resol veu. na consnlta. inclusa. _

Parece ao Comelho da Fazenda qne estallu'o
cxpre so na I'eferid-a pOI,taTin ter a Fazenda Pu
blica tomado sobre si as indemnisay(>es das per
das e damnos provenientes d'os apresamentos rea
lisados até essa épo'ca que fossem julgados im
procedentes, e mostrando-se pela séntença junta
que es e apTes-amento antecedêra a portal"ia, e fô
ra julgado injusto com audiencia do Desembllr
gador PI'oem'ador da Corôa c Fazenda que foi
-ou vido nesse processo, e provnndo-se finalmente
pela liquit.lação legalmente feita no JuiiO, ua AIJ
ditoda o valor das perdas e lIamnos, viria a ser
conlra os diotames da justiça e ,da equidade de
negar-se aó 5upplícan!e a pedida Tndemmsação ,
pbrigando-osuperfluamentea Intentar hum no1'O
procos o contra a Fazenda Publica, para er es
ta obrigada a essa respon abilidade, quando esta
existe certa, cl'a!'a o incontesta vel ú face daquel
la sentença e referida portaria, proces O que só
teria por fim retan]ar a olução COlÍl prejuizos e
de5pezas das ,Partes e' da Fazenda Pl1bVca. Não
obstão as' oon uHas, de 18 de Janeiro de 1826 e
de 2 de Março do corrente, que sobem juntas.,
'porque, procedendo em b~m diTCTsas l:iypdthe
ses, não estaria liquillado o d'llmno, como está
no caso presente; motiTO'S estes que parecem de
monstra!' que a boa fé, a equidade e a justiça
claram ente exige.m á. face da portaria menciona
da e, senlt:)lça que se çleqr-clf,' o pagameQ.lo e in
de~njsa~ão pediil.as,..pe~o sUPjllicante. I



, B.~S(}'upão. -Como parece ao Desembatga'dorl
Pi'OQúl"ã~'l" da' Fa~nd3'.' Paço,' I I <Te Julho de)
J8!i8:'.!J-Gom a;rubri'Ga ete-S. 1\1. I.-Jo é Ber
n'à\,d'il'H> :Bapti~U: Pereirã. '-E?l1tl'ahida no Thesou-
'1'0 Nacional 0\1 (f/'lginal enviado ao Conselho. a9S 25
d!l Julho.

R$OLU1:;ío DE 11 DE JUJ.HO.

M';lDuscripto authcnlielJ.

, Antonio Comes de Briio, como Curador do
demenre João dc Banos Pereira do La "? e 1'u-
t -d.L. • - 0'

01' os menores lI'maos deste, José laria de Bar-
ros ~erelra do Lago, e Joaquim José de na-rros
PereIra do I,ago, llIhos legitimos dos fallecldos
Tenen'te-Geué'ral e Con elheiro de Guérra .fóão
8e Banos P-ereira do Lagó Soares de FiO'lIeiredo
Sarme'ntn, e sua mulber D. Anna iUic~elIa da
tonsecá Banos, pede que se veriOqlJe em seu,
tttl~lado' a 'pensão de '300:tiJ 1'5, que' )De foi con
cedIda con]unclomente com sua fallecidã mãi
em remunerhção dils serviços de seu pai. '

Respondcu o Procul'ador da Corôa a fhvol' des.
~a pretenção, Ecando porém a mercê dependen..
t~ da approvàça~ da Â;ssembl,éa I..egislativa, e ou;
'Vldo o ConselbclI'o FI -cal, chsse:-HurtllJ resolu
ção d'e 5 de l\1arço de 1759, qúe cita o iudex de
Fernall,les Thomaz, determina que estas pensões
accresção de hUIl~ para os outros contemplados
nas ~,~rt:es delras, O requ{lrimenti> me parellc pois
de~erl\'el, passando-se novo alv-ará ou apostilla
?om os nom?: dos Consorfes da tença q,ue a mãi
defunta habIlitou na segunda sentença que aqui
!ejo das justificações do Conselho.
• O que "isto, pareceu ,HJ Çon elho o mesmo
que ao Conselheiro Fiscal, com quem se conrol'
ma, aUenta a resDluçdo de consulta por que se
concedeu a tença e alvará em virtude della pas
sado. Rio de Janeiro, 4 de Junho de 1828,

Resolução, -Como pal'ece. Paço, II de Junlio
de 1828.-Com a rubrÍca de S. 1\1. l.-José
Clemente Pereira. - Acha-se no Liv. Iode Reg.
de ConslLltas do CO/lselIJo ela Fazenda ri {l, 254.

RESOLUÇÃO DE 11 DE JUJ.IJO.

l\fanllscpipto alllhenlico,

O B1iigadciro Nntonio Xaviel' de Souza Sayão
requer que, tendo-se'-Ihe confel'ido a lença de Co o
ronel, pede dra a que compete ao posto de Bri
gadeiro cm que se acha, "erificando- se em suas.
filhas D. l\lada Delfina Vellori Sayão, D. Nal'ci
5a Violànte Vel10ri Sayão c D. Carlota Joaq.uina
VeIrori Sayão, rcsp'ondêl'ão o Procurador da Fá
zeôda e Conselheiro Fiscal, que a pretenção do
supplica'llte Ire de graça, e só pode ler lugar por
efi'eitos da imperial munificencia.

O que visto, parede ào Conselho que, se3do de
jusli~a o defl'rlmento da prctenção do supplicao
te na primeira parte do seu requerimento, quan
lo á emenda do accrescimó da quantia de igaada
ao posto de Brigadeiro, de que o slJpplican[e rem
palente, e a qué linha sido promovido muito an
tes de requerer a remuneração no p1)sto de Co-

ró'lfel que lhe foi -consultada 6 clmtedlla pe1u
engano com que a roquel'êra naqueUe po tól,
tendo-u superior, igualmente se apP,'oxima muit\)
á mesma ju liça o defcrimellto da sl!guoda parte1
em flue pede se lhe conceda a graça de verificlll"
se a renunoia que fazem suas ll'es filha , pata
que nellas fiqn6 d de jii existindo o gozo da res ....
peoli\"a pen ·ão. Elle Con elhaiflQ consilierão:f
á face do lei, os seniço. militares, constituiodo
monte no casal daquelles que os I'l'e -tlio, e pOI
isso partirui entre os setls hel'tleiro , bem eomo
elIes poJam SI!r doa los, cedidos ou renunciados,
comtanto <file o S'éjão na fÓl'ma designada pela
leis. Qra, no ca-o, cm que e póde repulal' c. ce
dente li jusliça o deferimenlo dI) l'eqlJerimento d~

hum pai que, lendo leito serriços militare' .'e
muneraveis pela lei, usa da faculdaJe que clIa
lhe conceilc, pedindo fJue a remuneração que'
lhe compete se vel1fique em suas (ilhas, que tan
to ii préclsão pelo seu estado lle pobrt:zo em que
se aGhão, o quali~lodé proveniente de hurna fa
milia distil1cta, c a aatual do posto superioloem
que seu pai se acha? Nüo lhe póde oh tal' certa
mente o mOliro ele ter siJo já confel'itla ao pai

. sup~licante a remuneração até o posto de COlIO

ne!, e 101' della FI feito assentamento, porque"
tendo sido a consulta que se fez hum resultado
do requerimento cm que hOIHe o engano de 1'8~

querer como Coronel, sendo Brigàueino, e que
agora pede se emende nosta consulta, tcv.e o
e'ons~lbo o esquecil'lento de tl'alar l'cspcHo á se
gunda parte do requerimento que a produzia,
no que elles Con elbeit'os cotlsiderão gl'avaJas e.
prejuJicadaõ as filhas menciO:ladas. 1'ambem não
póde obslar o deferimento e I'esolução ele V. 1\1•
I, naquella 000 ulta, porque c -Ião persuadidos
que o espirito de V. ~I. I. foi indeferir a renun
cia .com a sobrevÍI'e.ncia pedida, que não deve
ter lugar, e não a rcnuncia simples faculta dapela
lei, e que V. M. I, constantemente faculta a to
dos o q,ue th'a supplicão. Conclnem portanro
que lhes parece er cleferivel e de ju Liça o re
querimento do supplicaute em toda sua extensão,
concedendo-se ao supplicante a remuneração de
500:jj; \'5, que, como Bl'igadeiro, IT1C compete,
nri6canlo-se repartidamenle com ignaldade pe
las suas tI'es Olhas mencionaJa no l'eql1ef'imento,
deduzindo-se de ta quantia toda a' outras de
pensões q.ue já lhe foriio concedidas, e que do
restante se passc liLu,lo li mesma para promove-o
rem o seu assenlamen(o, cassando-se o tituro
que ao supplicante se passou em virtude daquel
la consulta c loeso!ução, c pondo-se na 'Verba do
assentamento -as competentes oota . Rio de Ja
neiro, 16 de Junho de 1828.

Resolucão.-Como parecI!. Paço, J 1 de Julho
de 1828. - Com a I'ubrica de S. ll. I. - José
Clemente Pereira. - Aclta-se 1\0 tif)o Iode Reg,
de Consultas do ConseMo da Faünda, fi {l. 255 fJ.

I'ROVJ ÃO DI! -12 DE .fUtIJO.

Imp. avulso.

José Bernardino Baptista Pereira, etc. Faço
saber li Junta. da Fazenda da Profincia do Espi
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rito Santo que a S. 1\1. o I. foi presente o reque
;rimento dos mOl'adOl'es da ViUa de Campos, ex
pondo os graves prejuizos que expel'imentão no
seu cOl,llmercio, e diarias impllssipilidadcs que
encontrão em rcalisar as (nais urgentes transac
ções dos generos indispel18a I'eis Í\ "ida, pela fal
ta que ali se experimenta de cobl'e, hoje unico,
agente de circulação, males que de momento a
momento se aggravão, não só pela prohibição
da sahida do eobre de ta Côrte, como ainda
mais pela n!Jrigação de ramellerem para a capi
tal dessa Pro I'illcia ns sobras dos rendimentos pu
blicos, pelo que ordena o mesmo A. S. que, em
'1uanto wb Ltir a escassez UO numel'ario, fiquem
suspensas tnes remessas, detCl'minanrIo a Junta á
Repal'tição competente d,H(!lélla Vma que men
'almente aque sobre neg'ociantes abonados de~

ta, em lclr:lS png,lI'eis Ú"ist3, o valor das quan
tias cujn remessa ~c manua suspender, c que se
deve distribuir pelos sacadores (Ias mencionadas
letras, 'pI'oce(lendo-se nestá opel'ação de hum
mouD que nem impoça ou retarde ii cobr·allça
das quantias equivalentes que devem daqui,ser re
metlidas para essa, a occorrcr as neee~sidadQs e
empreg'os a que são destinarias, como tambem
que não I'Ú fomentar a arnbição dos agiolistas,
pois que o bem a que S. 111. se propõe he O do
maior I umero e da cias.~e menos opulenta. O
que se lhe participa para sua intelligcneia e fiél
execução. Albino Nunes de Aguiar a fez no Rio
ele Janeiro, em 12 de Julho de 1828. - Mareel
lido Antonio de Souza a fez escrcyer. -Jo é Ber
nardino Bapti~ta Pereira.-Aclw-se no Dial'io Flu
minense 71. 16, de 18 de Julho de IS28.

PORT A.RI A 'DE 1.2 DE JUUIO.

ColI. Planchcr.

Foi prcscnte a S. ~I. o l. o omeio do Vice
Presidente da Proyincia de l\Ialto-Grosso, de 5
de Maio deste anno, em que refere o seu proce
dimento á chegada do Teneute Luiz Rui, quc,
,-indo da Republica Boliviana, tinha de pas.:iar ao
Para-guay com omeios dirigidos a pÔI' em liber
dade o nalul'alista Bomplanll; e man la o mesmo
A, S., pela Secretaria clc Estado do Negocios
do lmpcl'io, não só approvar e louvar as ll'ledidas
que tomúra o Vice-Presidente, fazendo apromp
tal' o quc julgou preciso para o transporte e se
gurança (10 dito emissariu, mas participar-lhe que

erão seniprc do seu particular agrado todos os
actos de amiza(le que as autoridades da~ Provin
cias deste lmperio, limitrophes das Republicas
de Bolivia e Paraguay, praticarem por considera
ção a estas, manténdo assim ~ boa intelligencia
c harmonia que felizmente subsiste entre o Go
verno de -8. 1\1, l. e os das referidas Republicas.
Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de Julho de
182S. - José Clemen te Pereira.

PROVISÃO J}E 12 DE JULll.O.

Coll.l'laocher.

J.() é Bernardino Baptista PCI'eira, etc. Faço
saber l' Junta da Fazenda da Provincia de Per-

n ambuco que~ sendo presente á S. -M. o I, o seu
offiQis>' de 50 de Jl1Pho do anDO antecedente, in
formando sobre o requerimentp dos actuaes Ad,
ministradores da liquidação dos fu:nao~ da extinc
ta Companhia Geral'dessa Pro,-incilt e Parf,\hyba,
no qual pedem a entrega dos ditos fundos depo
sitados no eofre publico da mesma Provincia,
em consequeneia (los sequestros fe~tos nas pro
priedades portuguezas, quando ca'usâs soberanas,
sobremaneira imperiosas, instárão essa providen
cia, as quaes tendo cessado, em observancia da
\1ttcl'al di 'posição do § 6° do tratado de 29 de
Agosto dc 1825, para, na conformidade dos seus
esla-lutos, procedercm ao rateio deIles pelos ac
cionistas,; expoem cm eontradicç,ão ipfundamen
tadá' o que se I'ê dos extensos artigos do mesmo
omcio: bou I'e o mesmo A. S. por bem declarar,
POI' ua immediata resolução de 5 do presente,
tomada em consulta do Trihunal da Junta do
Commcrcío, bem como sobre a rcsolução de
6 de Abril tlo anno antecedente, a requerimento
db intel'cssarlo Manoel Zeferino dos Santos, e
mais requerimentos postcriormentll orrereeidos
por João Abraham ~lazza, hum dos ac!uaes A.d
ministradores da dita Companhia, não serem do
mais pequeno peso as razões allegadas por essa
Junta; e outrosim ordenar que não se ponha
ohstacul0 algum aoS Administradores, ppis que,
na fórma da sua in lituição, de todos os princi
pio~ de justiça, e das i.mperiacs providencias
dadas, dc"em reger e a'dministrar seus cjlbedaes
como beni lhes con "ier, sem intervenção de al
guma autoridade; e qnantô ús quantias deposita
das, dará as providencias proprias da sua constan
te justiça" para serem pagas como as circumstao
eias permittirem. O que se participa ~I J uota para
sua inlelligelleia e fiel execução, sem du vida ou
tergil'ersação alguma. Pedro José (a Camara a
fez no Rio de Janeiro, em 12 de Julho .de 1828.
- Marcellino Antonio de Souza a fez escrcver.
José Bernardino Baptista Pereil·a.

RESOLUÇÃO DE 1.4 DE JUI,HO.

~!annscl'iptonuthentico.
r ;

Senhol'. - Por portada da Secretal'Ía de Esta
do dos Negoeios da Fazenda, de IS de Outubro
de 1827, mandou V. M. I. remettel' a eslç Con
selho, para consultar, o requerimento de D. Fil'
miana ABdreza Verciani, em que pede h\lma
pepsão cm remuneração dos serviços de scus fal
Icei dos pai c marido.

Vinha instruida esta snpplica de huma infOl'
mação da Junta da A.dmjlli~tração d05 Diaman
tes tIo Tcjuco, e di versos pareceres dados pela
Repartição dó Thesouro Publico, que sobem com
esta no ol'Íginal.

E dando-se por este Conselho vista de tudo ao
Descmbal'gador Pl'oourador da Fazenda, respon
deu o segllinte: - A supplieante se faz merece
c!orq, pelo estado de pobreza a que se acha .fed.u
zida, e ca.Tegada de filhos, de merecer a impel'lal
munificencia em attenção aos serviços de seus pai
e mariqo, justificados com os documentos juntos



lo-

ANIlO:P _
e informaçãJ da:Jlinta da E,xtracção Diamantina;
porém a sua pl'efenção só pôde ser deferida por
gr~ça. espec,iaJ. Rto, ~6 de Outubl'o ae 1827' 
j)ledelros. ,I.

OU I' ido depois o Conselheiro Fiscal das I\Ier
cês, di:se :-CumpriI'ia requerer que a supplican
te se habilitasse lia Conselho por legitima para
poder ob.tel' a remuneraÇão 'dos seniços de seu
fallecido m:i'tido, se eHe' fossem decl'etaveis, e
porque o não são os de seu pai; he entl'etanto
digna ue compaixão a sua sorte. Rio, ~7 lle Ou
tubro de 1827.-01', Na "iJITO.

O que visto, parece ao Conselho, conforman·,
do-se com a il)fúrmacâo da Junta da A.dministra
ção dos Diamantes é respostas do Desembarga
dOI' Procurador da Fazenda e Conselheiro Fiscal,
que os longos serviços do pai e marido da sup
plieante, p.11' eslilo remuneraveis, e a gTande
pobreza em que ficilrão a supp lieante e seus Ca
lh,os, os fazem dignos de merecerem da mllnifi
cencia de V. 1\1. J. de serem soccorridos com a
peqsão que fUI' do agl'ado de V, M, I., para te
l'cm os meios neccssarios lle proverem ii sllbs'is
tencia; mas V. I\I. L mandar'" o que féir justo.
Rio, 9 de Julho de 1828, ,0 da Imlepel1tlencia e
do Imperio.-Leonardo Pinheiro de Vasconcel
los.-Francisco Lopes de Souza de Faria Lemos.
-Francisco Baptista J1odrigues.-José Fortuna
to de Brito A.breu Souza e .Menezes.-João Pres
tes de l\lcllo.-João José da Veiga,

ResolLL~·ão. - Não póde te I' lugal' nas acluaes
circumstancias. Palacio da Boa Vista, 14 de Ou
tubl'o de 1828. - Com a rubrica de S. M. I. 
i\Iiguel Calmon du Pio e Almeida. - Aella'se o
o)'~8iTlal no Cm'tol'io actual do Tltesow'o Naoioi7al.

A.VISO DF. 1h DE JULHO.

Imp. avulso.

Tendo faltado agua por mais de huma vez no
chafariz do Campo lIa .Acclarnação, e provindo
a falta necossariamente de omissão dos encane
gados do encanamento das aguas do l\laracanã ,
porque estas ão sobremaneira copiosa , S. "1.
u J., a quem este acontecimento foi presente,
~elltindo dl'amente que o llefeitos c lle cuidos
dos ,obreditos encarregado contl'ibuiio pal'a
augrnentar a oppressão do povo de,la capital,
quc 11a tantos mezes oITre, por tel' diminuido

, mais de metade da corrente que vem ao chafariz
da Cal'ioca, em conseqnencia da prolongação da
ecca: ha por bem que V. S, despeça immeclia

tamente os empregados lJue li verem inCOl'l'iJo
em tacs faltas, informando sobre as can as lle que
provierão, c tomando desde logo ef1lcazes medi
das para que nunca mais se repitão. Deos guar
de a V. S. Paço, cm I(l de Julho de 1828.
José Clemente flcreira. -Sr, llrigadeÍl'o FI'an
cisco Cordeiro da Sih'a 'torl'es.-A.cl/(t-se no Dil].
1'i() Fluminense n, 20~ de 25 de Julho de 1828.

A. VISO DI.! 14 DE JULHO.

Imp. avul.o.

S. M. O J., a quem fói presenlc o omeio dc
V. S., de 9 de -ovemll1'O do anilo passado, cx-

ua
poodo a duvida que se suseitára na Mesa do ~ri

me dessa Relação, por occasião de ser nella apre
sentaua a primeira de"assa a que ha via procedido
o OU"idor Gel'al do Crime, por ol'dem do Presi
dente interino dessa Pro"incia, sobre os aconte
cimentos anarch~cos que oclla liyerão lugal', afim
de se deferil' aos requerimentos de alguns indi
Tiduos na mesma pI'on'lllciado , que pedirão e
ihes désse baixa o a culpa, em virtude da porta
da de l) de Agosto rle 1825, expedida por esta
Secretaria de Estado dos Negocio ua J lIstiça ,
qu~ declarou nulla a sobredita devassa C*), me

(") .1viso de 27 de /,,/1'0 de 1.822.

Sendo p.'esente a S. A. R, o P. R. o oficio do Jn.iz de
Fóra desta Cidade, José Clemenl'c Pcrei,'a, de 1.7 do COr
rente mez, cm que participa ler sido pl'Oroga(la, pela
Mesa do Desembargo do Paço, a licença que Ilte foi con
cedida pelo tem po de hum mez para estar ausentc do seI'
lugar, o mesmo A. S" tomando em considcração a aeti\'i-·
dadc c patriotismo quc o dito Juiz de Fóra tem mostrado
cm benefipio da causa do 13raúl, e o quanto se faz neou
sal'ia a sua residencia nesla Cidade p'"'a objecto do ser
viço publico: manda, pela Secrelaria de Eslado dos r e
gocios do Reioo , parLicipar-llte que ser;' muito do seu real
agrado que clla, não se aproveitando da mencionada pl'O
rogação, se recolba, quanto anlcs, a esta Cidade, para
contiuuar no exereicio do seu Ministerio. Palacio do nio
de Janeiro, 27 de Jullto de 1.822.-José Boniraeio de n
drada e Silva. -Ac:ha·se ri pag, 99 do illlP"csso illtitulado
Processo d JS Cidadãos Domingos Alves, etc., ele.

Portaria de 2 de Novel11b"o de 1.822.

endo muitu necessario, para se manter a [r'anquilliD3.
de publica e conseguir,se o glorioso exilo da sagrada cansa
do Brazil, dal' promptas e energioas providencias para se
descobrirem os terrhrcis monstros desorgaDisadores da boa
ordem, que intentavão ellcltel' de luto esla Capital, eons
pivando contra o Governo estabelecido, espalhando eon
Ira eJle as mais alrozes calulUnias, fomenlnndo emfim ;\
anarcbia C a guerra civil, C cumprindo, para desaggravo
dos fieis cidadãos e a bem da scgurauça publica, impur
lhes as pcnas correspondentes aos seus crimes, como exi
gemajustiça e a salvação do Imperio; havendo iguallllen e
S. 1\1. J. annuido aos desejos c requcrirn nlos do honra.
do e leal povo desta Capital, cuja fidclidade c decidido
a.mor :\ sua aogusla. pessoa merecem toda a allenção e
desvelos, para que não fiquem im PUllIlS os facciosos c ini
migos da tranquillidade puhlica, traidol'os ao lmp rio,
COtuO se maniro la da proclam ação .inclusa: manda o mcs
mo A, S., pOl' sua immodiata ordem, pela Searelal'ia de
Estado dos ._ egocias do Imperio, qne o Desembargado!:
Franci co de Frauça l'tlirand., procedendo, sem ameno!:
pel'da dc tempo, a huma rigoro a del'assa sobre as pes
soas já aceu adas pela 'opinião publica, .: seus partidistas,
raça Jogo puhlica,' por ..dilaes que. se vai ahrir a sobreúilll.
devassa., convidando a todos os cidadãos hOlllados e ze 
sos, sem cxcepção de classe, pal'a irem dcpôr, com im
parcialidade e COm toda a liberdade e sllgurança, sobre
quaesquer arLigos ou circumslaocias que ilIl1strem e pro
vem tão importante objecto, c faça appareeer a verdade
cm Ioda a sua tuz; e ii pl'opol'ção que f'tJr adquirindo as
precisas noções, in\. dando prog"l'ssivalUeotc palte ~ S.
1\1. 1., pela mesm3, Secretaria de Eslad c pela da JustIça.
Palacio do Rio de J auc1ro, 2 de o\'embro de 1.822. 
Jose Bonifacio de A.ndrada c SiI\'a. -,/el", se ri 1}{/lJ' 3 do
impresso intitulado - Processo dos Cidadãos Domingos AI
v<;s, etc. , etc.

Cinco dias anteõ tinlta-se expedido o dcorelo seguinle:

Decreto de 28 de O"tubro de 1.822,

Tomando em eo,nsideração as representações que me
lem feito por "ezes os meus llinisll'os C Secreta. ios de Es
tado de todas as reparlições, pedindo-mc as suas demis
sões, e quereudo eu lUostrar em tudo a minha eonstitu-



AN
~ordeoa rçsponda (~_ V; .S. fIue pconed:l fi duvída
sus~ita(la ; porqne ~ supposto por aquella portaria
se declarasse ouila a devassa em questão por ler

,
cionalidade em não obrigar al uem a servi,' empr'lgos de
tanta responsabilidade cOntra a sua vontade: bei por bem
conceder-lhes as'suas demissões, agradecendo-lhes os ser
'Viços qllD ate agora tem prestado a este lmperio. E pua
os substituirem no~,seus diversos C.Vgps, nomeio os se
~uilltes: - Para Ministro e Secretario de Eslado d"s Ne
~ocios do lmperio e Estlangeiros, ao Barão de Santo
or\mllfo, não só por esperar' delle bom desem penho, mas
1IDnito principalmeute por gonr da opinião de seus consi
d"dãos, que ultimamente acabão de <lar-lhe hum teste
munho publico, elegendo o para Deputado á Asscmbli:a
Geral Constituinte e Legislativa do BraziJ, cargo que exer,
cera até decisão final da mesma Assembléa Gcral; para
Ministro e Secretario de'Estado dos Negocios da Justiça,
:lO Dese)n bargador Sebastião Luiz Tinoco da Sil\'a, I,e!a
sua recouhecida inteireza e intclJi~encia; pal'a 1I)ioistro e
Sccrelario de ESlndo dos Negocios da Fazenda, do De
sembargador do Paço João Ignacio da Cunha, pela '!lua
reconhecida aptidão e honra; para Ministro e Secret=\rio
de Estado dos Negócios da Guerra, ao Coronel João Viei
ra 'de Cal'vllluo, pelos seus conhecimenf s militares e pro
bidadc; e finalmcnte, para lIlinistro e Secrethrib de Esta
do dc·s Negocios da lI'larinha, aó Cápilão de Mal' e Gue....a
Luiz da Cunha l\Ioreira, pnr iguacs motivos. José BoniCa.
cio de Aodrada c Silva" elc" O tenha assim entendido c
o Jaça executar, expcdindo os despachos nccessarios.
Com a rubl'ica de S. 1\1. 1. - José Bonil'acio de Andrada
e Silva.-A"ha-se ti pago 96 do impresso intilulado -Pro
cesso dos Cidadãos Domingos Alves, etc., etc.

Edital de 4 de Nov6u.bro de 1.822.

o Desembargador Francisco de França lIIiranda, elc.
..Fa,ço saber que, constando haver nesta COHe e Cidade
alguns facoiosos e- perturbadID'CS da boa ordem, que, cons
pirando oontra o Governo estabelecido, e espalhand() con
tra eHe as mais atrozes calumnias, prelcndêrno CJ citar
enlre o povo a discordiã e a guerra oi vil, derramar o
.aangue dos cidadãos honrados e pacificos, e cal-ar emfim
ati: os alicerces a ruina deste nascente Imperio para sa
ciarem sua vü ambição; e sendo por exuemo oonvenien
te á segurança publica e á salvação do J11,Csino Imperio
que laes monstros sejão promptamcnte conhecid!.'s e caso
tigados com as penas correspondentes aos seus delictos :
foi S. M. I. servido, para esse fim, ord_nar-me, por por·
taria de ~do corrente lUe~ e anno, que en, sem a menor
perda de tempo, haja de proceder II huma -rigorosa devas
.i;a sobre as pessoas já infamadas lia opinião publica como
aulores de tão enorme attentado, e. bem assim sobre to
dos os seus cumplicos. O que participo a todos os cida"
dãos honrados e 7.elosos da tranquillidade public." para
que, tendo algu ma uoticia de tão inl'àme projecto, ou sa.·
bendo de algwnas cireumstancias telldeutes a ilIustra·lo e
prova.lo, hajão de comparecer de uoje em diante na casa
,de minha residencia, a qunesque,' horas do dia, para de
pOrem o que souuerem, E para que chegue it nOLicia de
todos, etc. !tio do Jnneiru, 4 de Novembro de 1.822.
Francisco de França Miranda.-Aclw-se li pog. 4 do im...
pl'esso intitl/lado - Prooesso dos Gidad~os Domingos Al
ves, etc., etc.

Porlm'ilL de 6 di; Novcmbro de 1.822.

Sendo necessarill, para sc preencher o inlportante fim a
qne se dirigio a porlaria de 2 do cOITcnle !Dez, que se là
oilitem aOs homados e fieis cidadãos desta Capital 'os
meios de depOrem ooril impal'cialidade e em Ioda a liber·
dade e segurança a favor da verdade e contra, os lllllh'ados
desorganisadores da bC?a ordem e conspiradol'lls do Ga
·vemo estabelecido, afim de que sejã<l patentes e de toaos
reconhecidos seus abomina\'cis crimes e attentados: man
da S. 1\1. 1., por sua immeCliatá ordem, pela Secretaria
de Estado dos Ne"'ocios do ImJ?erio, que o Desembar-ga
dor, Francisco de 'trança Miranlla faça remover para rqra
da Cidade e sen termo, s~undo a lei, todo~ aquelles i~
clividuos que se achão jà accusados /leIa OJ?illliio publica "
assim como os seus infames partidIstas e mais pe55'ÓaS

sido tiraaa sem o~ãem espedai, esta declaracio
não Rodia produtir o efteito de ,iováUàar a mes
ma devassa, emquaoto o poitel" ju~rciario a na<,

e •

comprehen.didas na facção ultiqult\ente f<frjada contra o
Governo, pat'a que, deste modo, -se possa proccdér á
competente devassa sem aquelles obslaeulos que apre·
sença deIles poderia o!fcFecer· aDa. anilDos de sons :teCD&a·

dores. Palacio dq Rio de laneiro, em 6 de> 'ovlllllbro de
1.822.-José Bonifacio de Andraua c Silva. - Aeha·~c ti
paõs. 4e 5 do impresso intitulado - Processo dos Cidadãos
Domingos Alves, etc., etc.

Portaria de 9 de 'ovembro de 1822.

land; S. IIi. L, pela Secretaria de Estado dos Ne,go
cibs d6 lmperio, participar ao Desembargador Frat,clsco
de França Miranda que. sendo con~eniente l'fue oCo
nego 'l'homaz José de Aguino deponha na devassa á que
se mandou proceder, por portaria de 2 do corrente, do
que sou heI' da tacção forjada ultimamente contra o Go
verno, o mesmo Desembargador o laça vir á s'ua presen·
ça, para que ene haja de sátisfazer aquella formalidade.
Palapio do Rio de Janeiro, em 9 de ~ovembr() de 1.822.
-José Bonifacio de Andrada e Silva.-Aclla·~o ti pago 5
do imp,:es o intitulado-Processo dos Cic1adãos Domiogos
Alves, etc., etc.

PO/'lm'ia de 1.-9 de Abril de !l.823.

Manda S, M, I .. , pela Secretal'ia de Estado dus e
gocios da Justiça, remetter ao Chanceller, que sJ)rve do
Regedor da Casa da Supplicaçp.o, a devassa encarrega
da ao Desembarg.dor Ajudahte do Intendente Geral da
Policia, em cooseqnencia dos aconlecimenlos de Out';1'
bro passado, e poI' eHo remenida à mesma SecJ:etarla
de Estado, em 16 do corrente, para que r s(lndo proposta
na lIIesa do Crime, se proceda como fuI' de direito. S. 1\1.
o 1. não quer ver a innocencia opprimida, nelD O '[mp~
no du Brazil perturbadçl com facções; quer que se casll
gue IrS máos -para emenda sua e exem pIo dos outros, q\lll

çsta causa seja julgada por lIIinistros que mereç~o a con
fiança publica pelos seu.s conhecimentos e probIdade; e
como o Corrcgedor do Crime da Curte e Casa, segundo
al!rumas testemunhas, era da mesm:l sociedade dos RR.,
~e se nomêe' ontro que sirva de relator. Pala,cio do Ri~â
de Janeiro, 1.9 de Abril de 1.823. -Caetano PLDtO de I\fi
canda Monteneg"o. -Adw-se ti pago 2 do imp,'esso intitu
lado-P,'ocesso dos Cidadãos Domingos Alves, etc., etc.

Por estar acabado o pFocesso, não obrou este digno 1In
uiStro ('OlUO o fizera em o seguinte

Deel'eto 'de 23 de S etem6ro de 1.822.

Hei l?or bem, c para honrar' o dia ,2? do correntc, man
dar que cesse e fique de nenhum hgor a devassa it qlle
mandei 'Proceder na Pl'OI'iocia de S. Paillo pelos succes
sos do dia 23 Ue Maio passado, qne ordeno fi.quom em
eterno eSCEuecimeu\o, podelldo l'eve!'tel' livremenLe para
suas asas todos aqu!llles que della~, por essc motivo,' se
hal'ião ausentado, e poudo.se cm liberdade os que estIve
rem pre.os. daetano PInto dc 'lIHl'l1nda 1\lontenegro, etc.,

.0 tenha assim entendido e o faça executar com os despa
ahos ne.c'1ssarios. Paço, em 23 de Setembro de 1.82,2. 
Com a robrica de S, A. R.-Caetano Pinto de ryliranda
lIInn~eneg'ro. - Acha-se Il pags. 24 c 25 tio ilnf1Tcsso intit,,
llldo - Processo dos Ci<ladãos Domingos Alves, etc., eto.

Porlll,.ia dc 25 de- J"lho de 1.82,'l.

Faltaudo aiuda décidir·se a sarbe dos t:úos allsoQlcs pro
llunciados na devassa ~ que Ilrocedeu; o Dcs~mbargador
Francisco de França MirlN1da, em observancla da porta·
ria q'le lhe foi expedida em 2 de Novembro do anno pal;
sado: manda S: III. 1., 1let:r 8l!éretaria de Estado dos. ·c
gocios da Justiça, que o Chanceller de essa da Snpphca
ção, que serve de Reget;lor, faça nltimar esta causa na
conformidade das leis. Pálacio do Rio de Janeiro, 25 de
Julho de 1.823. ~ Caetowo P.nto de I\lirapde MonU:negrO.
-Ad.a-se lÍ pago 61 do impresso intitulado - Processe dOI
Cidadãos bomingol Alves, Hc., etc.,



declal'asse tal por'h~ll)a senten~a; e :'porque a so
.teiura l\tesa nest;l deciSão deu 'hurpa prova de
,que sabe ,obsel'var' fielmente a Conslituiçtiodo
lmperio: liUiJO me mo, A.S. por bem que V. S.
a10uve em Seu augusto nome, não só pela sua

'éonducta cl,lIlstitucional, como pela maneira com
que, coIi!binando a obsen'ancia da Constituiçâ9
com o f!l-Speit<> e acatamento que lhe he devido,
fez subir âsua imperial ,P,résença as ju tas razões
e motivos de sUa bem fundada duvida sobre a
incompetencia da l'E;ferida portaria. Deos guarde
a V. S. Palado do lUo de JaneÍl'o, cm 14 ~e Ju
lho de IS28.-Josê Clemente Pereira.-S. Jo,io
Carlos Leal.-)Jélut-s~no Dia"io Firtmincnsc n. J 7~
(lt~ 19 de 3ul!tO dc 1828.

Fazendo~se il1dispebsa,vel, na época actual,
hum mais ac~i \'0 recputamcnto p'ara occorl'cr á
f;llla que soffrerp os. Corpos d~ primeira linh~ do
Exe\:cjto, já pelo falleéimento de Iíumas I?ragas,
já 'pela demissão de outras incapazes de scrvir, e
a~é, mesm'p 'para preencheI: o vasio que devem
deixar nas fileiras 'as q,ue estão a ponto de com
p~etarem o tempO: dQ 'seu engajamen to'; consi4e
rando porém q}lé o briQ, z,elo e lealdade dos 'meus
ubditos tornão esnecéSsarias medidas ue rigor,

e qu~ prefel)ráõ antes corrêr v'oluntarios ao ser
-viço da patría, que reclama a presenç'a e braç03
dos que estão nas eircumstancias de servirem na
primeIra linha: hei pOl' bem, querendo ter com
templação com os que se apresentarem volunta
rios, de ordenar o seguinte:

1.. O prazo de quatro annos será o tempo imo
prescripti vel do seu serviço, ficando li vre a es
colha da arma em que pretendel'em senil',

2. 0 A autoridade militai' perante a qual sen
tarem praça lhes, passará huma cantela, na
qual, além da idatle" uátu',ralídade e filiação, se
farú expressa menção, assim do dia e anuo do as-
en~o de praça ~ como d,aqhglle em que ella ter

mina. Esta cautela eIle's alll'C!!Cntarúó aO Presi
dente da Provincia olide se fizer o al{stamelito,
para .?JJe ~ con'fil'lnar, e:ntr~gando-Ihé logo para
eu tltulo, '
5.· Findo o estabelecido prazo de quatro an

nos, não tendo nota em seus asseotos~ terão ítn
mediatamen te baixa, dando ,lhes o Comm~nd'an
te do Corpo em que &ervirem a competente eS
cusa; e os que estando servindo nos COl'pO 'de
segunda linha e alistarem nesta conforQ.1Ídade,
igualmente concluído o marcailo prazo, não e
rão mais obrigados ao serviço da mesma egun
da linha,

4, o Quando porém prefirão. continuar a servir
na primeira linha, terão, sobre o seu re pectj vo
soldo, a gratificação diaria de 40 rs., concedida
pelo decreto de 27 de Jançiro de 1825, e o uso
do primeiro dos distinctivoll designadus no mes
mo decreto.

S.· A dispo ição d.o art. -J Q do aIvarll de 29 de
AgQs~o de 1808, sobl'e t'omadias ao jnimigo, e

DEOl\'Ul'O DE 14. III> JULfiO.

Coll, Braz,

SendQ cOH}'enie Itc weeqcher o n"t'lllhãO de Ca
-91ld.ores ,!le primeira )inha n. li com lib~rtQs qUr
,con(j6l'1'iIO e-,pontaneamente, a su~tenta\~ a rcpu·
tação que este Corpo tem adql,liri~0:)1 . p,or bem
ordeu~l' que aos que nelle sp plista,'emo.llluta
áanwnte, COUi a obrigação de ~eryiferp. Rua,tl'o au
Q:os. se -cum,p ãq i1,nprescrjptivelqJ.entc ílS condi-
ções s,egl>1ÍQtcp-: . Jt •

1. o o acto ,qe j Uj"ar banacira se darA. a ca~a

hum dell€s huçna cautela a sign-ada peto Official
enoat:r-ôgado do alistamento, ijue será confirma
da pelo Pre idente da respectiva Provincia, Pom
a qual, iu':1ividuando.-se a sua filil\ção, naturali
dade, idade, dia do mez e ann.o em que assentar
praça, e aqueIle em que termina o seu engaja
mento, se dectaTe expressamente_que neste mes
mo dia expira a obrigação que contrahio, sem de
pendenc'a de novas ordens e por a simples apl'e
sentação ela cautela, e o Commandanle que ent-o
fôr do Batalllão lhe fará expedit, a sua escusa,
na certeza de incOI'reL' em o :neu imperial desa
grado e na pena de dêsobediencia se assim lit
teralmente o não cumpl'fr; graça esta que nunca
se podel'iI entender a respeito elos que não forem
voluhtarios, porque estes serão infaIlivelmeotc
o):Jl'iga dos a senil' o pL'azo lilareudo jJelas lei-.

2.· Se, depois de haver completado 1lstes qua
tro annos sem notà, quizerem continuar no ser
viço, Ó requeren\õ ao Com01aUuante clo Bata
lhão, e neste ca o perceberá<i, além do 'luanti:.
tatÍ\'o do sen , oldo, a g'ratilkação dia I ia que eu
hou \Ie paI' bem conceder pelo uecreto de 27 cle
Janeiro de 1825, que ampliou o de 15 de ~laio

de 1808,
5.· sarúô do primeiro do di 'tinctiyos pr 

criptos em o referido decreto de 27 de Janeiro
de 1825.

4.· Achando- e e tabelecido, pelo aI varú de 29
de Ago to de 1808, que deu nova [órma aos Cor
pos ila primeira linha da Provincia de S. Paulo,
que toda a tomadias que fossem POI' eUes foita
ao inimigos da eorôa, em corpo ou por de tn
camento, lhes houvesse de pertencer: hei por
bem fazer extensiVa esta mercê ao refcrirlo Bata-

convenien~es compcnsações pelas armaS e t.1"O
phéos, lhes serll em t\ldo igualmente exten$in,
servinêlo' em campanl\a. '

6.· Findo o e!:tabelecido JlI'a'Z'O i e occorrendo
motivos por qui: teaMo de dirigir á minha im
perial presença alguma supplica, obteráõ, em
igualdade de eircuOlstancias com qualquer ou
tro, toda a preferencia, reserva,ndo-'me, lém
disto, o fazer-lhes outrás mercês e graças, segun
do se fizerem merecedores os que mais se distin
guirem. O Conselho Supremo iUilttar o ten ha
a sim entendido e o raça executar com os de pa
cho~ necessarios.

P;lÇO, em 14 de Julho de 18-28, 7· da Ihdepen
dencia e do lmpel"ió".;-Com a rubrica de . 1. f.
-Joa-quim de Oliveil'a Alvares. - Com os regis
tos competentes.

DEC'lUlTO D~ 14 D}l JULHO.

-----



AIlIlO DI: i 828.
Jhão n. 1 I, o~d~naOllo que, servjndo em cam
panha, tudo o que tomar lhe ficar!, pertencendo;
c pel'lS armas, trophéos' c mais artigos receberá
as compensacões estabelecidas ha mais de meio

.. t ~, I
seculo naqueJIa Provincia, e que cu houve por
bem approvar pela minha imperial resolução de
:50 de Julho de 1827, tomada sobre a consulta
do Conse1ho Snpremo .l\Iilitpr, de 50 de Maio do
mesmo anno, as quaes logo lhe serão pagas na
Thesouraria competente. O Conselho Supremo
lUililar o lenha assim entendido e o faca execu-
tal' com os despachos necessarios. •

Paço, em 14 de Julho de 1828, 7° da Inde
pendencia e do Imperio. - Com a rubrica de S.
fi!. I. - Joaquim de Oliveira Alvares. - C(1m os
ngis·tos competentes.

A \'IS0 DE 15 DE JI1IJJlO.

Jmp. avuho.

Constando na augusta presença de S. !\l. o I.
~ue Jos6 Maria Jordão, Cabo de Esquadra Com
mandant,e da Guarda do Registo do Rio Preto,
cstft negociando Cll1 gados que pousão por aquel
le Re'g'islo, de sociedadQ. com qutros alravessado
res das boiad~s que çles'c'cm de lU inas para esta
Côrte, e p'Ol' iôso falta ÚS suas o\)I'igaçoes, sahin·

,do frequenlemente, e alé "indo mesmo ii Côfte
tratar com o seu corresponaehle': ordena o n':1es
mo A. S.' que V. S. cID as prol'idenoias condu..
cei tes P:lf:l Ge; rendido e <:astigado exemplarmente
o mencionado Cabo d.c Esquada, eommunicando
logo as medidas que lomar para fazer cessar e
cohibir tão criminoso procedimento. O que pal'
ticipo a'V. S. Palacio do Rio de Janeiro, em 15
de Julho de 1828. - J naqnim de Oliveira A1I'a
res. - Sr. Francisco de As iz e Lorena, - Aclta·
"c n) Diario Flu.minense n. 18, elc 2 I de Julho de
1828. .

POllTARIA DE 15 DE JULllO.

ColI. Mineira.

Exm. e R vm. Sr. - B avendo representado Ig
nacio Dias d'Arruda e Joãn epo01uceno de Sou
za que, tendo a Camara da Villi.\ de Sorocaba
mandado prOCetlel' ás aberlllras de algumas runs
indispensavei para as commodidades publicas
e pl'ogres h'o nugmento da população da mcsma

, Yilla, a requcrimento dl)s supplicantes e outros,
autorisada para isso por huma deliberação do
Conselho do Governo dcssa Provincia, depois de
~bertas as referidas ruas, se oppozera D. Angela
de Sequeira e oulras varias pessoéls poderosas, in
tenlando contra aCamara slla acção de força nova
J10 Juizo da Ouvidoria da Comarca de Iló; e que,
uão oh tanle achar-se a mes01a acção correndo
seus termos, ueliberúl':" aquelle Conselho, em
acta de 6 e 16 ue Novembro de 1826, que os
supplicados reentrassem na posse da sua proprie
dade, não tendo então effeilo este despacho POI'
ser pelo meilllO Conselho reform;ldo, mandan
do-se, a requcrimento dos supplicanles, cm acta
de J 7 do mesmo mez, repôI' as cousas no antigo

estado até decjs~o judicial d;' sobredita acção;
que, achando-se as cqusas nestes termos. oblive
rão os supplicados o aviso de 12 ~e Janeiro do
corrente anno, ordenan~o que' sD observasse a
deliberação so!Jredita 'do Conselho Jesse Gover.
no, de 6 e 16 de Noverr:bro, fazendo-se sustar
todo c qualquer procedimento subsequente até
decísão superior, sendo esta a final 'I provisão da
Mesa do De!lembargo do Paço, de 4de Fevereiro
do corrente 'ln no, na qual se ~eterlDinou, rlllali
"amente á questão principal, que a decisão. do
negocio perlllncia á Assembléa Geral, pela qua1
uC1'Crlão os supplicanles submissamenle ospel'ar ;
'0 finalmente que, pretendendo os mesmos suppli
cantes oppôr embargos de ob e subrepção úquella
pro\'isão, pelo fundamento do não poder o seu
cffeito fazcr sustai' o andamento de hum negocio
que sc achava affcclo ao Poder Judicial, lhes ne·
gúra esla admissão o JuÍl: O,'dinario da Villa, por
ordem expressa que tiverjl do aelual Presid.ente
dessa Provincia, constanle do seu omcio de 2{~

ue 1\Iarçq do corrente anno. E sendo para lamen
tal', li, visla dé luuo , que.huOla queslão dOI maior
simplicidade tenha pcrturbado a ll'anfluillidadc
plll?lica da ~obredita Vj\ln, e 'sido objcClo de taIlla
inccrteza na ma deqisão, o que não teria acon
tecido se a Ord., li/. ,1°, til. 67, § I I, tivesse sido
obsenada comp unica legislação competente que
regula no caso de que se lrala; poi'quanlo , cons
tando pela acla da sessão extraordinaría do Con
selho desse Gorerno, de 50 de Julho do 1825,
que a causa de taes conlest:lçõcS era a de se acha
rem os lerrenos do Conselho indevidamente em
podei' de particulares, deteriã a Camara ler prin
cipiado por demandar ordinariamente perante os
Juizes do lugar aquclles em cu jo poder os me.
mos terrenos andarão encalhados, c não pa :'ar
a abrir a ruas sem ler reyendicado aquel\es que
se acharão occupadus p~elos supplicados; ma,
como csles, para defenderem o seu direilo, in
lenlárão a acção da força, -tornando-se assim (l

caso affeclo ao conhecimr:nlo do podcr Jildicial,
a.o qual de"cl'Ía lcr sido levado desde o seu pI'in
cipio, mal e inde,'idamentc forão os mesmos
mandados,rcstiluil' ú' sua posse por áclos que
não emaoilrão desle Poder, negando·sc, Conll\(
lodos os principios e manifesto esquecimento da
lei de 5-0 de OUlubro '1e 1731, aos sllppliclintes
,-isla para embargos de ob c subrepçüo Í\ sobrn
dita provisão da !\lesa do Desembargo do Paço
quando cra bem fundada a sua materia, por
saltar a todas as ,-istas cLue eHa rôra pas ada eom
ignorancia de e.lar esta questão affecta ao Poder
judicial, pois aliús se não haveria passado em
huma rcconhecida invasão do Podcr Executivo,
o que não era de esperaI' quc podesse aconte,
ceI' senão por faha de conhecimento de causa.
Por todas eslas razões, S. 1\1. o I. , inabala "eI no
principio de J;nandar e fazer manter escrupulosa
e rigorosamcnle' a indepellllt,ncia, eq1Jilibrio,
e harmonia das poderes politicos, declarando
sem eifeiLo toda as deliberações do Conselho des
se Governo; de 6 e 16 de Novembro, a provisão
referiila da DIesa do Desembargo do Paço, e roes
mo quaesquer ordens desta Secrelaria de Estado
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que tenhão dado occasião a que 6càsse paralysado
o andamento da acção de força intentada pelos
supplicados, ha por bem ortlenar que faça V. Ex.
repõr as cousa'Jeoo estado em que se achalão an
tes das sobrooitas deliberações, reformadas pela
de 17 do mesmo mez, para que, conlinuando
a acção intentarla pelos supplicados seus termos,

. esperem estes' c os supplicanles pelo estado da '
,sentença defibitiva que deve julgar a mesma ac
ção, ficando esse Go\'erno e a Camara da 50
bredita VilIa de huma vez para sempre na inlel.
ligencia de que Ioda esta questão dC\'e ser de
cidida pelo Poder Judicial. Deos guarde a V.
Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de Ju
lho de 18'18.-José Clemente Pereira.-Sr. Bispo
de S. Paulo, Vice-Presidente da Pro,-incia.

RESOLUÇÃO DE 17 DE JULHO.

M:muscripto authenlico.

Antonio Gomes Leal requereu huma ajuda de
custa pelos seus serviços na qualidade de Direc
tor dos Indios l\laconiz, e pelos prestados pOl' seu
pai Francisco Gomes Leal.

O Procurador da Fazenda foi de parecer que o
supplicante podia sei' contemplado com huma
pensão pecuniaria, dependente da approvação da
Ass~mbléa, pOl' não estar designada por lei.

O Conselho foi de parecer que, attento o alle
gado pelo supplicante, era digno de fa\'ora vel
deferimento. -

Re30lução. - Deferido eom a gratificação an
nual de 200:t/J rs., como parece. Paço, 17 de Ju
lho de 1828. - Com a imperial rubrica. - José
Bernardino Baptista Pereil'a.

PORTARIA DE 17 DE JULIIO.

ColI. Mineira.

Sendo presenle a S. M, o I. a repI'esentação
~a CamaTa da ViIla de Valença, em que prelende
Justificar-se na sua imperial presença do excesso
de jurisdicção que commetteu pelo facto de sus
pender, por autoridade propria, do exercicio de
suas fUl1cções, ao Juiz de Paz Eleuterio Delfim
da Silva, e seu Supplente João Baptista Reis, ex
pondo os justificados motivos que a isso a deter
minál'ão, e pedindo que ii ,'ista desles fossc scr
,ido mandar approvar a sua conducta, que lhc
foi estranhada por portaria de 24 de l\larço do
correnle anno, e ordenar a destituição dos sobre
ditos Juiz de Paz e Supplente: manda o mes
n~o A. S., pela Secretaria dc Estado dos Nego
CIOS da Justiça, deciarilr fi sobrcllita Camara que,
apezar de serem iegaes os fundamentos que se
offerecem para ser declat'ada Dulla a referida elei
ção, nem por isso deixa de ter sido manifesta
mente illegal, lIbush'a e de pemiciosas conse
quenci~s. a ingerencia que se arrogou na decisão
oe hum negocio que não era da sua competencia,
porque em taes circumstancias de,'cria ter Iimi
ta~o .~ seu olicio a representar os motivos que
eXlsllao para se declar«r nulla a mesma eleição;
e que, quanto fi destituição do mencionado Juiz

TOMO VI.

tle Paz e sen Suppl(;nte, ao Ou, idor da Comar
ca se expedem nesta data as con"enientes ordens.
Palaeio do Rio de Janeiro, em I:' dl! Julho d.
18~8.-JoséClemente Pereira.

DF.CRETO DE 17 DE n:L1((l.

ColI. Braz.

Senda-me presente a exll'aordinaria falta que
!Ia na Pro"incia da Balda de moella de cobre legal
para occorrer ils lransacções mais ordinadas da "i
da, pelo resgate da enorme somma dc moeda
falsa que infelizmente circuia"a na dila Provin
cia: hei por bem, querendo ob"iar a quaesquel'
acontecimentos que hUDla semelhante falta po
deria occasionar, permitlir a exporlação para
aque!la Pro"incia sómente alé a quantia de
I ,ooo:ooo:t/J de rs., sem embargo das disposições
do decreto de 5 de l\1arço do anno proximo pas
sado em contrario. José Bernardino Baplista Pe
reira, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de
Julho de 1828, 7· tia IRdepençlencia e do Impe
rio. - Com a rubl'ica de S. 1\], I. - José Ber
nardino Baptista Pereira,

PORT A.RlA. DE 18 DE JUUIO.

l\Ianuscripto authcntico.

Sendo pre enle a S. 1\1. o I. o olicio que em
14 do corrente mez dirigirão a esta Reparlição
os Commissarios Brazileit'os da Commissão ~lixla

encarregada da liqnirlação das reclamações dos
BrazileÍl'os e Portuguezes, rp.presenlanJo qne
lhes constava haverem em algumas -Secretarias
de Estado reclamações de subditos do Imperio
que se não podem tomar em consideração por
não haverem sillo pl'esenle , na conformidade do
editaes publicados pela Commissão em 8 de Ou
tubro e 22 de Novembro do anno passado: de
terminou o me mo A, S. que se expedissem avi
sos a todas as Secrelarias de E lauo, afim de
que hou vessem de remetter ii referida Commis
são l\lixta todas as reclamações que ali po são
existir a tal respeito, para seu conhecimento e
ulterior decisiio, o que manda, pela Secl'etaria de
Estado dos Negocios Estrangeiros, participaI' aos
mencionados Commissarios Brazileiros, para sua
inleIligcncia, Paço, em 18 de Julho de 1828. 
Marquez de Aracaty, - Acha-se l1a Secretaria de
Estado dos NegocioJ Estrangeiros.

Illm. e Exm. SI'.-Aos Commi sarios Brazilei
ro encarregados do examc e liquidação das re
clamações dos Brazileiros e Portuguezes, em
execução elo trataoo de 29 de Ago to de 1825 ,
tendo chegado a noticia (ainda que não omcial
mente) de que em aJg1lmas Secretarias de E tndo
existião reclamações de citladáos brazileil'os da
natureza daquellas que compele a esta commis
são tomar conhecimento e decidir, e approxi
mando-se cada vez mais o prazo em que deve a
sua apresentação, e notando que de 129 recla
mações que tem concorrido apenas se achão 5
bl'azi!eiras, tem a honra de levar á respeitavel
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presença de V. Ex. o exposto, para que haja de
dar as providencias que a este respeilo julga'l'
convenie ntes a beneficio dos subditos deste Im
perio, cujos iut"Cl'esses a COOlmissâo lIão pódc
considerar sem que lhe sejão presentes, na con
formidade dos cdilaes por cLla publicados eJ!! 8
de Outubro c 22 de Novembro do anilo proximo
passado. Deos guarde a V. E-x. Casa das Sessões,
cm Ifl de Julho de 1828.-I111ll. e Exm. Sr. l\lar
qU'ez ele I\l'acaty. Ministro e Secretario de Estada
dos Negocios Estrangeiros. - José Antonio Lis
boa• .,.....Fructuoso Luiz da !\lotla.

DECRETO DE 1.9 DE JULHO.

Imp. avulso.

Altendelldo no que me rcpresenlíltão os mora
uores da Villa ele Valença, pedindo-me a I'evo
gação do decreto de 5 de Julho rio anno pnssado,
que revalil!ou a mercê de huma sesmaria, que,
tendo sitio cOllceclidn a Eleutllrio Delfim da Silva,
na Aldêa de N03:;a Senh@ra da Gloria, no Sertão
da Pnrahyba, fui depois annullado por decreto
de 26 de Março de 1819, pela manifesta obrep
ção de se occultar que o seu terreno já pertencill
â referidn Aldêa; e 'eudo além disto evidente
que, l'econllecenc!o o mesmo decreto de 26 de
!\larço o dominio util nos que ali se tem estabe
lecido, e o direito na Camarn da Villa, não só
se oll'ende com a mencionada revalidação o adqui
rido direito da Camara , mas até, mudada a na
tureza da graça, passa quem a couseguio a ver
dadeiro donalal'i J do terreno para exigir fôro
de seus moradores: hei pai' bem declarar irrito,
nuIlo c de nenhum ell'eito o citado decreto de 5
de Julho de 1827, e em seu inteiro vig'or o de 26
de l\larço de 1819, ficando todavia salvo ao so
bredito Eleuterio o direito de intentai' qualquer
acção ordinaria con tra quem julgar competir-lbe,
A 1\lesa do Desembargo do Paço o ten ha assim
entendido e faça executar com os despachos ne·
cessarias. Palacio do Rio de Janeiro, em 19 de
Julho de 1828, 7" da lndependencia e do Impe
rio, -Com a rubrica de S. l\1. o I, -José Cle
mente Pereira. - A cita-se no Diul'io Fluminense
n. 20, de 23 de Julho de 1828.

PROVISÃO UE 19 DE JULHO.

Imp. avulso.

Jo é Bernardino Bapti ta Pereira, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provincia da Bahia
que S. 1\'1. o 1. ha por bem ordenar o seguinte:
1", que ponha em circulação a moeda boa de
cobre recolhida, que fôr do mesmo cunho, valor
e typo do desta Côrte) e vá procedendo nesta
operação com o maior cuidackl, c debaixo da mais
estricta vigilancia, en vianda a que) supposLo
legal, he de dill'erente cunho, fundindo a que
fôr falsa, afim de se poder tirar della algum pro
nito ; 2", que ponha em acti vidade a Casa da
Moeda, cunhando com o mesmo valor, cunho
e typo do desta Cidade, propondo as faltas que
para iss@ houverem; 50, que deve estar na iatel-

(

ligeucia de que lIs alJolices emiltidas são terdá
deiramente moeda que deTe ser lImottisada, con
'forme a lei, ficando sem ;.igur a l'J'ovisão (ll! 24
de Dezembro de 1827 na parte s'ómentê 'que tes"
peita a s-eparação do computo na rébepçao déll~s~
4', que liquide quanto antes a di vid:t pMSlvâ
para se poder crear a caixa filial; ,So, linalment~,
qtle a Junta fique na intelligencia cJ.a responsa,bl
lidade que lhe he irrhetente, pela parte que lhe
'pertence, no caso que se illuda a llíi e se dê
'lugar fi emissão de m'Jeda falsn. O que se lhe
participa para sua intelligencia e fiel exec::rçãd.
Albino unes de Aguial' a fez no Rio de Janeiro,
em 19 de Julho de 1828. -Marcellino Antonio
de Souza a fez eScreyer. - José Bernardino Bap
tista Pereira.-Aclza-se1lODiarioFlúminellSé 71.22,
de 26 de J Ul/1O de 1828.

DECRETO DE 20 DB JULHO.

(;oll. Planoher.

Hei por bem ordenar que aS nll'das dos nieus
criados que até hoje erão de grande gala passem
a segundo uniforme, servindo sómente para
os dias dc segunda gala, e as que erão segundas
fiquem sendo terceirll.S, e por eIles possão ser
usadas quando lhes aprouver; e convindo mui·
to tudo que fôr augmentar o esplendor da Illinhoi
imperial Casa: sou servido determinar que fação
hum no1'O uniforme, que sómente servirá para
os dias de grande gala, sendo o feitio das fardas
igual aO das fardas segundas, e os bordados taes
quaes os das fardas primeiras dos criados de meu
augusto pai (de gloriosa memoria), e O resto do
uniforme como o de segunda gala, unicamente
com a alteração das casas no calção serem bOI'
dadas, e qs botões de 'fio Je ouro. Os meus criados
de galão de ouro continuarâõ a usar do uniforme
que determinei no meu decreto de 20 de Setem
bro de 1822. O l\larqnez Mordomo Mór, do meu
Conselho de Estado, Senador do Imporia, o te
nha assim entendido e faça exeoutar. Palacio do
Rio de Janeiro, em 20 de Julho de 1828, 7" da
Independencia e do Imperio. -l\larquez Mordo
mo Mór.

DECRETO DE 21 DE JULHO.

Coll. Braz,

Tendo a Assemhléa Geral Legislàliva resolvido
que por espaço de hum anno se continue no pa
gamento das pensões, tenças e mais mercês pe
cuniarias actualmente suspenso, se antes desse
prazo a mesma Assembléa Geral não decretar a
sua approvação ou desapprovação: hei por bem
sanCClonar a referida resolução, para que ella se
ohser'Ve e tenha o se1I devido cumprimento. José
Bernardino Baptista Pereira, etc, Palaeio do Rio
!le Janeiro, em 21 de Julho de 1828, 7" da In
dependencia e do Imperio. -Com a rubrica de
S. M. I. -José :Bernardino Baptista Pereita.
Com os registos competentes.



AVISO DE 2~ DR JULHO.

I np. afolao.

TOlldo r,epr@8'entado o Inspector da Colouisação
Estrangeira. ~Ioosenhor Miranda, em consequen
aia da reclamação do Secretario da Legacão Bri
tannica, Arthur ASloo, a entrega de alguns TI'·
landezes flue stl acharem nas prisões desta Cidade,
para lõercm transportados no navio Hoppet, que
partc proximanlente para a Irlanda: ha S. M. o I.
por bem ordenar que, iJehando-se nas cadêas al
goun dos solH'euitos intlh iduos sem culpa for
mOIda, nem crime Ilelo qual se lhes possa formar,
v,. Ex. expeça' as ordens que julgar neccssarias,
a6m de que ~ejão postus á disposição do dilo
l\Ionsenhol' l\lil'anda, para seguirem o indicarlo
destino. Deos guarde a V. S. Pa9", cm 22 de
Julho cle 1828. -José Clemente Pereirll. -Sr.
José Albano Fragoso.-4cha-sB no Diario Flltmi.
nense n. 22, d, 26 de Julho de 1828.

AVISO DE 22 DE JULnO.

lmp. l\vn.lso"

S. 1\1. o I., attendendo ao que lhe representou
Domingos Knoth, e a !er eLle pre tado peranle o
Auditor Geral da 1\larinha a fiança idonea exigida
pelo aviso de 20 de lt'evereiro ultimo: ha por
bem que o Omcial prisioneiro de guerra de Bue
nos-Ayres CaldevaIJa Gray, ora detido a bordo
da Prl1.liganga, seja posto em liberdade, obser
vatl~o-se depois a seu respeito o mesmo que se
pratica com outros prisioneiros em identicas eir
cumstancias. O que pa.rticipo a V. S. para que
assim se execute. Deos guarde a V. S. Paço, em
22 de Julho de 1828. -1\liguel de Souza 1\IelIo e
Alvim.-Sr. Tl'is~ão p,io dos Santos.-Acha-se
no Di(!rio Fluminense n. 22, de 26 ele Julho de 1828.

A.VISO DE 22 DE JULlrO.

lmp. aVltlso.

Não sc havendo d'ldo execução' ás reiteradas
ordens que se tem expcdido sobre a arrecadação
da.s decimas e legados estabelecida pelo alvará de
17 de Junho de 1809, talvez POI' não sc haVf1l'
cumprido a sancção que ordena o decreto de 27
de Novembro de 1812, resultando da falta de exe
cução deste o desleixo com que se tem conduzido
osJuizes,e da falta de cumprimento daquelle min
gua de rendimentos em que a Fazenda Publi
ca tem de /)ccorrer ás suas necessidades: deter
mina. S. M. que Vm., tendo em lembrança, como
muito lhe cumpre, os citados alvará e decre
to, e as repetidas ordens que a tal respeito se
tem infructiferamente expedido, mui religiosa
Qlente as cumpra, sob pena de procedimento.
Deos guarde a Voo. Rio de Janeiro, cm 22 de
Junho de 1828. -José Bernardino Bapti ta Pe
reira. - Sr. Juil. de Fóra prla lei desta Cidade.
JlcI.-se 110 Diario Fluminense n. 2~, de 29 de Julho
de 1888.

S~melhantes se expedirão, e na mesma djlta,
a todos os mjli$ Juizes de Contas desta Provincia.

PaoVíSÃ.O J)B 22 DE lUI.rO.

Imp; aY.u·so~

José Bernardino Baptista Pereira, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Provir.cia da Bahia
que, pela Iragab PI'incipe ImpBrial, de que hc
Commandanle o Capitão de 1\Iar e Guerrl1 João
Baptista Lourenço e Siha, se lhe rcmetle a quan
tia de 70:058tlt>4Gu rs. em moeda de cobre, a sa
ber: 40:000:t/J ue 1'5. para encontro das cambiac
que jú enviou paru Londres por conta deste The
souro; '5o:oootlt> rle r5. para ontro igual encon
tro das ,;ambiaes que deyerú remelter, conforme
as ordens que se lhe hão de expedir; e 58.tt>460 r .
qne fallúrão parll I'refazer os 200:000:tj) de rs.
que se lhe remrllêrão para troco e resgate da
moeda falsa de .;obl'e, confol'lne o seu omcio
n. li de II de Abril 110 eorren te anno. O qne se
lhe participa para sua intelligeneia. Joaquim J "sé
de Araujo a fez no Rio de Janeiro, em 2'1 de Ju
lho da 1828. -lU arcellino Antonio de Souza a
fez eserevcr.-José Bernardino Baptista Pereira.
-Aella-se no Dial'io Fluminense n. 24, de 29 de
Ju.Lho ele 1828.

AVISO DE 22 DE JULUO.

Imp. avolsp.

111m. e Revm. Sr. - Parlicipo fi V. IIIm., para
sua iJltelligencia, que nesta l.!ala se tem expedi
do as convenientes ordens ao Chanceller da Casa
da Supplic:ação, que serve de Regedor, afim de
que mande pôr" di posição de V. 111m. os indi
vidQoS indicados QO seu omeio de 16 do corrente
que se acharem nas cadêas desta Cidade sem cul
pa formada, nem crime pelo qual se lhes possa
formar, reclamados pelo Secl'etario da Legação
Britannica. Deos guarde a V. IIIm. Paço, em
22 de Julho de 1828. - José Clemente Pereira.
-Sr. Pedro Machado de Miranda 1\lalheil'o.
Acha·se nl) Dial'io Flum;fltllse 11. 2'1) ele 29 de Ju
lho de 1828.

AVISO DE 22 DE JUI,UO.

Iwp. avulso.

Sendo presenle a S. 1\1. o I. o omeio de Voo. ,
de 15 de Fe,'ereiro passado, cm que dil conta que
lendo o seu antece sor elevado a Julgado a po
voação de - Carolina - nas margens do rio To
cantins, e o Presidente da Provincia desappro
vado semelhante creação, por seI' contraria á
disposição da carta de lei de 20 de Outubro de
J 823, deixára de executar esta determin:Jção, por
julgar que, ficando nulla aquelln creação, se tor
Daria desgraçado aquelle grande termo, por
distar do Julgado de Porto Real 120 leguas, e
conservúra o mesmo Julgado no estarlo em que
se acha até a imperial resolução: o mesmo A. S.
maDda estranhar a Vm. hum tal procedimento,
e declarar irrito, nullo e como se nunca existira
semelhante Julgado. Advertindo outrosim que
devia ter obedecido e cumprido as ordens do Pre
sidente, por ser autoridade competenle para as
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expedir sobl'c o objecto em questão, e muilll
mais devia ter respefta~q a,preeitada lei de :AO de
Outubro de 1825, art. 24, § {J", e dirigia' a sua
representação, qnando julgasse ue interesse a
co.nservação da sobredita cl'eação , ao Presidente
em Consclho, para estc a pr'opôr, se assim achasse
com'cniente, Deos guarlJe a Vm. Pabcio do Rio
de Janeia'o, em 22 llc Julho ue 1828. Jüsé Cle
mente Pereira. - SI', Oul'Ídor inteJ'Íno da Co
marca de S.·.J oão da Duas Barras. - "cita-se 110
Dial'io Fllll1lillellSe n, 2!1, de 29 de Jullto de 1828.

AVISO DE 23 DE JULnO.

lwp. avul~o.

111m, e Exm. SI', - Constando pelas commu
nicações que a esta Secretal'Ía de Estado uiJ'Ígira
o segl,lndo Tenente Francisco José de l\lello, ae
tual Commandante do brigue Guamny, estacio
nado nessn PI'ol'incia, em data dc 50 de Outubro
c 2 de NoremlJro do nnno findo, ser necessario'
fazer-se gl'ande fabrico no COl'I'cio General Lecol',
em raz,io do e,tado de ruina em que se achou es.
tal' depois de huma rigorosa vestoria, resolveu
S. lU. o J. que, visto proceder-se a hum tal fa
brico, !!<lja o dilo Correio de scr armado da
melhor fórma pos il'cl para podcr re~istir aos
insultos dos Gorsarios, del'endo, logo que esleja
Frompto, regl'essar para esta Côrte; trazendo cm
sua conserva o brigue Paquete da Bahia, se ainda
Já existir. O que participo a V. Ex. para sua
intclligencia e execução. Deos guarde a V, Ex.
Palacio do nio de Janeiro, em 25 de Julho de
1828. -l\liguel ue Souza 1IIello e Alvim, -Sr.
Barão oe Bagé. - A cita-se 710 Diarío Fluminense
n. 24, de 29 de Julho de 1828.

l'OJlTÃnrA. DE 23 DE JULUO.

ColI. Mineira.

lI\m. e Exm. SI'.-Le,-ei ii pl'eseoça de S. l\1.
oofficio de V. Ex., de 1 de Abril deste anno,
com as capins rla5 actas das se sõcs do Conselho
do GOl'el'110 dessn Província, cm que se [ratou
de regulnl' a rórma do expedientc das resoluções
do dito Conselho, por se du vidar se deverião ser
por elle expedidas ou por V. Ex. : ha por bem o
mesmo A, S. m:Hlrlar lleclarar que a referidas
resoluções não podem ser expedidas pelo Conse
lho, porq ue não tem força execu ti va, compeliu
do portanto a V. Ex. o expediente de .todas, como
se pratica nas mais Provincias do Imperio, O
que participo a V. Ex, para ~tla intelligencia e
execução. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio
de Janeiro, cm 23 ue JuLh.o de 1828.-José Cle
mente Pel'eira.-Sr. Miguel Lino d,e l\loraes.

RESOLUÇÃO DE 23 DE JULUO.

l\lanuscripto aUlhentico.

A' Junta do C:lmmercio foi a consultar o re
querimento dc Dayid Sté,-enson, em que, co
mo Procurador do dono elo bergantim inglez

William HenrJ', que fôra ap;esado no Rio da
1)I'ata, e julgado mú presa, pede que o mesmo
bergantim seja dispensado de pagar o direito de
ancOl'agem do tempo em que elf.lve surto nes
te porto, O suppli~ante se funda n'lstas ra7,õe-s :
I", ser exorbitante a quantia, ror ter aqui estado
617 dias, contados ue 9 dc Julho de .826 ai, de
l\larço de 1828; 2",. estar esta erÍl~arcação em
circumstancias diffel'cntcs das que neste porto
se aohão para negocio, sendo in volunlaria a
causa da demora do mencionado bergantim;
5', que, sendo convencionado, pelo tratado de
commercio entre o BraziL e Inglatel'ra, de 17 de
Agosto de 18~" que os navios dos subditos de
ambos os Soberr.nos não pagaráõ mais diJ'eitos do
que os qne são' ou ,-ierem a ser pagos pelos na
cionaes, deve o seu navio, como todos os da sua
nnção, ser isento de pagar esle direito, ú imita
ção dos BI'azileiros, a elle não suj cítos.

Tendo-se dado vista ao Conselheiro Fiscnl,
depois de junta a sentença de absolvição, este
respondeu que achava attendiveis os offieios já
feitos no presente objecto, mas que se devia ou
,-ir o Consenador UOS Pl'Ívilegios do Com-
mel'cio. .

O Tl'Íb\lI1al foi de pa.recer que era indeferivel
a pretenção, ,-isto que o supplicante tem o re
curso de ha ver a importancia do quc pagar da
quelle que lhe caus(lu os prejuizos.

Resolu(."ão,-Como parece, Palacio da Boa Vis
ta, em 25 dc Julho de 1828.-Com a rubrica de
S. 1\1. I, - Jo,é Bernaf(tino Baptista PCI'eira. 
Exlmllida do original no Thesouro Naci07lal.

AVISO DE 26 DE JULHO.

ColI. Ploocher.

Levei á presença de S, l\1. o I, 9 officio de V.
S, de 21 de l\laio deste anno, com outro do Dr.
Ba\Lhazar da Silva Lisboa, em quc este expõe
que, além dc -vaeilIar sobre o ensino das materias
da segunda Cadeira do segundq anno, de que
he Lente, por julgar iuclispensavel explicar al
gumas tle que n:io fnllão os estatutos do Viseonde
da Cachoeira, que se mandúrão obserYar pela lei
da crenção dos Cursos Juridicos, tambem l1u
,'ida se, escolhido o compendio" deverá mal'
delle sem sei' ap.proYado pela Congregação, que
por ora se não póde formar por faHa de Lentes;
e manda o mcsmo A. S. que eu responda a V. S.:
(Iuanto ú l' dlll'iLla, que ella se acha decidida nos
arls. 10 e ,. da citada lei, porque cm hum sc desig
na para a referida Cadeira o ensino do elir~ito

publico ecclesia tico, e no outro. se, ~leternllna

que eleja o Lente algum compendlo felto, ou o
arranje de nol'o sc o náo houvcr; donde se se
gue que no Dr, Lisboa com~ete a eseolha O? o
arranjo de hum para as matel'Jas da sua Ca(IClra,
sem qne lhe sirva de embaraço o que a este res
peito di~poem os estatutos apontad?s, p.orque ~Ó
forão approl'arlos pal'a regularem l,nterJn?men~e

nnquil\o em que não se oppoterem a l'efl~l'Ida leI;
e quanto fi 2', que, não podendo actualmente
formar-se Congregação pela falta de numero suf-
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liciente ue Úntes, deve seguir-se o que praticon
o Dr. BI'otel'o, qne, não oLstante aquella falta,
preparou c adoptou o compendio de que se serve
nas lições do ~l'Ímeiro anno; advertindo porém
que lhe' cum[We p3l'ticipar logo o compcndio que
escolher ou arranjar, para ser presente á Assem
bléa Geral Legislativa, afim de poder esta ap
I)J'ova-Io, se jutgar conveniente.

Decididas !lssim as duas propostas du vidas,
resta fallar da necessidade cm que se considera
o mcsmo Dr. Lbhoa, de explicar na Cadeira que
lhe foi confiada a historia ecclesiasHca e a elo
l'elho e novo testamento; e ainda que não com
pita ao GOH'I'no a designação das materias, poc
ser objecto de lei, comtudo, como he indubi
ta,'elmente das suas attribuições embaraçai' que
se ensinem as que ella não designa: ha pOl' bem
S. lU. declarar que não póde o dito Lente, sem
infracção da que regula os estudos, consumir eom
as lições dc taes doutrinas o tempo que cleye
empreg'ar no en ino (las que constituem exclusi
vamente o COl'pO do dil'eilo publico ecclesiastico
univ!:I'sal, ajuntalldo-Ihe o que lle peculiar do
mesmo direito no nraziL. O que participo a V. S.
para que, fazendo-o constai' ao sobredito Lente,
assim se execute. Deos guarde a V. S. Palacio do
mo de Janeiro, em 26 de Julhu de \828. -José
Clemcnte Pereira. - SI'. José Al'ouche de Toledo
Rendon,

AVISO DE 27 DE JULllO.

ColI. Braz.

, Sendo presente a S. lU. o I. o olicio do .' de
Junho deste aOllO, em que V. S. commuoica a
distribuição quc fizeJ'a das horas das Aulas de
rhetórica, ,philospphia e lingua franceza, para
que possão 05 eStudantes fregu Cll tal' todas tres'
110 mesmo anno; e a p,'ovidencia interina de con
sentir que d ItàlianoJoão Baptista nadará ensine
gratuitamente geometria cmquanto não chega o
Profebsor nomeado: houvc por bem o mcsmo
Senhor appro"ar c tas mcuiuas, á excepção da
distribuição das horas na parte cm que faz com
patifcl o estudo de rheto\'jca com o elc philoso·
phia, porque, bastando apenas hum anno para
os principios elementares dc qualquer do. dous
estudos, ho absolutamente impossÍl'el qne se
aprendão os de ambos cm tão ponco tempo,
deyer.do segnir·se do methodo por V, S, adopta
do approl'ação immcrita ou reprovação no fim
do anno; c porque cumpre prevenir taes males,
ordena S. M, que V, S, di tdbua as hCoras de 01'

te que se possa cstudar ómentc a lingua fran
ceza com a rhetorica ou com a philo'ophia, cm
cuja demol'a nada se pel'Cle, porque, quanto mais
perfeitos os estudantcs sahirem daquclles prepa
ratorios, maiorcs progressos farão no estudo das
sciencias jUJ'Ídicas c sociaes a que vão depois
applicar-se. O que participo a V. S. para sua
intelligencia e exccução. Deos guarde a V.' S.
Palacio do Rio de Janeiro, em 2.7 dc Julho de
182.8. -José Clemente Pcreira, -Sr, José Arou
ehe de Toledo Rendon.

AVISO DE 28 DI; JULHO.

I QI P' nul~o.

Tendo chegado ao conhecimento de S, lU. I.
que os Religiosos Carmelit..s Descalços tcm em
Portugal seus Prelados maiores, aos quaes, não
obstante li inuependencia em que este Imperio
se acha daquelle Reino, continuiio a prestai' ohe
diencia, dando, com este facto, lugar a que es
trangeiros exerção autoridade dentro do terrilorio
do Impcrio, o que hc manifestamente olTensivo
da categoria de sua independencia, prejudicial
aos seus interesses, e prohibido pelas suas leis:
ordcna o mesmo A. S. que V. Ex. faça con tal:
aos mencionados Religiosos que lhcs hc prohibi
da, no caso de quererem continuar a residÍl' no
mcsmo lmperio, toda e qualquer obediencia a
taes supel'Íores, como em caso identico jit pra ti
cárão os !\Ionge5 Benedictinos, cujo ex.emplo,
digno de lou\'or, cumpria que os ditos Carme
litas ti vessem jit imitado. Deos guarde a V. Ex.
Palacio_ do Rio de Janeiro, em 50 de Julho de
1828.-José Clemente Pereira.-Sl'. José Egy
dio Gordilho dc Barbuda. - Acha-se á pag, 207

do tom, 4° das 1Ifemorias Historicas e Politicas da
P7'ovi71cia da RaMa, por Accioli.

DECRETO DE 28 DE JUbno.

ColI. Braz.

Hei por hem sanccionar e mandar que e exe
cute a resolução seguinte da Assembléa Geral.
Art. ullico. A resolução de :3 de l'fovemlJro de
•~27 nião pri\'a aos Parochos dos emolumentos
das denunciações e certidões que até a data del
la costuma,'ão receber. José Clemente Pereira,
etc. ,Palacio do Rio de Janeil:o, em 28 de Ju
lho de 1828, 7° da ludependen.cia e do lmpe
rio. - Com a rubrica de S. lH. I, - José Cle
mente PcrcÍl'a.

PORTARIA. DE ~,8 DE JULlIO.

C"ll, Plenchel'.

IlIm. e Ex, Sr. - Tendo Antonio Pcrcil'a de
Carvalho, The ourciro da Capella Imperial dcsta
CÔI'te, repl'eseutado a neccs idadc de c lleclaral'
se o m po Copellão-l\lól' c o Conego Januul'io da
Cunha Barbo a perccbião por intciro a ua
congruas, apezal' de tcrem " scnto nas Camoras
Legislativas: ba por bem S, ~I. o r. que eu par
ticipe a V, Ex. quc a gencralidade cIo § ÜO uo
cap. 4° dos in trucções de 19 de ,Junho de 1822,
a que e referc o decreto de ;; uo me mo mel, e
anno, entendido pelo de l'i dc Fefcreiro dc 1825,
não póde excllJir as congruo dos Ecclcsiosticos,
que ~ão \'cncimentos pagos pelo Thcsouro Publi
co, pois o seu thear he o seguintc: - Ficaráõ
suspensos todCos e quaesquel' ,encimentos que
ti \'rrem os Dcputauos, percebidos pelo ThesoUl'o
Publico, p,'o"euientes de empregos, pensõe , elc.
E he tão obvio e cloro c te scntido, que na cou
formidade deUe tem deixado de recebcl' a SUaS
congruas os Deputados que são Pal'ocho. nl)



quatro meloes d~5 Sel SÕIl ()lIdiQa ias, porque
vencem o seu subsidio como Deputados; e orde
na outrosim o mesmo Senhor que esta declara
çiio se commuoique a todéls as Reparlições dli
~atendél, para que, seja, &em ex-cep9ão algumlJ ,
geralmente observada. Deos guarde a V. Ex..
raÇo, em 2,8 de Julho de 1828.-José Clemente
Pel'ejra. - Sr. José Bernardino B'Ipliata Pel'eil'a.

Anso DE 28 DE Jt"LUO.

M,aquscriplo \lut\te~tico.

S. 1\1. o J. manda I'emelter a Vm. o requeri
!pento C*) incluso de Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada lUachado e Silva e lUartim Franc.isco
Ribeiro de Ailllrada, Ilara <Iue, acha,ndo-se terem
sillo appensadas injuridicamente as cartas de que
os supplicantes tratão , em D,elação se lhes possa
dçfedr como fôr de direito ~ não obstante a por
taria CU) que as mandou appensar ú de\'assa em
'1 e os me~fllOS se achão pronunciad05. Deos
gU'lrde li Vm. Paço, cm 2'8 ~e Julho de 1828.
José Clemente PereiFao - Sr. De.semhargado~

Conservador do Crime da Côrte e Casa, .

(O) Ilho. e Exm. Sr. !llin~stro da. .fl\stiça,o-Dizem An·
tania Carlos Ribeiro de Andrada Macbado e SiI va e Mar
tim Francisco Ribeiro de Andrada Machado que, sendo
clles pronunciados em huma devassa tirada por huma
supjlosta se4ição, u nessa depois se appensÍlrão Íl dita
cartas particulares dus dito~ supplican~es, dirigidas a pa
rentes s~us carnaes e espirituacs, tudo por avis,o do l\~i

nistro da Justiça de enlão; e como a dita remessa e ap
pensamento .ejão incuriaes e insusteotaveis: t., pOr se
~,oJar o segredo das cartas, cahindo·s~ 1\0 delicio pro
hibido no art. 1.79. S 27 d~ COJ;\stituição, e pela O~d. ,
Liv. 5°, til. So, § 5° i 2°, ~o~ se achar jll encerraa~ a de
vassa em Março de 1.824, e se,' o app.ensamento elo Outu'.
bro do IDesmo anno,.e u-o bavia mais logBr o dito ap
pensam~nto; 3°, por não dixf'Jelu as mesmas,oarta5. ~me'
nor relação a facto algum qne se inquirisse na devassa' 4°,
porque, qualquer que fo~se o. conte lo nas ditas cartas, não
'pertencia o seu conhecimento :\.S justiças do nrazil, mas
ás de França. onde furão escl'Íptas, as quaes seria s6men
te as competentes para dito conbecimento, segundo di-eito
publico. Protestão porém oJ.snpp\icanles qne as dita s caro
tas .nada contém que lhes possa prejudicar, que tudo
quanto dizem neBas sendo pura verdade, ao menos na
convicção dos sopplicantes, não plÍde reGalJir em crime
algum segundo as leis do Imperió; mas como contém ser
gredos dc familia • não dcsejão continuem a ficar palen
tes a olbos 'indiscretos; e sendo peja Secretaria da Jus·
tiça mandadas appensar, por ell" tambem devem ser
mandadas desappeosar. Purtanto, pedem a l. Ex. digne·
se mandar desappensar as ditas cartas, indiscretamente en
viadas e appensadas. - Aotonio Carlos Ribeiro de Andra·
da Machado e Silva.-Martim Francisco lliL.eiro ele An
drada. -Acha·se ti 11. 183 e 1.84 do processo rc.~p/JClivo.

(") Parlaria de 9 de Outubro de 1.824.

l\·~anda S. 1\1. 1., pela Secretaria de Estado dos Nego
cias da J usl;"a, remetter ao Desembargadur COl'ren-edor
do Crime da COrte e Casa as oito cartas inclusas, e~crip
tas de nordeanx por Mal,tim Francisco Ribeiro de Andra
da e Antonio Carlos de Andrada, para qoe o mesmo O~
ngedor, mandando l'econhecer as ~sigDatul'~ de humas
e. outras, as. faça unir ii devassa cm qU\l anlbos estão pj'O
nunciados. P,dacio do Rio de Janciro, em 9 de Outubro
de 1824.-Clemente Ferreira França.-Por appcnsamcnto,
d.poil de fi. 227 do procellQ respecth'o.

D~CBalJ'O D.E 29 DE JUl.HO.

Coll. Bt,~,
; ,., ~

Hei p~r bem sanccionar e manda.r flue ~e exe
cute a re~olução seguinte da Assemblél1 Gcral Le
gislativa: far-se-bão as eleições para a proxi/ll!\
Legislatura, e as que tiverem lug'lr durante a
mesma, pelas instrucções de 26 ~e lU'lrQo de
J 82~ , com as seguintes declarações:

I.· Proceder-se·ha em cada Prolincia :'ts el~i

çõcs primariils no mesmo dia em tOllas aa As
sembféas Parochiac~, depoi~ ús secunc!arias,
támbem em outro determinado dia em todos QS·
Collegi(1.5 E1eitoraes, para o que, assim como,
pal"a as apurações nas Camaras déls Capitaes, o
l\-lini tro e Secretario de Estado dos NfJgocios do
Imperio na Provincia onde estiver a Côrte, e os
Presidentes das demais Pro"incias eIl) Conse
lho, tendo em considéração as respectivas dis
tancia ,fixarúõ élS devidas época~~ e dal'úõ, a8 pro
yidencia~ que convierem para que as eleições se
concluão legal e impreteri velmente dentro em 6
meze ,contados do recehimcn to do decreto da con
yocação, sob pena de perdimento dos empJ:egos
que tiverem, ~ inhabilidl1de perpetua para quaes
q~er outros 1 se a demora n;;t expedição das or
dens mI' causa de se ellas não ell'eituarem no pre
fixo termo.

2.· O l\Iinistro dos Negocios do Imperio, e os
Presidenles em Conselho", poder[lõ estreitar o
districtos eleitoraes já designa'Jos, mullipliean
do-os como mais convier.

3.' Os Eleitores que faltarem sel,n cau,~a que
os impossibilite, julgada t'll I,Jelos Collegi(ls Ele,i
toraes, Serão multados na quantia de 30 a 60:tjj
rs." a jujzo dos mesmos Col1eg'os, applicadQ
p,ára a ({espeza dçs Estabe~eimen,tos de lostru(;-
çãQ PU,blit:a do respectivo lugar. ,

4.: 4-s mezas dos Collllg1<\S Eleitoralls que não
reme.ltprr.m em tpmpo Q r~llltado de seus traba.
lho Ús Camaras ou autoddadc5 dos respectivo
Distriotos serão multados pelo G,Qverno na P'ro
vincia onde estiver a Côrte, e n;;tS outras pelo
Pre~idcntes em Conselho, na quantia de 300 a
600:t/:J rs. r3teados entre os seus lUembros, ap-'
plicaUos para a despeza dos Cursos Juridicos;
na mesma pena inOOrJ'eráõ as Camaras das Ca.
beç3s dos DistcictfrS que não fizerem as compe
leoles I'emcssas para as Camar3s das Capitaes; e
eslas quando não fiterem as apurações no tem,
po devido: as autol'idades das Cabeças dos Dis
triclOS que incorrerem na peNa deste artigo, pa,
garáõ tanto como cada hum dos l\Jembros das
C3maras que fôr condemnado.

5.' As l\lesas dos Collegios Eleitorae/i, o Go
"cm o e os Presidentes em Con~elho, r.emelteraõ
35 listas dos mu!tados na fórma dos artigos pre~

eedenles ÚS C3maras dos respectivos DistriotoS.,
cujos Procuradores farúõ a cobrança das mlllta6'
p'erante as autoridades judiciarias do lugar.

6.· As' copias, listas e certidões que receber o
Ministro e Secretacio de ESl3do dos Negocios do
Imperio, em observaneia do cap. 5-, S 9", oap.
6", S 60

, cap. 8°, S§..5· e " das instrucções ,-
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serão p'eto mesmô Ministro enviadas ás Catnaras
do Corpo Legislativo.

7'· Todas as duvidas e questões sobre a ido
neidade dos dioglveis, ou suborno relativos aos
Senadores Ott Deputados, serão decididos pelos
.collegios E1eitoraes, e estes remetterúõ o termo
que de tudo 'se (leve lanar, com as necessarias
.clarezas, ás tespectlvas Camaras Legislativas,
para julgarem' définitivamente.

8.· Quando se nomear o Presidehte de que
falia o al't. ')0 do cap. 4° das instrucções, serão
tambem nomeados por escrutinio os Secretarias
e Êserutadores que hão de servir em a nova
Mesa.

José Clemente Pereira, etc. Palacio do Rio
de Janeiro, em 22 de Julho de 1828,7· da Inde.
pendencia e do Imperio. -Com a rubrica de
.8. lU. I. -José Clemlmte Pereira.

RESOLUÇÃ.O DB 29 DE JULHO.

lIfanllsêripto anthentico.

Antonio de ~:lenezes de Vasconcellos Drumond
representou contra a disposição da portaria de
) 2 de Março de 1825, que ordenava que pelos
bens dos Administradores e Porteiros da Alfande
ga, ou seus hel'deiros, se indemnisasse aO The
souro da quantia de I :595~955 rs., importalJ
cia de generos desencaminhados na dita Alf:lD'
dega, pertencentes ao negociante João Ribeiro
Ribas.

O Desl\mbargador Fiscal respondeu que, ú
vista do disposto no avi~o de 51 de Agosto de
181:>, não merecia atlenção o peditorio do sup
plicante,

O Procurador da Fazenda respondeu qUe, in
cumbindo o aviso acima citado ao Administrador
da Alfandega, não só vigiar sobre os Officiaes
deUa na parte respectiva ti execução de suas obri
gações, ma3 tambem sobre a guarda dai! mer
cadorias e legitimidade de sua sahida, como ha
'Via já sido declarado pela provisão do Con elho
da Fazenda de 12 de Abril de 1796, era indeferí
vel a preLenção.

Remettido o negocio ao Conselho da Fazenda,
este mandou ouvir de no>'o ao Procurador da Fa
zenda, o qual, referinco-se á sua resposta acima,
disse: - Fiat justitia.

O Conselho foi de parecer que, l'espeitanclo o
negocio em queslão interesses particulares e de
terceiro, só em contenção judicial com a com
petente auniencia de todos aquelles a quem toca
deverú ser julgado.

Resoluçiio.-Como parece. Paço, em 29 de Ju
lho de 1828. -Com a rubrica de S. 1\:1, I.-José
:Bernardino Baptista Pereira.-E:Vlmhida do origi
nal no Tlttsow'o Nacional.

O Juiz da Alfandega informou na fórma se
guinLe:

Senhor. - Po'r portaria de 15, que recebi em
16 do corrente mez 1 expedida pela Secreta
ria de Estado dos Negocios da Fazenda, houve
V. ~1. 1. pôr bem ordenar que me infol'maóse

com o meu parecer o requerimento inoluso de
Antonio de l\lenezes Vascol1celloi Drumond, que.
pede não só a excusa de pagar elle e os outros
herdeiros do fallecido Administrador da Alfande
ga, Antonio Luiz Ferreira de Menezes, a quan
tia que a Fazenda Nacional pagou a João Ribeiro
Ribas pelo descaminho de algumas mercadorias~

tudo em confOl'midade da portaria de 15 de Fe
vereiro do corrente anno, que ôrdenou que se
inclemnisasse a mesma Fazenda Publica pelos bens
do dito Administl'ador e Porteiro ou de sell5 her
deiros, mas tambem que se annulle a 60bredittI
portaria, declarando-se publicamente no Diario
o oontrario para tirar a nodoa ao referido seu pai,
que julga tambem inj uriosa a seus Olhos.

Assim como he louva vel que pretendesse o sup
plicaute isentar· se não só do pagamento como tam
bcm do dezar, assim tambem he summamente
reprehensivel que attdbua aquella ordem a falsas
informações, ou a odios particulares, A infor
mação que ne~te negocio dei, o que consta da
cel'tidão n. I (*), he muilo verdadeira e conforme

C-) Senhor. - PaI' portaria da Secretario de Estado dos
Negocias da Fazenda, hoove V. 1\1. I. por bem que o
Juiz interino da Alrandega Inrormassf! o requerimento in·
closo de João Ribeiro Bilias, qne veio remettido em a
mesma portaria d.nrante o men impedimento. Pretende
elIe que se lhe maode pagar, pelos OlDcioes a quem in
cumbia a responsabilidade no caso de ralla ou descami
nho, o valor das mercadorias que allega raltarem:lhe; e
prova com as competentes cerlidões junlas terem entra
do e não se terem despachado. Dos documentos juntos
consta que, desde que o supplicante requereu, mandei fa
zer todas as averiguações nacessarias, ordenando que o
Porleiró as fizesse, e o Ollicial que foi enoarregado da ar
rumaçiio das fazendas e inventario deIlas, quando bou
ve,riio de enlregar-se aos Adminisll'adol'es das Capatazias ;
e não resultando achar alguma das averiguações, prole
ri o despacho que consta de hum dos documentos que
usasse o supplicantc do direi lo que pretendem ler contra
quem direito fosse, e porque em oulro reqnerimento, cm
que pretendia que lhe declarasse quem era esse contra
quem devia requerer, despachei que se aconselhasse com
advogado por we não cumprir acooselhllJ', queixa-se e
recorre deste despacho, e pede qne se lhe mande indem
nisar o valor do que falta com os lucros que deixou de per
cebeI'. Este requerimento, que veio a Alfandega com a por·
laria de 22 de Agosto, s6 me veio a mão no dia 30 do passa·
do, como consta da certidão junla, lendo-se neste meio lcm·
po mandado fazer a averiguação que consta do lermo inclu
so,lavrado pelo Escrivão que serve no Consulado. Asmerca
dorias qnese diz faltal'ão,entrárão ha tempo na Alfandega, c
muito anles do estabeleoimento das Capatazias, e ja se não
achavão nos armnzens 'luundo se fez o iuvenlario para o
arranjamento dellas. Eu as requeri muitas vezes, e alDn
cadamente, para evitar estas faltaG que muilo me affii·
gião, porque nunca pude conseguir que os antigos admi
nislradores cuidassem no bom e exacto alTanjamento dos
lIrmazens. A elles, mais que a ninguem, incumbia esta
fisc...lisação pela generalidade de suas {'uncções indeler
minadas, e ao Porteiro, pelos deveres impostos na ordem
copiada no documento junlo. Verdade he que no lempo
em que ella se eslabeleceu bavia pequeno trafico, os ar
mazens basla,'ão e sobravão , e não ha\'Ía por isso confu
são nem dilliculdade de desempenhar bem estes deveres;
mas 6cárã I ao Porteiro os emolumentos por esta causa
estabelecidos, e, peta facto de os oobrar, se conslitue
na obrigação do onos que se impôz á percepção dos
mesmos emolumentos, e por estes principias, pois parece
que ao Adminirtrador, e muito principalmente ao Por
teiro que naquelle tempo servio, e que ia não exislem ,
he que pertencem a seus herdeiros, e esla era a pratica
que se observava anle;; da instituição das Capatazias, de·
mandando O interessado o Porteiro pelo modo ordiDllJ'io ,
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a direito deduzido das obrigações geraes e inde
terminadas do officio do Administrador que foi
aeado para substituir as funcçõai do antigo con
tractador, a quem incumbia zelaI' toda a arreca-,
dação em que entrava muito a boa guarda das
mercadorias, e por conseguinte cumpre a es
te omeio cuidar tambem muito na segurança
destas.

Nem lle levemente dito que o Administrador
foi substituido ús ineumbencias do sobredito con
tractador, porque he assim expresso na ordem de
51 de Agosto de 1815, copiada no documento n,
2, C·) onde expressamente se lê esta asserção; ~

lia mesma se lê lambem que incumbe ao Adminis
trador não só vigiai' sobre os OlIlciaes da Alfan
dega na parte respectiva ú execução de suas
obrigações, mas tambem solne a boa guarda das
mercadorias. He pois falsa a asserção de que não
Jlaja lei ou ordem que declare responsabilidade

mas nnnca se manduu logo, sem di~cussão, pagar o Por
teiro, e pelo menos nunca vi que tal se praticasse. 1\.1·
gumas, porém mui poucas vezes, tem requerido que a Fa·
zenda Nacional pague as faltas, e parece, pelos principios
geraes de direito, que he obrigado a resarcir as fa!las que
aconteeem nos seus armazena, dos generos alheios qne

. ahi se arrecadão, on seja por alugnel on constrangida-
mente; no primeiro easo em "irtnde do conlraclo de lo·
cação e sua natureza, e no segundo, por hum contracto
innominado, fundado na razão em direito,natural, e até
pela jnrisprndencia de qne os preponentes ou instituido·
}'es são obrigados pelus factos de seus prepostos e assala
riados. Eis-aqui porque ao requerimento descomcdido e
injuridico deferi que se aconselhasse com advogados,
pois qne pela lei são os i\lagislrados inhibidos de acon·
selhar as paltes, e rn ais quando neste caso não he tão
corrente e liqnida a. pratica e a jnrisprndencia, como vc
nho de expôr. A' \ ista do qne fica dito resolverá'. 1\1. o

,que lür justo. Rio, 6 de Novemhro de i822.- Lniz José
de Carvalho e 1I1e110. -Acha-se no Liv. de Reg, dns infor·
mações do Juiz da Alfi/lldrrgn.

(.) Aviso de 31 do Agosto do 1833.

o Principe Regente Nosso Senhor manda remeller a
Y. S. as instrucções inclusas, para que inteiramente se
obserl'em no governo economico da Alfandega desla Cur
te; e he outrosim servi<1o que na mesma se gnarde res
trictamente o qne se acha determinado no foral da de
JJisboa, e que já foi a V. S. recommendado em provisão
do Conselho da Fazenda, na data de 20 de l\Iarço de 1812,
lnuito principalmente no que pertence ao despacho das

-mercadorias reculhidas nos armazens, e sahidas das mes
mas pela porta· da Alfandega. E porque no cap. 37 do
mesmo fOl'al se ordena que os bilhctes dos despachos fos
sem feitos pelo Feitor e assigna dos pelos Olliciaes que ti
vessem assistido, os qúaes, conforme o eap. 33, vem a
sei' o mencionado Feitor, o Escrivão das marcas e o Offi
eial do eontractador, estando arrematado o rendimento
da Alfandega, V. S. ficará na intelligencia de que, reca
hindo no Administrador as inconveniencias e funcções
inherentes ao sobredito conlractador, deve ser este ad
mittido a assignar os competentes bilbetes, COIllO j:\ foi
definitivamente declarado pelo Real Erario á Junta da Fa
zenda da Babia. em provisão de 12 de Abril de 1796,
deixando· o outrosim juntar todos os sobreditos bilhetes
para os apresentar, conferidos na Mesa Grande, onde
tem assentI) com as relações enviadas pelas ouh'as Mesas,
tudo na conformidade da provisão do Conselho da Fazen·
da, annunciada. qne lhe ineulllbio não só vigiar sohre
os Olliciaes da Alfandega na pade respectiva :\ execução
de suas ohrigações, mas tambem sobre a boa gllarda das
mercadorias e legitimidade de sua sabida. Deo~ guarde a
Y. S. Paço, 31 de Agosto de 1813. - Conde de Aguiar.
- Sr. José Antonio Ribeiro Freire. - Acha-50 á fi. 3 do
Liv. 8° ele Reg. das ordens expedielas á Alfnndega da Cúrle.

ao Adminislrador por este moli\'o. mesma
informação se 'Vê que eu expuz toda a doutrina
legal e juridica que podia reger o caso cm ques
tão, t: assim mesmo, fallando do' &dministradol',
não disse que era rigorosamen te ok.rigado a pa
gar, antes oarreguei mais no Porteiro, em virtu
de da ordem antiga que está junta ao!\ papei'
principaes deste negocio. Era euoobrigado, não
só a expôr tudo que havia de jllridfco nesta ma·
teda , por força do meu dever, e da exactidão e
inteireza com que o cumpre, mas tambem por
que, quando o sobredito Ilibas requereu a V. M,
1., foi juntando os requerimentos que me fizera,
em que exigia que eu declarasse quem era o res
ponsavel para clle o demandar, pois que eu ha
\'ia ullimamente deferido que requeresse contra
quem direito fosse. Nestes termos he claro
que a referida minha informação e parecer devia _
couter tudo que fosse respecli vo Ú responsabil idade
mais immediata ou mais remota, e não era esta
imputação por que attribuisse ao Administrador
ou ao PorteÍl'o descaminho ou extra vio das mer
cadorias por elles praticado, porque os ti ve sem
pre por vel'dadeiros e honrados, mas sim pela
falta de cuidado !\obre a boa guarda das merca
dorias, como lhes incumbia pelas citadas ordens .
O finado Administrador era, torno a dizei', ho
mem honrado e incapaz de aproveilar-se de Ião
mesquinha quantia, e era até farto, porque servia
antes de entrar para Administrador o pingue
ófficio de Escrivão da Mesa dà Abertura. He
i~ualmen.te sobremaneira fãlso que por odio par
hcular dissesse eu que tinha a responsabilidade
sobredita. pois que sempre o tratei bem como
elle meleci~, tendo da sua parte tido 5empre a
contemplaçao que me era devida. Ellc cumprio
sempre os seus deveres, e era zeloso da arreca
d?ção dos direitos, sem que pOl' isso se possa
c1l1.er que o augmeuto das rendas de que trata
a suppliea f\)sse devido a elle, porque por via
de regra taes augmeotos são effeito da maior
quantidade de transacções commereiaes, e só
provão conel udentemente o augmento e prospe
ridade do commercio, que, nesse tempo foi
cr~cend.o ',como he f..eil de ohsel'Var. Nos pa
pe~s pl'lnClpaes deste mall'adado negocio estão
tooos 0.5 documentos com que o sobreJito Ribas
J'ormalisou o seu requerimento, e estão as provas
de que tinhão entrado as mercadorias, e não ti
nhão sahido por despacho para o consumo, ou
por vil' de reexportação, nem tinhão entrado com
lIuto algum de consumo,. e se pela demora, ou
pOt' não haver entrado no auto de cousumo no
tempo competente aconteceu o extra vio, existio
falta de cuidado sobre a boa guarda, e vinhão a
sei' applica\'eis as doutrinas que eu expu1., das
quaes, segundo os mais pareceres, resol \'eu V.
1\1, ~. o pagamento ao dito Ilibas pela Fazeucla
NaCIOnal, ordenando depois que elIa fosse in~

demnisada pela maneira acima dita. He tamhem
falso que esteja só decidido que aos cla\ iculariús
pertença sómenle a responsabilidade, e muito
menos que sejão tres os clavieularios da Alfande
ga, porque, por decisão soberana em resolução
de consulta do Conselho da Fazenda, e por pro·
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visão do mesm; 'expedida em 20 de Mal'ço de
1812, se determinou que fossem só 1I0us, a sa
ber, o Escrivão da Mesa Grande e o Porteiro,
como const tio documento n, 5, começando eu
a servir Do"anno de 1814,

Tambcm não Ite verdadeiro o dizel'-se qne fui
por effeito de raiva que mandei Jutoar a portaria
e notificar ,os que erão nella coutcmplallos uepois
de receber para in formar este requerimento,
como se diz no segnndo, que me ,'ei •.! remettiuo
com portaria de 26 uo corrente, cxpedida pela
Secretaria de Estadu uos Negocios da Fazcnua,
em que. se ordenou que se sustasse em todo o pro
cedimento até a decisão da primeira supplica.

Tudo o que he nelle allegado, uem corno no
outro, he pintado com ncgr'as côrcs, para de
Pl'Oposito se enxo,'alhar a minha reputação.
Quando mandei autoar a pOI'taria, foi para poder
ao mesmo tempo dar eonta do estado deste nego
cio, pois que, tendo mostrado a sobredita porta
J'ia ao actual Administradol' irmão do supplican
tc, me respondcu qne pela sua parte estava
prompto, e não tendo ha,'ido mais cousa alguma
a este rcspeito, con vinha que podesse ao certo
dizer o que n'isto havia.

Nunca adio nem ,'ingallça dictúrão ou regêrão
os me.JH procedimentos como homem particulal',
e muito menos como publico; antes tenho dissi
mulado cousas que outros menos prndentes aad
Luirião ii fl'aqueza. A' ,'ista do exposto, da de
masiada liberdade com que são escriptos ambo
os requerimentos, das .'azôes e Ilocumento em
que me estribei, do outros com que apoiol: a
sua pretenção o I'eferido Riba-, e 1I0s parecel'es
que concorrêrão para a decisão, re 'olrerÍl V,
lU, I. o que for ju~to. llio de Janeiro, 30 de Abril
de lS25.-Luiz Jo é de Canalho e lello,

RESOLUÇÃO DE 29 DE JUI.UO,

-l\Iannscripto 3nlhcnlico,

Pela real resolução de 5 de Abril tle 1821 , to
mada em consulta do Conselho da Fazenda, se
mandou pagar, pela Fazenda Nacional, ao Hes
panhol Antonio de Lorenzo y Sanjul'jo, a quan
tia que se liquidasse imporlar el11 29 \'olu01es
que lhe desapparccêrão de deotl'o oa Alfandega,
sondo a Fazenda Nacional embolsada executiva
mente pelos Officiaes da Alfandega quo por taes
descaminhos tem de responder, Liqllillaclo o \'a

lor dos ,'olllmes na quantia de J i :Q9'3WJi2{, 1".,
se pagou csta a Sanjurjo, e ordenou-se ao Juiz
da Alfandega, por portarias de 2 de Abril e 2 de
l\lajo de 182'3, expedidas pela Secretaria de Es
tado dos Negocios da Fazenda, que fizesse entrar
no 'fhe ouro coofol'l11o a dita real resolução. Pe
dio o Juiz, em representação de 17 de Maio di
to, que se lhe declarasse quaes erão os Officiaes
contra quem deveria proceder executivamente,
pois <.la rigorosa devassa l'Jue tirou sobre este ex
tra vio, e remetteu ao Conselho, não se pude co
nhecer quem o fe7. e para elle concorreu; e expôr
todas as du ,'idas que lhe occorrião sobre tal res
ponsabilidade, o qu~ repetira depois da informa-

TOMO \'1,

~lão que !ler:l em hum oaso il!.'nticJ de fazend3~

desapp:lrecitlas ao negociante João Riueiro lU
bas, e vem a ser que o Administrador, e pl'inci
palmente o POl'teir'O, IlOtlerião cl)l1sidet'ar-se o
mais l'eSpOns3I'eis, aqnt:lle cm virlut!e do aviso
de 31 de Agosto ele 1813, que lhe impoz a obri
gaçâo de vll:ar no bom al'l'aujo e aco:1,lic;olla
mento das Fazendas, e o Porteiro, POI' Ilt:reeher
emolumento,; pela guarua e bom recalO Ile!!as; c
ainda qne o Porteiro se pretenllell eximir des II

responsahilillatle, apoiallo na pro\'isãu de 9 d.e
Março de 1;38, que sómenle o manda pagar a~

Fazendas extraviadas de dentro dos al'OH11,ens d'
que elle tem as chaves, c não se provava que a
mercadorias de Sanjurjo e Hillas th'e sem de-ap,
pareciuo dali, foi detcrminado, 1'01' portada da
Secretaria da Fazendd, flue e.\le e o Administl'a
dOI' indemllisassem a Fazenda Nacional <.lo que
elLa pagou a Ribas; porém que, tendo-se opposto
a esta tleci<ão hum dos filhos do Administra,lor,
jil enllio fallecido, obre o que deu elle Juiz a in
formação "e ferida , se man1i1I'a sui)l'estar na SUtl.

execução; que, ii vista pois dos fundam 'ntos c
razões de huma e ontra parte, não sabia contl'~

quem positÍl'amente de\'ia proceder.
Dando-se vista desta ,'ep1'csentação ao Fiscal do

Thesouro, respondeu: - A' vi:ta das pro \'j õe~

de 2!~ de Janeirú de 1,35, de 9 de 1\larço de
17'38, de 20 de larço de 181'2 (documento n, 9),
e do aviso de 5. de Agosto de 18.3 parece qne
os respon aveis são o Guarda, Porteiro do' ar
mazens de que tivel' as eha,e , o Gnarda do nu
mero dos arma1.ens cnja chares esth'el'em em
sen poder, e o Admini tl'ador; e que n poderú
ser relevado algum destes no caw que prove
que as eha \'e do armazem onde enlrúl',tO a fa
zendas qne faltão não e tavão em cu poder,
o que não porlel'iI ter lugar a respeito do Admi
Ilistl'adnr, que tem obl'iga(:ão de ,'igiar sobre :J

boa guarda das fazendas,
Sendo ouvitlo o Procurador da Fazenda, dis

se: -S.ío re ponsa veis todos e quae 'quel' Omciaes
a quem toca a fiscali:ação, guarda e vigia (le-
tcs genel' ,na fÓl'llla do seu I'egimento,

Remelteu- e a rerre eutação com toelo os
mais p'apcis 00 Conselho da Fazenda pal'tI con
sultaI', e houve ontl'a vez \'ista o Procul-ador
ela Fazenda, que se conformou com a sua primei
ra resposta,

Parece ao Con c1110 qne a responsabilidade pe
los rurtos acontecidos cjr,ntro dos armazen da Al
fandega de\'crá regular-se pelo que ha de direito
escripto a ('ste respeito, deduzida da nature1.a
dos offiicios a que tocar a arrecadação e vigilan
cia, e que jil da conmlta de 9 ue Outubro de
1820, resolvida em 5 de A,t)l'il ue 1821 sohre es
te negocio, a qu",1 sobe com e, ta, indiciou o
Officiae contl'a os tIuaes se devia proceder para
SOl' a Fazenda Publica indemni ada do que tÍl'er
pago pelos furtos acontecidos, e que este he ain
'da o seu "ato, São pois primariamente rcspon
saveis aqueUe Officiaes a (Iuem pelo foral est::'
commettida a guarda e arl'ecadação das fazenda
e no ca o de se não podor legalmente de aobril'
quem elles s.ío e convencei-os, jil porque se pro-
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AVISO DE 30 .DE JllLOO.

PORTARIA DE 5 DE AGOSTO.

Coll. PlaDcher.

SeneIo constan te que nas eleições para Provin
cial de, sa Provincia se guarrlava o eSlilo da altel'
natha, de endo recahil' a eleição nece sariamen
te hum triennio cm Religioso que fosse nalmal uo
Brazil, e outro lriennio em Religioso naseido em
Portugal: ha S, l\l. u J. por .bem ordenai' que
V. P. Revm. informe se ainda E€ observa 'esta
pratica; e que, no caso de aiuda subsi IiI', ella ces
se de huma vez para sempre, como FI deTêra ter
cessado Jepois da declaração da Jl1dependellcia
deslo Imperio, que não admitle nem póde tole
rar huma Ião odios~ dilferença, devendo ser ele
gíveis para o obredito lugar todos os ReLigiosos
que se acharem em circum~tancias para isso,
sem nenhuma outra differcnça que a das suas
qualidades religiosas e virtudes. Deos guarde a
V. P. Revm, l'aço, em 5 de Agosto de 1828.
José Clemente Pereira. - Sr. Provincial dos Re
ligiosos Franciscanos.

CoU. Brn.

Levei ú imperial prcsenç~ o olici? Ue • do cor
rente, em que V. S , cit~ndo os de 9, J I , 21 e
31 de ~Jarço. 20 ~ 21 de Maio~ C 9 de Junho des
te anl10, solicita deci ões sob,'e o seu conteCulo;
e como ua data de 26 Jeste mez participei a V. S•
o que S. ~l. l. determinou so~re o objectos ex
pen(lidos nos de 21 de ~laio c 9 de Junho, orde
na agora o mcsmo Senhor que cu, responda: ao
de 9, ([ne fica, rc ervadp, para se lom~r em c~n

sidel'ação; ao de II, que proponha V, ~. a 1l10dl~a
gratificação que lhe parecer sufficiente para o SI
neiro; ao de 21, que a falta de Leo.tes para for
mar Con.gregação está remediada, por se achar
nomeado para a segunda Cadeira do quinto ann~
o DI'. Luiz Nicoláo Fagundes Varel1a, que vaI
lambem senil' de Substitulo, e parte seQ1 demo
ra para f) seu deslino; ao de 3., , que, ficanu? sem
efi'eito o proy\U)eulo da Cadeira de geometl'la em
Eu ~aquio Adolpho de MeIlo e Malos, em breve
se noml.larú ontro para o seu lugar; aO de 20 de
Maio, que mereceu a imperial appr?vaçáo o e.xpc
dienle .tc empregai' como Secretario o Sub tltuto
de philosophia, de vendo toda \'ia sen'ir este sómen
te emquanlo não chegar o Dr. Varclla, ou opll'O
qualquer Sub tiluto que se nomear; e que, ~{I~a~

to li Jn I'illa qne se lhe off:erece sobre a <h.vlsao
das malerias da Cadeira do primeiro anno e as
da primeira do terceiro" S,. M. I. resolverá
em tempo competente o que mais·con\'ier. Deos
guarde a V. S. Palacio do Rio de Janeiro, em
31) de Julho ue 18:!.8. -.lo é Clemenle Pel'eira.
- SI', José Arouche de ToleJo Remlon.

de 1828.-Com a imperial robcioa. -Jósé Be~
nardino Baptista Pereira. - Jl.c/ll1J-6e .ao CartorlD
ilctUlll dI) Tllesoaro Nacional.

nE 'oJ.Uçi-o DE 29 DE llfLno.

Mnnu 'cripto authentico.

João Ferreira Lousada requereu, pdo Conse
lho da Fa7.CI1Ja, que 'e lhe manjas'e passar aL
,rarú de "el'l'el1liil vilalicia do lugar de Solil;ita
dor dos Fl:il s da Corôa e Fazeoua, aLlcganoo
ha\'er iJo re .. LI illa ii IJem do suppUcante hum.a
consulta subre Ollt"O I'Cclulll'irnento que pua O

dito fim fizera, e~tl'Íbado no ano 2° cJa lei nl)\'lssi
ma de II .le Outubro de 1827, e achal'·se ser
,'indo o dilO lugar por prol isão pas ada por lem
1'0 de seis mczc!'.

Unida ao dilo rcquerin'll'nlo a consulta ii que
e refere o upplicilnte, fui ou \'ido o Desembar

gauol' l'rocurar!('r lia Fazenda, (l\le responJeu
qlie não se.Lhe oiferecia du viria, pois que na re
soh~ção (la dila con, ulta S. M. o I. linha hil,'ido
por bem.

O Conselho foi lle parecer que não lhe era li
cito mandar pa_sar ao supplicanle nem o reque·
rido alvarú de SIJI'I'colia vi alicia, nem o pro\'i
mento annual, púrque ne'le ui limo caso infrin·
gíria a dbpo ição do art. 2° da carta de Lei ue I I
de Outubro de .827, que pÓt:: o prec()ito cle serem
confcridos todos os Officios dc Justiça ou Fa
zenda por lilulos de sel'l'eotia "italieia, e no pri
meiro iria cootra o seus claros ueveres, e viola
ria o arl. 102 da Conslituit:ão, concedendo buma
graça que he da prilali\'~ allriIJuição do podei'
executivo, e qlle não ha'l'ia ido conferida pela
resoLução da consulla acima citada; colli ão esta
em que o Con elhl) diz se achal'Ú sempre que lhe
requererem 1'1'0 imentos para omcios que, por
lei, de,ia pa sal' annua]mente., e que, pas.. ando
os de servenlia 'l'italicia, cingir- e-hia sim ás pa
larras do citado artigo da lei de lide OUlubro,
mas exorbilaria os limite de sua autoridade e o
espirjlO da mesma lej, que, altento o art. 70 da
Coo lituição, de cerlo não podia dar, nem teve
a intenção e fim de definir as inviolavei altribui
ções de S. !\l. I., devolvendo ao Conselho ou a
qualqul"r outra autoridade a faculdade de conce
der as serventias vitalicias, SIue demandão gra
ça da privaliYa competencia de S. 1\1. I.

Parece ao Con elheiro Leonardo Pinheiro de
Va eoneellos o mQsmo que lIo Desembargador
Procurador da Fazenda.

~tsoIUfão.- Como parece. Rio, 29 de Julho

"\'e que os voluüle' hnld"'ãu na 1~lfuLHlega, mos não
no' eus arnl0zen ,jil por oUlra qualquer razão,
de"er!, rccuhi,' a rn. [lonsabilidade sohre lodos
aque\les Officiae., d.esde o mflio,' alé o ultimo a
quem toca a Yi'l)"ilanGia, nrreüadação e -guarda,
oomo estú pre~GI'ipto. no~ cnp~. 25 ~ 28, {\6 c 47
Jo fOI'nl, sendo o Juizo lJ'l\S Feito da Fazenda o
I;ompelenle. no pre:ienle ca,o, pal'o pl'ocedel'
com nutliencia do Procurador da Fazend:j contra
ns ditos Officincs.

Rt.,oll.lrcio, - Como parece. Paço, em 29 uo
.Julho de Ifh8.-Com a rubri a dc S. M, o I.
.José BCl'l1al'(lino Baptista Pereira. - E'l'lI'a!tida
do orig;nal no T!tesollro Nacioll.al.
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PORT&.B1A DE 6 DE AGOSTO.

100p, avoldO.

Não se ha endo observado as condj~es que.
devem reg I' aos arrematanles.lIa capatazias em
muitos do~ seu artigo~, com grave prejuizo da
Fazenda PII bliea e dos partic!J/ares, orden o a
Vm. que as raça rô,' na m<lis estricta observan
cia, recoOllllenr!anrl0·lhe mui particularmente a
publicação ua tnbella deo)llnstratil'a dos emolu
menlos ou taxas que p.melhanle companhia tem
a exigir das parles, afim de que carla !lum co
nheça o quanto- del'e pagar, e se não possa daI:
lugar a aclos arbilrarios. Ocos guar.lfl a Ym.
Paço, cm 6 de Agosto de 1828,-Jo'é13ernar
rljno Bapli la Pereil'a. - Sr. Desembargador Juiz
da Alfandega interino. -Acha-se no IJiario Flu
minense n, 56, de 12 de Agosto de 1828.

POR1'AmA DE 6 DE AGOSTO.

l111p. avuho.

Constando na presença de 5. tu I. que muitos
dos empl'egado dessa Reparlição, e principal
mente os da Mesa Grande, não compareoem li
bOl'a maroada ao desempenho dns seus devere,
-I'~sultando dahi não só a falta do devido expe
dlC~te" o,omo a precipitação em aolos em que
he mdl pensarei tempo e euiuallo: ordena o
mesmo A. S. que Vm, pa e a admoe lal' aquel
les dos empregados que se acharem ineur'sos no
ponderado, uel'end'o, n'o oaso de continuarem
em tão abusiva e prejudjt:ial pratioa, fazer-m'o
coostar, para que, levando-o a eu imperial co
nhecimento, possa dar aspl'ovidencias que forem
necessarias. Deas guarde a V. Ex. ))aço, em
6 de ,Ago to de 1828. -José BCl"Ilardino Baptista
~erel.ra,-Sr. Desembargador Juiz da Alfandega
lDtermo. - A c!/{{-se no Diario fi'lrmlinense n. 36, de
12 de Al:Josto de 1828. .

PORTAnlA DE 6 DE AGOSTO.

CoU. Mineira.

Illm. e EXIll. SI'. - 5.1\1. o I" altenuendo ao
que lhe represenlou no requêrimento incluso o
Aroebispo da Babia, ha por bem que V, Ex., Das
ordens que fizer expedi!' á J unta da Fazenda da
quella PrOI'incia para pagamento da congl'ua do
supplioante, na conformidade do aviso de 17 do
mez passado, mande deolal'ar que o desconto dos
subs!dlos vencidos pelo mesmo supplieante na
qualIdade de Dcpulauo á Assembléa Geral Le2Ís
lativa s6 deve ter lugar a respeito uaquella p~rte
da congrua cOl'respondente aos qllatro mezeS da
sessão ordinaria. Deos guarde a V, Ex, Paço,
em 6 de Agosto de 1828.-José Clemente Perei-.
ra. - Sr. José Bel'Dardino naptista Pereira,

PROVISÃO DE 6 DE AGOSTO.

lmp. avulso.

José Bernardino Baptista Pere.ta, etc. Faço
saber á Junta da Fazenda da Prol'ineia de Per-

nambúco que, endo presenle a S. lU. o T. o seu
Officio de 15 de Feveleit·o ultimo, em qlle dá
conta de havei' arremataqo a Gervasio Pire' Fer
reira e seus soeios metade 110 ren/limanlo da AL
fandega ile a Praça, debaixo da; condições qu
aoompanhitrão o dito omoio, e pelos motivos que
refere: 1I0u \'e o mesmo A. S, por hem, por sua
immeJiata resoluyão de 29 de .Julho anteCCllente
tomada cm eon ulta do Con,clho da Fazenda,
julgai' nullo semelhante eonlt'aclo: I·, porque
não andnu em pra 'a (I' 50 dia' d;) lei c do e:'lilo,
em conformidade do regimento c ordenaçti 'S ;Ia
Fazenda, fl ultimalllente dI) alvar'" de 20 de J~J1ho

de J77:" § 4°' 2", pllr SI; tl'r t:ni,lo rro uito c.on
traelo o do ;ub,i\lio da cal'lIe ,noa, <: O do im
POSLO da terça par": do sello de (P": . e não lem
hrou a lei de 25 dI: Outubro de 1827; 3., pol'f]'ue
a maiol' parle das contliçõe' esla!Jclecida~ são
i nto\era veis, e perlnr!Jão e de nrdenâo ,I flln 'çõe
do Juiz da All'anrlcg3 e mais Offidac:s, nlarcada
em seu respeetivll regimenlo; {I", porque, pela
confissão da mesma Junta, e pela falta da oh, el'-,
Taneia da lei na ilnematar;ão, se manifeSLa e des
cobre indicio de eonloios nella, c muito l11uiore
ue le ão, qUI: não ha I'eria e fo .. em gUill'llaJa'
as formalidades e requisitos e'senciaes prescripto.
POI' lei, sobre o qne se uel'e proceder [, clIOlpe
tenle devassa, e liquid'ação de prejuizos ;', [i'ilzen
da Publica; qu nesLes lermos del'e o conlracto
lornar á prar;a, em conforlllit1a<1u do de Teto d
19 de Abl'il de 16fl2, endo remo ddo o arrema
tante, que depois seL'i, oUI'i.l0 como di.'põe o
mesmo decreto, e oom o (Iual combina a earta
regia de 28 de Dezembro de 1686. para ser arre
matado, guardadas as dclel'minaçõe' legaes e do
estilo, e para ser inteiramente ob 'crvada a letra
da lei de 25 de OuLnhl'o ~e I f12;, ue\'endo li

Junta, pelo que I'e peita ú r:ondiçõe do 'contrac
to, reglllar-se pela que se lhe eol'ião, não de
,'enclo entregar a Adminislração, que de I'C co
meçaI' em Janeiro proximQ, sem que, dando
parle, se lhe remeltão as neoe':al'Ías ordens. Ou
trosim ordena. o mesmo A, S. que eu faça saber
á Junta o quão desagraclaycl lhe foi a sua repre
lIen i vel e irregular eonduela cm negooio tão
transcendenle, prinoipalmente qnanclo, eonfe san
do ella set' insignificante o preço oJrerecido
presumivel o conloio, convejo oom o maior es
candalo em huma tão prejullicial al'rcwatação,
a despeito da requi içõe do Deputado E erivão,
tão dignas de louvor, quão reprehensi vel e pre
cipitada a allucinação do PI'ocul'ador da Corõa,
O que se Ihp. pal'licipa para sua inlelligencia c
devida eKeouÇão. Joaquim José de Araujo a fez
no Rio de Janeil'o, cm 6 de Agosto de 1828.
l.\'lal'cellino Antonio de Souza a fez escrever. 
José Bernardino Baptisla Pereira. -Acha-se no
Dim'io Fiumi~lense n. 4-1, de 19 de Agosto de 1828.

l'ORT &.RU DE 8 DE AGOSTO.

lmp. avulso.

Tenuo a Camal'a da Villa de Canta.;aUo reco
nhecido a necessiJade da abertura de huma es
trada nova pela Serra da Boa Yista, emprehen-

54··



2~8 ANNO DE 1828.
uiEla POI' alglllr5 pl'oprictarios promptos a subs
creveI' pal'a lflla, c não bastando o producto dai
subscl'ipçõcs pal'u sllpprinwnto tias despezas da
obra: ha por bem S. i\l. o I. rille a Junta do
Commercio, Agricn!lura, FL!Lricas e NavcITacão,
auxilie aquellc importante trabalho, de quel)r~sul_
t.ar:l~ attendil-cis vantagens ao cOllll11crcio pela
J'aClhdadc P. cOlUllIodidade das coml11l1l1icacões c
tl·anspo~·tes, com a quantia de 2.:400:t/:J rs.·, POl'
prestaçoes meo.acs úe 2UO:tb 1'5. , começando no
principiu do anno de 1829, O que se pal'ticipa
Ú mesma Junta, pela St:creLal'ia de Estado dos
Negocios do Impcrin, para sua intelligencia e cxe
çuçiio. PaJacio do Rio dc Jalleiro, cm 8 dc Agosto
de 1828. - José Clcmente Pereira. - A r:lta-,e no
J)inl'LO FlltlllLncnsr. 11. :59, de 1Gde ,1gosto de 1828.

Ignal ti Camara rcspectiva por commllllicação.

'ponT ARrA Di; 8 DE AGO:.TO.

111lp. avulso.

Sellllo dc rccon Ilccid a utilidade a e.trada de
communieação entre a Ilha Gl'ande e a l'reguczia
do Bananal, tanto para a segura e commoda eon
,Jueção de gelleros, como para a bl'cvidade dc
corn:sl~ollllencjas; e achando-se qllasi ultimada
a partc qlle pertel~ec ú Provincia de S. Paulo: 11a
por bem S. i\L o J. que a JUllta do Commerciu,
Agricultura, Fahricas e Navesoação, concorra POI'

buma só "cz eom a quantia de I :200:t/:J rs. para a
eonclusão da dita estrada nesta Prodncia,pondo-os
;0\ displJsição da Camara claquella Ilha. O que as
sim se participa, pela Seeret;lI'ia de E tauo rios
Negocias llo Imperio, para sua intelligcncia c
execução. l'alacio do nio de Janciro, em 8 de
Agosto dc 1828. - José Clemente Pereira.
Acha-se no Diana Flllmi/lcllsC 11. 59, de d3 de Ag(ls
to de 18~8.

Igual ii Camara respectiva por communicação.

llECnJn'O DE 8 DE AGOSTO.!

CoI!. Beaz.

Fazendo-se digna da minha imperial eOI1Side
ração a representaç'ão que fez suhil' ii minha au
gusta presença o Visconde da Laguna, Geoertl\
Commandante em Chcl'e do Exercito do Sul,
cm nomc e por parte .10 OlTIciae Offieiacs in
feriore i: m<ti' praças que °erviriio no Exercito
Pacificadol', e na Esquadra que lluxiliou as suas
0pcl'ações, e bem as irn do seu empregados
ch-is com graduações militare o' para serem coo
templa(Ios eom a medalha lle di °lineção conce
dida por deereto de 51 de Janeil'o de 1825 ao
Exercito e Esquadl'a sob o cOillmàndo do mesm o
Genel'al, sem que lhes obste o gozarem jil do

, distincti 1'0 concedido antel'iormen te i1quelle Exer
cito; e deferindo gracio amente ii sobredita re
presentação daquella parte de meus fieis e hon
rados 5ubdilOS, a quem quel'o dai' mais hum
testcmunho authentico do muito que pn Z1 seus
importantes e distincto serviços jil feitos e con·
tinuados a fazei' ao Tmperio e a mim: hei POI'

,

bem que, ficando sem eLl'eito o (íisposo o § ul
timo da regulação flue acompanhou o menciona
do decreto, seja extensiva a disposição do mcsmo
Ilccreto c rcgulação aos Officiaes, (Jfficiaes in
feriores e mais praças <lue sel'l"irão DO Exercito
Pacific;)dor e na Esquadra flue auxiliou as sua
operações, c scus C!lDpl·egado.s civis com gradua
ções milit.arcs, para poderem gozai' 'da graça por
elle concedida, rlUma \'Cz que tenhiió' os I'equi-
itos exigidos. O Consclho Suprelllo Militar o

tenha assim entendido, e expeça em CQnsequen
ci a os despachos neccssavios. Paçu, cm 8 de
Agosto de 1828 , " da Illdcpendencia e do Im
perio. - Com a rubl'ica de::. M. I. - Joaquim
de Oliveica Alvares.

PORTAJU I DE 8 ll~ AGOSTO.

Imp. avulso.

Tendo João Gonçah'e~ de i\ledeiros, 1'01' aYi'o
da Secretal'ia de Eo tado do Negocios do Impe
rio, de 19 ele Abril ele 1826, obtido a mercê de
ser conscnado, emflllanto bem servisse, no lu
gar de t'lodmini ·trador do Hospital Militai' da Ci
dade da Parahyba, cuja mercê não póde agora
ter eITeito, porque, acha1Hlo-se elle no dito exer
cicio por impedimento de Feliciano José Hel1l'i
que~, que havia mal'chado com o exercito para
a l'ro"incia fie Pernambuco, fôra este ultima
mente reintegrado na administração do mesmo
Hospital, por aliso da Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra, de 2 de Setembro do dito
anno, ti qual pertence a cxpedição das competen
tcs ordens 'a e te re05peito: manda S. !\l. o I. ,
pela Secrctaria llc E °tado dos Negocio~ do Impe
rio, participar ao Yice·Presidente da Pl'o"incia
da Pal'ahyba que, pelas razõcs ponderadas, e pela
inutilidade de dous t dministradores no dito Hos
pital, fica em c[eito a mercê concedida ao men
cionado João Gonealves de i\lcdeiros. Palacio do
nio de Janeiro, e~ 8 de Agosto de 1828.-José
Clemente Pereil'a.-i.lclw-sr. no Dim'ia Fluminen
se n. 56, de 12. de A gosto de 1828.

Anso DI' 1J. DE AGOSTO.

Imp. avulso.

Il1m. e Exm. SI'. - S. M. o I., allendendo ao
quc lhe r('presentou o Arcebispo da llllllia, !Ia
por bem que V. Ex. , nas ordens que fizer expellir
li Junta da Fazenda daquella P.'ovincia para pro
rogamento da congl'Ua do snpplicante, na con
formidade do aviso de I' do mez pa sado, mande 
declarar que o desconto dos subsidios veneido'
pelo mesmo sllpplicante na qualidade :le Deputa
uo ú Assembléa Gcral deve ler lugar a respeito
daqllella parte da congrua que foi currcsponden
tc a torJo o tempo da (furação das sessões da mes
llIa Assembléa Geral; ficando assim reformado
e semoclfeilo o aviso de 6 do conenle, que dc
darou que só devia tel' lugar a respeito daquella
parte lIa congrua que fosse cOl'respondente a05
qnatro mezes da ses5ão ordillaria. I)eos gnarde a
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V. Ex. Pn(o, em"lJ cle Agosto.le 1828.-José
Clemente Pereira. - Sr. José Bel'nal'dino Bap
tista Pereirn. - Acha-se 110 Diario Flumi1lense n.
56, de I ~ de gosto de 1828.

Avrso - DE ii DE AGOSTO.

Imp. avulso.

Sendo presente a S. 1\1. o 1. o ameio de Vm.
rlatado de 25 de 1\laio tlu cOn'ente anno, em que,
depois de participai' que fôra entregue dos avisos
Je 50 de Março do mesmo anno, dil conta :lc
existirem nessa Comarca ~ além da moerIa falsa
de cobl'e que s'rassava na Provineia da Bahia, e
sobre a qual se lhe recommenJúra toda a "igilan
cia para que não propagasse ahi, mais outras de
prata como tambem falsas, e de huma materia
differente: ha'o mesmo A, S, por bem que Vm.
proceua igual mente contra os f'lbl'icadores de taes
moedas falsas de prata e ouro na fúrma da lei,
dando depois parle de tudo POI' esta Seel'etaria
(le EstaJo, ficanJo Vm. na intclligeneia de que
erá I'esponsa,'el pelos males que reSLIllarcm tia

introJucção de semelhantes moedas quando isso
nconteça por omis, ão sua, assim como Ihc serão
tidas cm conta de bons scrl'Íços as diligencias
adequadas que Vm, empl'l'gar em ordem a obstar
o progresso de tão gra \'e mal. Deos guarde a Vm.
l)alacio do Uio de Janeiro, em II tle Ago. to de
1828. - José Clemente Pereira. - SI'. Ou\'idol'
da Comarea do Crato. - Llcha-se no Diario FlLL
mtlleJlse 11. 39, de 16 de Agosto de 1828.

PORTAnIA DE 12 DE l\GOSTO.

Cal\' Plancber.

Não obstante parecer illquestionavel o direito
que o HospiLd dos Lazaros·tem para aforai' os
terr~nus que lhe forão concedidos, todavia, tendo
-e removido os Lazaro para antro lugar, e des
linado a casa do hospital pal'a aquartelamento de
lropa, não púde ser prh'ado do espaço de terre
no neeessal'io para o seu uso e eommodidades,
E porque o Batall!.io de S. Paulo abria nas suas
immediações Imma "alia ,.al'a servir de cerca a
certa pO"ção de terreno contigua ao Il!esmo quar
tel: manda S. ~1. o I" pela Secretaria de Estado
dos Negocias do Imperio, que a Junta da ~dmi

nistl'ação do fio, pital dos JJazaros informe sobre
o inconl'eniente que se lhe olIercccr cm COI15er
\'ar-su por aforai' o terreno comprehenclido den
tl'O da referida valia, como logradouro necessario
para uso do souredilo aquartelamento, Palacio
do Rio de Janeiro, em 12 de Agosto de 1828.
José Clemente Pereira.

-
PORT ARlA. DR 12 DE A.GOSTO.

ColI .Plancber.

IlIm. c Ex:m. SI'. - Levei ii con ideração ue S.
I. o I. (l oOioio que V. Ex, me dirigia, na data

de 20 de Julho, exigindo a resposta de outro de
)3 de No\'embl'o do anno proximo pa sado, no

qual se requisitou ao meu antecessOl' que remet
tesse ao Senado a eommunitlacão das determina
ções ou providencias da Cqrn~ra dos Deputado:s
expedidas ex-oOlcio, ou a requerimento de pa rte~,

que o mesmo tives e cumpddo sem havel'em
passado pelo Senado e subido {I sancção imperial,
quando as mesmas determinações 0\1 providen
cias importassem ustação, intel'(JI'etação 011 am
pliação de artigo de lee;i 'Iação; e hou ,-e o mesmo
A. !ii. por bem ol'clenar-me que eu respondesse a
V. Ex. qlle c meu anteeessol' nunca recebeu nem
podia receber dp.terminações da Camara dos De
putados, E quanto li' pro vitlencias, nenh uma lhe
foi requerida pela mesma Camara que importa c
sustação, intrepretação ou ,Impliação de al'tigo
de legi -Iaçiio; e pol'(lue parece ter datlo motivo
a e ta requisição o officio jut:to por copia, tk 15
de ovembro de 1827, pelo qual a Camara do
Deputados observolI ao VigC(llldc de S. Leopoldo
que o Governo não podia nomear e trangeiros
para os lugares du Lenltls sem infringir a Con 
tituiçãõ e a' leis, e ({ue apenas O poderia em
pl'egar por meio de engajamentos, do que ~'e

sultou mandal'em-se ficai' sem elfuito a5 Il/Jmeacoes
pal'a Lentes de algumas cadeiras dos curso.';· das
scieocias jUl'Ídicas e sociaes de S. [';11110 e Olin
da, que o l11esmo Vi'conde fizera cm e lrungciroõ,
hum (los quaes pa ·sou a serl'Ír por engajamento;
Q1'dena outro:im o me mo Senhor que eu diga a
V. Ex, que o Governo annllio a es~a observação,
porque a achou ju ta e bem funllalla, e est!1 no
principio de tomar na consitleração que merece
rem todas as ouservações que huma c outra Ca
mara lhe dit'igirenl' pOl'que, competindo ú As em
bléa Geral velai' n<J gnarda da COl1stitniçlio, e á
Camara dos Deputadcs em particular decretar a
accu ação dos Ministros, não póde deixar de sel'
admis'i \'el e muito con \'eniente a pratica de se
dirigirem tacs recommendaçõcs ao Governo, que
muitas vezes púde deixar de acertar por iITef1e
xão, c sendo ad \'crtido, poderú opportullamentc
reformar Q cus acto, corno he proprio c dc
esperar de ~linistros de boa fé. O, que V. Ex.
f'arú presente na Camara dos Senhores Senado
res. Ocos gU<Jrde a V. Ex. Paço, cm 12 de ~go

to ue 1828. - Sr, Vi;conde tle Caelhé. - Jo. é
Clemente PCI'eira.

PORTARIA DI:: 12 DF. GOSTO.

CoI!. Mineiro.

ão havenllo razão alguma plausíl'el que jus
tinque a pr<ltica introduzida na. Secretaria de
Estado dos l'egocio da Justiça e outras, de se
cscrever em papel de marca maior todo () expe
diente para fóra àa CÔlte, ao mesmo tempo tlue
para toda as autol'Ídades e mais pessoa que c
achão nella se e creve em papel de marca peque·
na, sendo pelo contl'al'io ob \ ias o dous grande
inconvenientes que daqui resullão, de se fazer
maior despeza em p'<lpel c augmentar-se para
mais do duplo o volum!l e pe, o da carga dos
coneios, circnm-tancias dignas de serem toma
das em consideração: ordena S. 1\1. o J. que
acabe a obl'edita difl'cl'ença, escrcyendo-se em



270
- - --------------.,.----~~.

ABRO DE 1828.
papel de marca pequena todo ° expediente de
cone&pondencia qne se faz por avisos e portarias.
O que participo a V" S. Paço, em 12 de âgosto
de 1828. -José Clemente Pereira. -João de
Campos.

AVISO DE 13 DE AGOSTO.

Imp. &Oulso.

Sendo presente aS, M. 1. o seu omcio sobre a
necessidl1de de ou accrescentar a ponte oa oescar
ga, ou limpar o 1000 que vai impedindo a ap
proximação e n:ldo dos lia \'ios : oetermina o mes
mo A. S. que Vm., chamanllo o Eng'enbeiro
enc:lrregaoo das obr:ls oa Alf:lndega, dê qUJoto
anteS:lS majs positivas providencias, afim de que,
procedendo-se ú limpeza necessaria, e não em
barace o desembarque em ~rejuizo d:l Fazenda e
do Comrucl'cio. Deos gual'de a Vm. Paço, cm
15 de I\gosto de IS28. - José Bernardino Bap
tist:l Pereira, - Sr. 'pc cmbargad.or Juiz da Al
fândega interino.-AcllIl-se no Dia/'io Fluminense
n. 39, de 16 de ,-1 gosto de 1828.

AnsO DE 13 DE AGOSTO.

Imp. avulso.

Vrn. maut1art! notifical\ aos proprietarios lle pi
p:lS e tudo quanto se achaI' no púlco e telTeiro
da Estiva, para que dentro tle oito llias os tirem
dali, deixando-o liVl'e e desembaraçado, sob pena
de serem conduzidos para os trapiche& ii sua cu 
ta, o que, findo o termo marcado, se porú n:l
mais prompta e e tl'icta execução; e para que
semelhante providencia ue tanta utilidade publi
ca e não illuda, nesta occasião ten ho ofliGiado á
I epartição da Guerra, pal'a mandar para o mes
mo itio huma gUJrda, cnjo commandante se di
dgirt! a Vm. para lhe determinar o que fôr a bem
do seniço. Deos guarde a Vm. Pnço, em 13 de
Agosto de 1828. - José Bel'nnnlino Baptista Pe
l'eira.-Sr. Desembal'gador Juiz da Alfandega in·
terinO.-Aclta-se 110 Dial'io Flumincnse n. 4,0, de·'
IS de Agosto de ) 828.

lll\OVIS;\.O DE 1h DE AGO 1'0.

Imp. OVUIMO.

José Bernardino 13aplist:l Pereira, etc. Faço sa
hel' ÍI Junta da Fazenda da Provincia do Espirito
Santo que S. 31. 1. ha por bem determinar que
a remessa dos balancete meusaes se faça com a
maior prolnptidão, e logo que e lhe Oifel'p.ccl·
occasião, declarallllo-se nelles não só a reéeita
como a olas&e ii que pertence, especiali ando-se
a despeza de sorte que se possa eonhecer do SEm
legal emprego, exactidão o fiel veracidade, e que,
examinados em tod:ls as suas paltes, se possa
igualmente julgar da sua l·egularidade. O que as
sim plomptamente executarÍl. Joaquim Xavier
Ferraz de Campos li fez no Rio de Janeiro, a 14
de Agosto de 1828.-~1arcellino Antollio de Sou
za a fez escrever.-Miguel Calmou du Pin e AI-

moida. -Aclta-se 110 Diario FUI/mi. I' n. 42, de;
20 de Agosto de 1828.

Da mesma fórma para as maü Jlro\'incias.
f 'C

AVISO DE 16 DE AGOSTO".

Imp. avulso.
(

S. M. I. ha por bem que V. S. d'.ora em dian
te remeUa a esta Secretal'ia de Estado do' !ego
cios da Justiça, no principio de todos os mezc ,
huma folha processa,la competentemente do' or
denados do Miní,tros e mai' empregados no ex
pedienle da Cu a da Supplioação, afim de expe
dir' ao T~\esoul'O Publioo onlem para o ~eu del'ido
pagamento, sem a qual não po,leril este verifi
car-se, em eousequencia da~ providencias ultima
mente dadas. Deos guarcle a' V. S. Paço, em 16
(le Agosto de I 828,-José Clemente Pereira.
Sr. José Albano Fragoso. - A dIa-se no Dtm'io
Flumillense 11. 42, de 20 de Agosto de .828.

AVISO DE 16 DE A90S1'0.

Imp. avuldo.

111m, e Ex. Sr. - Não sr. compadecendo
com os prinoipios de Loa auministração que
se fação debaixo da respon abilitlade do Mi
nistl'o e Se.:retario ue Estado desta Bepartição
da Justiça de pezas que não são por clle fiscali
sadas nem autorisada': lia S. M. I. por bem que
V. Ex. passe as orden que I'orem conveoirntes,
para que no Thesouro Nacional não se pagne
d'ora cm diante quantia alguma que pos 'a ser
eonsiderada como incluiria no orçamento desta
Secretaria de Esta.lo, &em ordem minha expre 
5a. Deo gual'de a V. Ex. Paço, cm .6 ue hgostn
de I 82S.-José Clemente Pereira. -Sr. José Ber
nardino Baptista Pel'eira. - Aclta-se no DiaJ'io
Flmntlle1lse 11. 42, de 20 de Agosto de IS28.

pORTAmA DE 16 DE AGOSTO.

Imp. aVLlIso.

Foi presenLe a S. lU. J. a petição ele queixa de
Alexandre José Fróes contra (.) Ouvidor do Serro
do Fril) , J o~é Aulonio de Siqneira e Sil va, al
legando quP. tem sido POI' e 'te perseguido ha mai
de anno e meio por ell'i::ito de odios e vingança
dos amigos que o rodeâo, soll'rendo insultos na
pessoas de seus escravos pre os \13 cadêa, e hum
açoitado sem orime; e cm sua ca a, aonde diz.
que f'ôra in vestigado por dous Malsins, e quo
finalmente I'Ôra avisado lle que se trata va de alliciar
teslemuuhas para lhe furmal'cm orimes que não
podem existir. E oomo pela resposta do sobredi
Lo Ouvidor e documentos a ella juntos se mos
tra qne a casa rio supplicante nunoa foi offendi
da, nem se ordenou procedimento algum contra
elle, e o que se te\'e (~om os seus escravos foi
justo e legal ~ porquanto hum foi castigado cor
recoiollalmente por ser achado de noite com humn
faoa do p()Ilta, cm conformidade das providen
cias poJ..iciaes, ordenadas pelo Conselho do Go-
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vamo, cm 11) de Agosto de 1S~5 , a outros forão
uevidélmento presos pelos insultos que. fizerão ás
casas de José.~ptnnio de Souza e José de Sa\lta~

AnDa, autorisados pelo mesmo sllpplicante seu
senhor, e outro por estai' iujuriando publicamen
te a humas mulheres: hou,-e o mesmo A, S. por
bem declarar rlolosa e manifestamente cahmoio
-a a queixa -do snpplieante; e ~landa, pela Se
cretaria de ESLado do Negocias da Justiça, as
sim participar ao Vjco-p~(lsilJente da Provjn,cia
(le !\linas Gel'ae p'.1I'a sua intelligeooia. Palacio
do Rio de Janeiro, em 16 do Agosto de 1828.
Jo-é Clemente Pereira. -Acha-se no Diario FtLc
1IlillenSe n. 41 , de 19 de A gosto de 1828.

PROVISÃO D,E 18 DE A.GOSTO.

ColI. Plaocher.

José llernal'llino Baptista Pereira, etc. Faço
aber ii Junta da Fazenda da Pl'ovincia da Dahia

que pelo mui honrado Gordon, Commalltlante
da fragata ingLeza BI'iton, se lhe remeLte a quan·
tia de 200 :ooo:t/> r . em cellulas de 200:jj) 1'5.

cada huma, para serem appLicada, ao re~gat(í a
troco da moeda de cobre, como lhe foi determi.
naao em p,'ovisões anteriores; e outrosilll se lhe
envião vinte pares de Gunhos <[ue na occasião
'e pOLwrão apromptar, •.onuo dez pal'a moedas
de 80 r . a dez para 40 rs., bem como I 1,662
arrobas de chapinhas, a saber: 9,329 para moeda$
ue 80 rs. , e 2,533 para diLas ue 40 rs., afim rle
principiar, qnanto ante , o trabalho da Casa da
lUoeda dessa Cillade, e ter meio· de encher o
deficit causallo pelo re gaLe da moeda falsa, evi
taudo-se assim a necessidade de gnlll,le emi' ão
de apolices, t~o difficeis de trocar quão faceis ele
falsificar; fieando a Jonta na intelligencia que fica
a seu cargo o pagamento ria chapinha, e ·ó ap
l)\icavel ú amorLisação da divida o producto da
re pectiva senhoriagem, para cujo en'ciLo e
lhe irão enviando iguae' reme sa , até qne, pa
gando-se todo o eapiLal recolhido, se restabllleça
inteiramente a Lranquillidillle e credito publico.
Cumpre iguala.ente lembrar que, não cabendo nt)
tempo o pe ar-se aqui a chapin ha que se remet
te, a JunLa o farú alti, no que procederú com o
maior escrupllLo e cuidado, afim lLe evitar o pre
juizo da Fazenda ou do vendedor, parLicipando
o que enconLrar. Releva emfirn adverti!' ú Junta
que a cedula devem ser contra igoadas pelos
eus !\lembras, e não pelos Commissario rio Go

"erno, nomeados unicamenLe para a operação do
resgate, e sem autoridade para o ponto indieado, e
que, á proporção que fôr recebendo cedulas e cu
nhando o cobre, proceda em primeirQ lugal' em
tirar da circulação o ,-ales ou apoLiees que a ne
cessidade a obrigou a emiLtil', cuja oxislenciíl i1\e
gal póde dar Illgar a vicios e crimes que muito
cumpre prevenir; o qne Ludo seJhe ha por muj
recommendado.-Jnaquim José de Araujo a fez
no Rio do Janeiro, em 18 de Agosto de 1828.
lI1arcel1ino Antonio de Souza a fez escreYel'. 
José Bernardino Baptista Pereira.

PORT ,\nrA DE 19 DE AGQS'lJO.

~l\lDuscriplti 3111hontlco.

Manda S. ~I. I., pela Secretaria de .Estado dos
Negocios Estrangeiros, accusar a recepção do of
ficio da Comrnissão l\lixta BraziLeira e Portugue~

za, de II do corrente, que acompanhou o resu
mo dos seus trabalhos 00 mez de Julho proximo
passado, e participar-Lhe, em solUÇãO ao el) of
ficio de 14 do uito mez, que não exHem ne ta
Secl'otaria ue Estado, nem das do Imperio, Ju ti
ça, Guerra e Marinha, reclamações algumas rias
comprehendidas no tratauo de 29 de Ag~sto de
1825. - Paço, em 19 de Agosto de 1828.
Marqoez de Aracaty. - Acha-se na Secretaria dos
Negocios Estrangeiros.

nEsOLuçÃ.O DJl 20 DE AGOS,TO.

J\Iaollscripto 311t"oCOlico.

D. Maria rIo Carmo Ball'adas requereu, pela
Junta da Fazendíl da Provincia de !\lina' Gcraas,
a "el'iflcução na pessoa de seu filho J_oão Diogo
Pereira de Va concellos ria proprierJade do om
cio de Thesoureiro rIa Intendencia da Comarca
do Ouro Preto ua dita Proyincia, que o Sr. D.
João VI havia cooforido, ao seu fiLho mais ,'elho,
Jeronymo Pereira de VascooceUo , ora empre
gad !;lO exercito ue PorLugal, /1\ allenção aos
serl"iços pre.Lados pelo lllilt'ido da supplicaoLe,
que j~ era propri~tario do mesmo cmprego,e des
graça ú que a supplicanLe e sua família ficaria
reuuzida se não oiJtive.õse esLa graça para ó diLo
s.eu filho, com oous de re"ertet' a fuvor da sup
plicanL6 30o;jj) rs, annuae,. ALlega a supplicante
que, havenl,lo o diLo seu filho mais "elho, logo
depois de obter a graça da propriedade do men
cionado emprego, pedido licença, que se lhe
concedeu, de Llomear Serventuario, a Junta da
Faz~Dda da Pro,-incia referida não cumprio duas
pro visões que para is o Ibe forão expedidas pelo
Thesouro, e nomeou para SeryenLuario ao Capi
Lão- lór José Bento Soares, com quem o dito
supplícantcse Linha entendido para c te effeiLo;
e que,reLirando-se o diL:> seu filho para PorLugal,
transfel'Íra todos os direiLos que Linha do emprego
em qualquer de seus irmiios, com a condição
de te cedel'em a faTOI' da upplicanLe, a exem
plo Lio que o dito seu filho haria iú anLes pratica
do, todo o produclo que dellc lhe podesse vir. A
supplicante il1 tmio o seu rcquel'imeoLo com va
rio documeuLos; não juntou porém o original
da ce ão a que se refere, dizendo harer-se per-
dido. ,

A Junta da Fazclllla da dita Provincia informou
que, \'agaildo o ffil'ncionado emprego pela morte
do propl'ieLario,marido da upplicanle,que,í1chan
do·se oa CÔrte,tinha nelle enoentuario,em "irLude
de ordem regia,ella proced~ra it nomeação de quem
o servis e, provendo aelle O Capitão-Mór José
Bento Soares, por provLão de :3 de JuLho de
1815, 'que ajunLou por copia, o qual o tem ser
-vido aLé agora sem nota, não constando na dita
Junta, por lhe não terem sido apresentados os
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.Jiplomas regios competentes, a mcrc8 ·feitól ao fi·
lho da supplicantc, Jeronymo Pereira de Vascon.
cellos, nem a inlelligellcia que o supplicante diz
ter havido com o Capitão-Mór e o dilo Jerony
mo. Concluia finalmente que a prelenção da sup
-plicanle, ii visla dos diplomas que ajuntou, era
objeclo de graça.

Vindo o negocio no ThesoUl'o, o Cvntador Ge
1':11 da segunda Repartição roi de parecer que esta
pretençáo era da compelencia cio Conselho da
Fazenda, para onde se devião remeller os papeis
l'especti vos.

O Proeurarlol' da Fazenda respondeu perten
cer ao Conselho da l?azenda dar os offieios de
.,'azcnda.

O Escri I'ão da lUesa do Thesouro foi de pare·
cei' que a S, lU. I. pertence a conferencia de ser
,-entias "italicias por decretos seus, ou eQ1 reso
luções de consulta dos Tribunaes, na cOllformi
-lade do decreto de 20 de Outubro de 1,89; e
fIne, como a supplicallte reqneria serl'entia I'Íta
licia do dilo lugar, de\'ia-se mandar consultar
este negocio ao Cons~lho da Fazenda. '

O Conselheil'o Thesoureiro-l\Iór foi Ile parp.
c~r que a pretenção da supplicallte podia sei' eon-
ultada. .

H.emcttido o negocio ao Conselho, este man
dou ouvir o ProcurallOl' da Fal('IHla, que I'espon
deu que cm ningncm melhor uo qne na sllppli
cante recahia a grnça pedida, atlentos os serviços
::l quP. ~(l refcrc 9 e documentos que juntou; mas
11ue,llD'l'endo algu. as irregularidades nos titulos,
lIão S,Ó a respeito da cessão junta em publica for
ma, quando se diz perdida a orig'inal, ma tam-

. hem a respeito da devoção rios scus registos sem
t1espacho do cumpra-se, como a Junta accusa na
na informação, devia a supplicantc esclarccer

as ditas dU\'idas,
Satisfeita as ditas rcquisições, I'C pondeu o

I'rocuradOl' da Fázcl1Lla' quc, ú vista da proprie
uade e mais papei~ juntos ao requerimento, C)lm

pria fazer-se ju tiça.
O Conselho roi de pareccr que, eSlando a snp

I,licaole cercada de nore filhos, sem meios de
'ustenta -los, e achando-~e rago o dito lugar pela
Tclir,lda d9 filho ela supplicanle, seu proprieta
rio, para Portugal, era digna de ral'oral'el dere
Timento,

Resolução.-Como parece. Pnço tIa Boa Vista,
cm 20 de Agosto de 1828, - Com a rubrica de
S. i\I, I, -Jo~é Bernardino Bapti:ta Pereira,
Ervll'allida do iJl'Íginal no Tllesoul'o Nacional,
I

DECI1ETO DE 20 DE AGOST0.

ColI. Draz.

Hei por bem sanccionar e mandar que sc exe
cute a rcsolução seguinle da Assemhléa Geral:
O GOl'erno fica autorisado para completai' o
cmprestimo que lhe foi permittido contl'ahil' pela
lei dc 15 de Nol'embro de Jlh" variando o juro
ou o capital, ou huma e outra cousa igualmente,
conforme rôl' de maior vantagem á Fazenda Na
cional. José BeI'D31'dino Baptista Pereira, etc.
Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Agoslo de

1828, ,0 da Independelleia e do I mperio. -Com
a rubrica de S. !\l. I. -José Bernardino Baptistt\
Pereira. ( (

o
CONVENÇÃO DE 21 DJ; .\GOSTO.

Coll. Beaz.

Nós o Imperadol' Constitucional<· e Defensor
Perpetuo do Imperio do BI'azil, etc. -Fazemo
saber aos que a presente carta de confirmação,
approvação e ratificação virem, que aos 21 dias
do mez de Agosto do anno passado se concluio e
assignou ncsta Côrte do Rio de Janeiro, pelos
respectivos Plenipotencial'ios, llUm artigo addi
cional ao tralado de amizade, na\'cgação c com
mercio celebrado entre nós e o muito alto e mui
II) poderoso Principe Carlos X. Rei de França
e de Naval'ra, em data de 8 Ile Janeiro de 1826,
do qual artigo addícional o t1leol' he o seguinte:

Em Nome da Santíssima e Indivisivel Trinda'Ie,

S. lU. o I, do Brazil e S. i\I. o Rei de Franca e de
Navarra, desejando que as relações de am'izade ,
eommereio e uoa intelligencia, qne felim1ente
subsistem entre os dous E~tados, se augmentell1 e
e treitem cada yez mais, pre \'cnindo-~c, quanlcl
ruI' possivel, o menor moti fO de rliscordia entre
ambos os paizes,e con idcranllo outro im o muito
que con\'ém, assim nas circumstancin aetllae.
como para o futUI'O, que ao art. 21 do tratado
ajustado entre suas ditas Magestades no Rio de
,Jancit'o aos 8 de Janeiro de 1826, que até agora
roi interpretado de huma muneira di rersa por
caJa ltuma da alt.as parles contractalltes, se
fique dando d'ora em diante hum a Í11lelligencitt
pl'ecisa, clara e reciproca naquella parte sómeulc
cm que se conveio que os snbditos de alguffitl
das altas parles contl'aclantes pOtlerilõ continuaI'
o seu comrnel'cio e navegação com qualquer
Potencia, Nação ou Estado com a qual a outrtl
venha ::l OSI ar em guel'l'a, excepto cum as cidade'
ou portos qne se acharem bloqueados ou sitia
dos por mal' ou por tcrra, resoll'êrão, ue COlll
mUIll aúcordo, delerminar para o fLltUl'O a intel
ligencia do citado artigo, e estabelecer a regru
que dere in:lIleravelme:llc seguir-. e na sua ap
plicação, por meio de hum artigo aL!L!icional
no mencionado tratallo : e para e·te fim nomeil
I'ão POI' setls Plenipotenciurios, a saber: S. lU.
o I. do Brazil ao. JIlms. c Exms. Srs. l\Iarquer,
de r\racaty, do scu Con 'elho, Gentilbomem da
sua Cmnara, Consclheiro da Fazenda, Commen
dador d'Al'iz, Senador do Imperio, Ministro e
Secretario de E tauo dos Negocios Estrangeiros;
c ,lo é Clemente Pereira, do sen Conselho, De
sembal'gadol' da Casa da Supplicação, Dignita'
rio da Imperial Ordem do Cruzeiro, Canl1eiro
da ele Cbristo, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios do Imperio, e interinamente encar
regado dos Negocios da Justiça.

E Sua Magestade Christianissima E1-Rci d~
França e de Navarra ao Senhor Marquez de Ga
briac, Caval!eiro da neal Ordem da Legião de
Honra e da OrJem de S. Mauricio c Lazaro de
Sardenha, e Cavalleiro Commcmdador da Ordem
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Coll. Mineira.

TOMO VI,

DECRETO DE 21 DE AGOSTO.

• '1

D~cnETo DE 23 DE AGOSTO.

ColI. Bral.

Hei por bem sànccionar c mandar que se exe·
cute ~ resol\lção seguinLe da Assembléa Geral:

'Art. uniéo. Ficão revalidados todos os actos
judioi~rios qU!lliferem sido praticauos por Fran
c,isco:Coelho de Aguiar na qt,1alidade lle JQiz dos
O l]hã?s (Ja Çhl de da Viotoria e seu Ter~o, para
<)1<eff'«titô s.ó~I1Lt df não. ~odl1re~ se)' ql1n.ul~ados
l!e\~, imo da notol"1~ oulhdade da sua, eleJçay. '
_Aos~,) GI~~~t.e j~;'~,ir,\~ cVhI'alaciq dq'}:Uo
d~I~~I1~~S{) f.1I\: 2~ d~· A~~tQ. de ~&.18, ,.', d.q lo.,
deper;t~enci~ e dQ,l~pe io: - .Com ~,:rubp~~ dl1
$ M·.~·"7J{),s4};;\~,m.e!Jt~frPerel1''\:' :111' 'Ii 1'." ,

f ; "I,J • 'I. I > r 1 ,J(

jl '( fi ""(, ,.' \, ' 11 I. I

Jl , ' : (j.A.J\T;A DE iL~ DE 2Ô'IDEo AQOST.().

[J "',. cbll. Braz.
j f r f J ! I' 1.) ~

D. Pedro I, por graça de Deos, elc., Fllzemos
saber a todos os nossos subditos quc a Assembléa
Geral decretou e nós' qll,el'cmos ã lei seguinte:

Art. I. o A' facLura da e trada da Serra de Pa
raty fioão applicados os subsidios seguintes:

I. A consignação anllua} de 200:t/J l'ti. o/fcreci·
d.a pela Camara da V'lIa de Paraty..

II. O imposto de 80 I'S. por alqueHe de sal que
se vende na ViIla de Paraty para o consumo.

III. 80 rs. por cada pessoa ou animal que pas
sar oa dita cSL1'ada, ou seja descendo, ou subindo.
Nestes 80 1'5. se comprehendem os 40 rs. que os
tropeiros oITcrccêrão, e os 40 rs, que recebe ac
tualmente o Provedor do regisLo da Cachoeil'a.

Art. 2. o O imposto de 80 rs. cessará logo que
a obra estiver 00ncluida.

Art. ~. o Ficáo e.xlinctos os registos da Ca
choeira e do CUl'ralioho, os emprego de Pro
vedor.e Escrivão destes registos, e o imposlo de
40 rs, por pessoa e por animal que nelles passa~

vão.
Art. 4.· Ficão revogadas as leis, "alvarás, de~

cretos, e mais resoluções cm contrario.
!\Iandamos 'portanto, eLc. Dada no Palacio do

Rio de Janeiro, aos 26 de Ago to de 1828, ,. d(l
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DBCRETO OH 23 DE AGOSTO.

eoll. Brnz. "

Hei por bem sanccionar e mandar que se exe·
cule a resolução seguinte da Assembléa Geral:

Art. unico. ,O Governo fica autorisauo para
conceder prorogação de mais lempo úquelles
Magistrados que, tendo entrado na posse e exer
cicio dos seus lugares com dispensa de certidão
de decima" oom obrigação de apresentarem no
pr.azo de seis meze5, mostrarem que entregál'ão
as suas contas nas oo'rn~etentes Reparlições de
Fazenda, e que oão tem podido ohtel' a sdbre'dila
certidáó, apezal' da sua diligencia. " ~

José €lemente Pereira ~ e~c. IPlI'lacio do RIO de
JlioeÍro, em 25 de Agosto de 182a, ,"(Ia 'IlHle
penderl'cia e do Imperio. -'Com a rubrica de S.
~l. R - José Glt'meDté'Pereira. I

• '. J IAnTIGO ADDIOI01UL.

Hei por bem mandar cessar os eifeitos do de
creto de 18 de !\Iaio de 1825, que suspenJeu pro
visoriamenle, na Provincia Cisplalina, todas as
formalidaues constitucionaes que garantem a li
berdade Individual. As au'toridades a quem o co
nhecimento deste pertencer o tenhão assim en
tendido e o fação executar pela parte que lhes loca.
Palacío do Rio de Janeiro, em 21 de Agosto de
1828, ,o da IDuependcncia e do Imperio.-Com
a rubrica ue S, 1.\1. o I. - José Clemente Pereira.

de Carlos lU de lIespaQha, e sep Enviado Ex
traqrdinllrio ~ Ministro Pleoipotencjario junlo
de S. AI o~. dg Ba:aq,il. Os q~aes., havendo tro.
ca,doCjs' SIlU) .poderes, que ,forão achau.os' em
bOl\ 6<'de}'id~ fórma" eonvierãô c cOllcordúrãQ 00

s,eguinte n

.
Nenhum .D:lJvio mercante, pérlcncente aos '81lb

ditos de alguma das altas pal'les contractãntes,
que se deslinar para qualquer portro quc:sc.aehar
blo,queiado pela oúlra, poderá ser tomado' apre
sado du condemnado ,se préviamente Dão ti.vcjJll
sido 'Dolificado. 00 intimado (da e.xistencia 00 con-'
tinuação do bloqueio !pelas for~as. bloq,ueia~l~sli

ou por qualquer navio quedpertença li esquaara
ou divi~ão do bloqueio. ': l, • 0/... \'.

'E p'ara. que l oão possa i1llegar' se'Ígn 0t:anél!l' do
bloqU'eio, e o Dà'Vio que houver rec,ebidõ esla 10

timação' esleja no cáso de ser tomado' s:e abpe'is
disso toro'Ol' á apresentar-se diante ~Ó por~o lblo
queiado cmquanto durar o' ml!smo bloqueio,' o
Commandaote da embarcação que'fizer a notifi'
cação· deverá pôr o seu Visto nos papeis do 'lla:vio
visitado, aeclarando o dia e lugal', ou altura .em
que 1h.c fôr' feita a intimação da exislencia do
bloqueio; e o Capitão do' nnio inli~ado lhe
dará,huma oon!r~-fé desta [Jolificação~ oonlendo
as mesmas deolarações exigidas para o Visto. I

O pr,eseótlL arligo lad,dicional til1á '<! níé~ma

força e vigor;oomo,se fôra ou tiV8SS~ sido: .0S'e-:,
rido ;pála'l'II&' por palaNra, DI) ,kobÍ'1!dito tt'atado ;
bem el1t6lidido,por,érq qullia sua durayão ex-PJta~

rálooom La dos.,.JPais )~rtigM';lque 'mi f0rinlt li{)l

art.., 25, •devem I sómente dm'ar o 'iespaço 'ld:e '6
anóôs.'1 I.' i ,.. ) I 'I;, ~ ~[

.~m,teslemnnhodo qU-e6 nós àbaixo aJssignados;'
Fllmipotenciarios dê JS. ii\l. o' I. dó Brazil ei do S.
1\'1. Christianissima ,.BI-Rei de filloça e l de ava'r~

ra, em "irt.urle·. das n'ossEis res.p<ectivos plenos
paderes., assignáriios o presente artigo addieio
nal" com os nossos punhos, e l'he fizemos põr 'd
se110 das nossas Armas. • , '

Felto na üidaue do Rio de Jaoeiro, aos 21
dias do mez de Agosto do anDO do Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cbristo de I 828.-(L. S,)
lUarque~ de Aracaty. - (L. S,) Jo é Clemente
Pel'eira. - (L. S.) Le l\:Iarquis de Gab-riac.
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I'eira.

qÚe ~~1p'àtlI\OU a d'e~l'Cfhr: ~. 5 II -, fali
hhll"de'ffltl1h~ão,cltsas' n!r ~1tta (te qU'arlct, c'!tt:t,
c\llô. í rtigb~ na Nnirwia ·aú Pi'al1J:rY'crlo irii:O"e
~lhcS foi'nec~ - que' Icacfa Omtiiá~f1é'vé" eeCh'e
1P46~dd ltlqtl'lm'~ d'~ rui'. n:a, 'trle'thcf 1'i IUM d~
Janeiro, por dia, ,-isto ql1C a referida tab'cl~~' s6
mandou sllspelldel! O ,'encimcn.t<> ele etape; ,e
quanto li Cllsas, na falta de qllarte't" só dc\'em
fOl1llJ)ellll-Se élJ6111 Officiaes- tlordiffeventes ~Ilov.in~as

çmpl ega,llos· enll cffecLi v01 scn,iço cm.. PI'O incila&
~sli'.a<flha~ c UlUlua, aQs ,los ,coJ'pos d1wpropl'iu
P'lt!l~incia,st q,ue I;Hl'nhulDi diteitG lá élJlal fur.ll.ê
~im~n tft.; h~ln !l,OrnlO, nem Jjun& IDem outr<rSiJ li
dtJ e,m tel'i.slj:l,hlz~,1IJ po-l1,~sJ) hê abu~iRGf.elincoaL

11~ ~.el~u;ao~ !en}\1e~ I~ de/lLcS,' GBja.et~s' o'
~IDIIIMt~ clgs i11J/,rO.YJILMIr3) vi' ,}U"" -

Quanto aos 2~e 3° arts. isl '!Iu:-eoLSc p 'plllll1
q, a&J}~' tiua;s ue, SO!r~lm()peJnl_fY.Inarta nuamen to
dQs ii ,f~rj.\)#;cs cj. tl P-o,J'(UlB ~\~, 'eO} iSft1' da q'~àlli,la

lJMI dQsKilll,c)nd~ .I' Qu.,ScCLI~eJJ ~:r- qJ.US(.JHm4uOl lli

dilfl!'l'el\ga cle\'e !llI \ CP Uesto~. (g~Qllcim.cmttts po:r
q 1C lão, h~ lc' rl-I~ljj a pm'.mitt~" DJ'-p:l mesmo •
aljv'al'â l úe 291 de MjAl1W .d~ 18<10, a- çJW 1.l1'I~ nos
G(JI'ROSr611ã.que pa Ç~~elhll QQ Au' iJ)i~~9ã.O... ~

19 IH}J)l <\Od'~~ 'lli t., 18~0 /le'-r ,Ql.lllesl!leJao ag dra\,f
g:OD3jS ~"e e(H~Jle.ceIlCnoJ> tSiarig<Nlt.o.ü Furr Ülis dmp
CQJlpo:{rr- n\!le. aoS' Officiaeà] jnlcl.'io reS da Aí'lidha j
I'j!! Q'~1':ílI1C\l'ja,s1! fl)l'I1ccet1l Clllap'o.sJ'PcLo[A,-r eh<al
tio E,xJ.ll'citQ; LEI1\! iI,cu' II dadfuwnd~l quel'osocl
<i!l\ç'll.dJ rqp oI,lM (cml(Mlit~anas' i ma todo unes
~y.tlt1 Ç~~lIll~mwil:i fllalJ,ráSHllSUlUo,ustoo_l' S ;;,. O.

: (~"a;J;l.tpcad)lÍ l!:trt, iSlOloJI{sí&t; Se siliaWb dÓSl
Slli:lf lJ.:IJos;:'flã If9me~id p'c1an li'albtftboJN'lIoi
lU!l"IU~~ \j\1c\ldºpc.:l~á' b~eGlioqIar cio 341úak
Jf)üM0 /)'9 x-~ªr~j}nt:$;tF JJleJ;l,mn1osCltllbr.nl/C1.ln peJ
Faze Ida N:Jcional 1\05 corpos em qoe nãm;1
ç fJ S ~ftc <(1& ~f:IiP.iiJl isJ.J'UI;li'q OOIlI::lqulillesF.eJ!lflql!lc
o. ~'!.Ibl~ll\\"!;1t.aiilta It\,lIl Jt.Gmi1l'Hjl~o·I:crlmOl frliJ
LI IUI·,~~í~~ltliI.qitl p,óH'lI iúedb-lw u] o.\lw ho!Jieu $h2 II
il J;I,q11l~ "Gll',6° 'I) ,ebH..olte ',9-Í1 &e!ashisco ItlhaS
e. él~uH!J:t~n e~J~ cn:oltÍxo de ltllíio'iqgreôls sptd'a-d'l1S
llç Gé ça<1~(C'l: tl'atem peo.íJcn as' LI'as I f-a1'daS'll,f.lo
fornccidas pela Fnelld[1 Naowna'l-o(l.ú'e. ~ste o)j"
ja o faz I 3)'(e,d0 al'1Í1301COU'@'"lo'snldàLlo conto
lal lhe Lleye S'(jr fOl1llc~idl) CQrU '05 armas pelu
Nl'scnal du,Exercito.'

Q;I"lnto ao. ,0 art. , isno 1Ie; - Q-ue épooa deve
m:Jrcor-.sn }>ara o rOI'l~eCimllnto das ohjee·lo'S tra
lados n05 arts. {h 5 e 6 - que as chapas clas dra
gonas se LIão por lll1ma ~ó "ez; as bandas para
11005 anllos, d~rnç,iio mal'(Ml1a para a T,encilllento
de hom furdarhento; e as cscorinhas e agulhelas
sb lle, cm fOl'Oecer-se aOs oorpos quando recebem
armamentos 1l0YOS, ria m sma I'órllla que ~e

phtica cnm 05 m~I',lelinI'105 e sacalJ'a'Dps;
QU'l-llto ao &. oH., bló be: - $e, I:ecahindp O

comni'ando 'de buma êonlp:JlIhül d~ pribcj.ra li
nha em algum dos, seus Officiaes inferiores, por,
falta dos I'es}leclhps Officiaes , tEmI aqoelle infe
I'ilj~ gTatifito-çã'o algumà pelo dilo intel'ino oom- ,
malÍdo, pélga péla Faz'endo Nacional, ou se.~sta

ele' 'e 5upprir tal compaflliia do~ artigos n,ecessa
rios ~o seb expediente, como sejão papel, pell
nas, tinta, 'erc., cujos artigos, autel'iormenlc
fornecitlos, forão abolídús cm con equencia do

" .
f; D~;'Cr.WtO'lm ~~ D~ j\G'9;~"~ ~

VolI: ~raz,.. ,

Ü )' l' ,~!5 1,.) r

AVISO DE 27 Hf< fGOSTO.

In.lependeucill e' hllín1lpcrOOi -ItIt.PIlH'A.DOn, com
ruhrica c guarda. - Josó, Clemente Pereira. 
Com os I'cgistos cOlllpctêntes.

'- t l·~f...:J

'I Vlto\'lS,lf)' D'E' 27'PE A:Gosrto.-. ,
J . ColI.'n'raz, .,1 '. ['.

I .

D, l1édro r, pela graça de D.cp.5', él'c~ JFaço sa-
ber a "OS, Prcsit\enle 'da Provih~i'á do ,r'i1:lu'l!\y',
q.ue, tendo soubido' ti OIil1ba il'n'pel'í'al pl'eseoyu' o
"OSSO offieio fI. 14 I, com dbla II é' 14 'lie g'oslo
de 1827' qoe acompanba~'1l a r'ej)i'eSClIfação cio
Escí'ivão DepU\'ilUO ~Ia Junta ·da Fa~ênda dessa
lll'ovincia, cm €Iue, nu qúalid'áde dC' Vedar d<l
tropa e Inspeclor ....dos arl1lá'lenS nacibnacs da
mesma, pede) so'loção SQ!:ke as do ,"ida's que pl'O'
põe no '1'5 arlig'os in crtos na mencionada repre
sentação, mandei consol-lar, o Conselho Stlpre
mo nli'lital' acerca dos 'abjectos de que lratão C'IS
ditos artigos; e couror01ando·mc ioteiramcr(te
com o pal'eeer cio mesmo Conselho, hei por bem
c1etermio aI,), a re peito ,le c>.Jda hom denes, º
seguinte: .

('joanto' ao 1° art, , iSlO Ile:-S'e aos O'illciaes
dos ba~albões e Gorpos da primeira li'nha Ire corr~

fC'riuo, além dos soldos, g'l'alilicaçõe;s e fOI'I'agens
m':rcarlas na tabella de i8 ile l\la~'ço de 18'25',



A

<ro6lfJ!Jl'6!\to do", gl"aUAclções de oOlilUn3,n.d\l
.qAJ.~ o Olljeçl9 1-i4lsLe olltigll I.c «al;o,!Cj 10 .:p aflca
dc:vc..a~oht~(l~t.,,\Jorque" qual~tlo sncclJ,I<l, ~OI)lO

!le possivel, "'1lg'lI'ern (.u illlpossihilil.arem-5e de
omwaml. odos 'os Oml:lia~ô 'I.lc'humll cQU\1,a-

"lll" ~ ,Je n~u&al'-~P. calgllm 4"~ Offic:we6, uo's
tl~l~tPll!,a íl ~o'}II"atUléH;, e me§Bló, CI1J p(J. Q du

I)tuy ~i~~ Cl,lC3rtegar o OO.DHTh3I\l.\9 (te j.\ua~

,~I?+IJqétl~lil! • i111l 11 Offij'wl, ·0U\. 1)· ...e..wilUe."'t
Je l.uma só gr;"iticação, C~..r'tltJ leckll'a ftll:tibellB

':ue 'iS de IJh'lllfÕ ue I 2S'",'~,iIl11oa,à ~Hr!'Ciatl ill-
fffill"I'e6, Glqü'~m 111' hli :KikHmn0ÇtI~Húm~31g~nl' pnr

I, tmllo nmil dOlllVÚ~n'af', , 'go eoqJl'e,gar CI1\

l3o'''6o,ôfneúiIJus U6 le I aJ'lIl1tCl',
~lilm'() 1M) ,'" -li ,i40 .he ,: .......'Semln lirntica

8I:.gllidll 'I a'PJfdtrritteio, ,~,"Sdc a e"ea~o 110 1)l'l~"ei.

-rn oorpa"l!a rp rillle1 1'0 "JIIhn Ikarem\ /lll 'llodljr
'U~' "fl.Ite.~IHlrt"i:roGCTal, paPO'lona desoar/;'a-, os 'fll'Clli
com O' recibos 111::11 e 'pll' 'sa.I'fs'Pelo tlOlIlÍrrllO'llao

.-.te, 'Illis ~o/llos qllP. reéd)e pela 'Che'sou nl'ÍlI para
-p:nh':árneot'O -da I'ra~"s i::hnmaJas de ptet, não oh!;
-.tam.e (111'll no pi 'iroipio Uo !nez ~plO"Ccessel'" ai;

l19k1m:ado~ 'febç-õesdc moma oom recibo dos
-Gommobdootesrda$cotnpanh'ias pasf.lB [I os ao Com-
-mmibnleô '€orpo, . ige o adtual COmllll1nt.!anLe

lo 'BntmiJài:l de 'Cllçadores 'llo pnimeir.a linha do
-Exoroito • 20 que laes -pnets Jhe sujãu I'cstiil;lido
cm troca das mcnciunat.!as rebcões de mosbl'a ;no

l'ihcipio 1le cada ffi1!Z; 'o oonro'semelha Blcs 'Prels
ficiio 'Iler,inJo ~o rrheSO'lIreiro Geral para sun
de, carg.a e ilIbono, por Isso '~oe :sán n~si.gllaflo!s

.' elw)'OomMnnd3nte d,o 'CorlJo, .e lIS dir.as rclgyões

.!l siib 'peras >ditos ·Onmola....anresdnsl(}(,mp'.lnOià6
'OOffiO roocoidos deUc COm'lDI:Jo.mnle, pede esnl'OTe,
oiuiéntDS oOI'C'esle negooio-C]oc-os'Pre.ts fiquem
cm plh!1l1' III 'Ihc:(HKtfiro,~,tal dus <[Topa para
sua' de5C'a gn, 'Tislo qlJ.e as rrdbçi)es a8siogmlklas

-pClos-e.oonnandlantes lu,; 'compdnhias '56 sen'em
;>ar:. 'ferilicar 8 exisll!.ll.tria~ pl'a!:os qne lUlJ1.a
li"eráo vencimentQ, ,e. que c"tiio pagas do mes
mo pelo ~eu Comman~"'nle; " por isso, não sen,
do os l'COi.hM ph-ssacdós ICffi laes .rctaçiiMls lsenão
numa descargo... , :I fovorJJo ~GmmaDllallLc do
cól!po;'do uin~leim 'r.ecrioido ilu Thesourciro Ge
raL, Ilá "úde esfe u.- pura' sna dc carga outro

1iit1Ll'O senãu o l'eci1wdopret pas udo pelo Cl)m
'ma!1t13~tc c1b mesmo COl'pll lJiJra a total:Í1hlde de
~lln pr;I~;a~. ' .~

Qimnto no 10' 3d. , i~lo llC: -SI: o GO"'el'nn

dtlr das Átnrus '.da Pro Inoia 'chamalldo pal'a o
C')\cTcicio 'de SC(.<l'elario :l qoalqner Offieial d:a
sCg'unda linh<l, este ele,": pcrcebel' ~olJo -1j,ue
I ân Lql1l díl'('ít~)/o ~CI dlllcnlll algllil1 poc lal exCI'-
ici:> O~ Olfwio.c" Dr.nl r1al,rillleil'LJ, nem da segun"

do linhu, arbiLhll:í"an ente oorllcadus 'Pc 1<.1 '. Com
'mandanles tkt Arma ~ riJ;lo ~lIixarllm ,pUI' tal

nOliro d.c '<!X<IlI'ecr a d'tll1C. ÕCS de scu' po 'los
I'e~pecli\'o ; c não Itill'el'lci qtllJ em till c' II mal'·
fiUe H!ndmcnlu '_
_ Quanto a.ó 1 J. 0 al't" i lo he: - Se J'cca!liIl(Jo
o commanuó..d:l arma no Presil\cote dn {'rovi'n-

- criOJ. n e~~e passe 3' enell~rognr o Sc.cr.étnl'io da
sj>n~.·ilwnci'l igullLmelile dá SeC\1ctaria l\liIHar;,
<it!ml 110 âmr u v-e.ncimenlo deste pelo augrncnto
, ile ~Cl)JeU aJll-c, t1.w.J.?a 111 II ,......"qllC' e aJ~ O(JOO 1~1'

<10 'Ppcsitrenlo tOllas ~u al~9H dus vcnoimonl'(),;
du Commallllalltc dns Aa'Ola-, o Scprelari.o Ila
PI'CSi41MGia Ik~e ler il§ual .lircilo Dln v~flcimcn

tos tia. mesma nillul'{!1.41 cl)l'I<~ponJelllll· i19 Se
CI'cl-al'io,\uilillll'; c lIã1) ha,'co,\" lei t:XJ)('Hs:n qUI:
tal o13ndq. ncm hllm uelll qulm «!ç um l,cl'oelwl'
allgrocolu ti , v..ellciml,:nln:l por lalllsllllllli "OS, I'Qr~

(Iue júmnis <JS reparliçõcs dll Fnnnda ,I~\'!lm ,pa.
gér C\)us-p alguma (Jue lião Ilja alllorb"lldn e0l'

JI!<Í~ '011 ;cXpl'l!Ss,amcnlc lIl'all'\ada pO'l' qrtlOIll lIa
llepllrl'lça11 tlp'regla a, lIuem 'são "'lhI'J'rdin;rd,oF,
-"'i1,11<l1Ito ao II!!" ar~" , ••istn'lhe: ~"Qua/}s dc"ã~.

selllos l):j, o~. VerWilll'CI]IIM e ml\is ~\Illltagen~ rins
O/Jioines c ,,!'aças lte ~cglllhla linha alóm ,d., 
mojol'e:' .~ Aiu,lanlcs iii sabidos quando 1:4Jrertl
ehnm'll.l,:l a~ sel d!)o - qUIJ~ q1l3HJO os 'Cpl'p.G-;

de Mili,'i:ls marchal'cm pUTa 'fora d.as 'll1a ,PI'I\

~incin OH\ '1lf'I'I'iy(', ou iDe"luo Ilwlll'o (~a Pr,ovill
.om .61.clII'61 deslac;;mentGs de mais ,Ie 2.U uias flÍl\;l
-dos .d~ll·lClos dos seus I'c:>pc(jli 1'05 corpos, de~
vem SM' págos do me~m,l~ "cncimcnlos ~l,1.c

lpénGcJw ii oll'opa da primeira linh,,; bem enteaI
elido pOl'ém (IU~ 1>-61" tae:j IIo5tncamcnlos só 6C

.devem cooside'rar os extraol'uinariamente fcillos ,
e'noncn os que são de servi:çu Qfuinario dc p.'a
lica e clIsLume c~tabelecido nos mllsmos COT,pO',
.•QulJnto 00 .5° 8111. "islo lhe: - <':0010 se,deH:

cl1h:!nd,'1' a pr,imeil'a e sllgunda cla6sc tio E 1.ado
,Maior, ollolal'atln: na tabnlla ue 2.8 de Mal'ço dc
i8~5-{lue se dl;"O entendcl' <La maneil'a que

-clara e ('xpJ1ess!U1lenle se acha de:;igl~;lllil ll'1S tn '.
lru~Õl!j1 alllnoxa~ aíl .le(:nHo Jc 4 llc Ilezembr.Q
de \8~:.l, bem ,positivas a lall'csl'eilo. 'Cumpr~~1

im, e faze.j-o executar lI.as llop3rtiçõc~ COIlI
Ipelenles "mandaIHln-lhcs .c0l'i.a desta' minha im
perial l'éH}llIção~ .() Impurador li mandOl1 pcllJ;;
Conselheil'os de Guerl'a nbaixo a~-signauqs, <JIU

,b05 do..:eu Conselho. João JdcqUCS da SílVill Lis-
.boa a fe~ nesla Cidade do Rio uc.Jan.eiro, aos 27
d.e Agosto de 1828, - .() impedirncnLD do Con

-seJheiru Secrelariu de Gllel'J'a, Anll{)nio Rafael ~a
Cllnha Cabral, Oillcinl-i\laiur, a lh, escrever c
m,b cre~'i. -J0'5€ .de Oli}'efl'a lI,moosa,- Miguel
José de Olhei"a filtlo.

.c nTA, ])), Ui{ DE 27 DJi C05J10.

Qull. nraz,

O, POl1rO I, pela gl'ayn dc Ocos, etc, Fazemo
Jabor a lodos os n9 'os \lbiljloS que a A. emblén
GCI' I decl'elou o nó" qnel'cmu- a ,lei seguillle:

SE ,i\o \'nCPA.IIATOnJ.I..

Ar!. I,· DOU dias anle ria primeira in lalla
9ãO do Conselho (;()I'al de Provincia quP sc c
guir á gla eleição, ,IS p~SOtlS para elle ,clcil<ls e
J'eunil"'.'tõ pelas nove !lo),LJ: ua manhã" 1Ii1 sala qlll:

Q pr it\e,ulc d~ tinar para a c ~õcs, Irazen~o

_Ctlda I}uma q ,çu dtlilolll'l. As rk pezo filas nos
p,'cp~rí1pvps 1\<1 nft:.(J<.t ala :ie\',iO pngJ5 pelos
Gofrc, tia Fa~cnlla Vpblico, f

_ Art, 2,° Vt.rHiO<l1 llo·sc a nnmel'O llfficiçl t,'
l'a ·3)Va."çr ~c,ss5o a CDJ'ma da CPllslitlliriio, 'fi

I 55"



ANRO DE 1828.
,8, nomearáõ d'entre si, por aoclamação', o Pre
sidente'e hum Seore~ario.

Arr. '3.' O Presidente e Secretario assim no
roe"'ados conservaráõ os' seus 'Iugaresatê que;
in tallado o Conselho, scjão nomeadós o Presi
dente, Vice-Presidente, Secretario é Supplente,
qUê 'hão 'de senir lias dous mezcs da 'reunião do
(jón~élho': . , j 'I' I' - . I I

~rt!. 14.' Nesta sessão prépiãra.tória; logo que fo,..
rem1hllll'11eaf!.os o P*,esidehte1e Seerelorjo,' apI'ese'1l!
lapâõ10s COI ~elhcir(Js elreitos .()1l seJ;1s-diplpmaq, e
noméar-'se-;hlio, á pluralidaJe retativa POI' osçru
tinio "duas oommissões de tres M.emhr<ls,; !Juroa
para êxaminat a/legalidade dos/diplomas de ·to
doõ' que não sahil'em nomeados para eHa, e a'Ou
Ira para o ex.ame· dós podel'es d'os tl'es ~Iemb1""os

da primeira Gommissfio. r . I' '

•AI·r: 5.· As Commissõe apI'esentaráõ () resul~

lado dos seus examés dentro do mais curto tem
po 'pI'C'cisó p'ara a~urarem a legilimidade -dos di
ploma's ú ,'ista da qopia authentica'da acta geral
dia E)leição ap·mada,. que GOlve tel' sidb remebtidíl
pela Camara da Cctpital da Provin'Cia. . .. I,

Ai"i. 6," A a(iprovação dos diplomas SCl'!I' d.e
cidida 11 plaralidade de votos, na flll'ma do ar.t. 82
da Constitu~çãd. I

Art. , .• Deve sahir da sala o eleito, se hou
~er duvida; em'quantó se quesliona sobre a legi
timidade da sua eleição', e não conconerá mais
itS sessões aquelle cuja eleição não fói julgada
le~itimn: para completar o numero designado
para o Conselho, se chamará o immediato em vo
tos ao ultimo dos apurarias péla Oãmara. I •

- .' AI·t.' f3 •• EstaJresoluçãóJ com óS' seus .fl1nda
m.eotos·'subirá ú AssémlHéa Ger1J:J para ·sua fiutrl
decisão, fatendo-se a remeiisa na fórma do art. 84-
da Constituição. '

Art. 9,· 'O Secretario formará huma lista dos
Conselheiros cqjos diplomas forem approvados'.
Este se depo itarÍlô no archivo do Conselho; e da
lista, dépois de conferida, se entregará huma co
pia a cada üonselheh'o.

Art. 10.·' Ver'jficados os diplomas, o Presiden
te levan tará a sessão, indieánd~ antes a hbra em
que no dia seguinte se reunirá o Conselho. pal'a
prestar o juramento,

Art. 11.-, O Secretario formará a aGta, referin
do summariarnente o que se tl'atou e se devolveu
na sessão. Darú parte ao Presidente da Provin
cia" por "ia do Secretario do Governo, de se
achar, concluida a verifi~ação dos diplóma ) e da
hora aprazada para o Conselho pt'estar o j uro,
mento, afim de se mandar apromptar o que mI'
preeiso para este solemne acto.

Art. 12,' No dia seguinte, reunidos os Conse
lheiros na sala das ses~ões, ú hora deSignada, se
encaminha,rúõ todos a Cathedral ou Igreja prin
cipal, a implorar o dJvino auxilio pela missa vo
liva do Espirita Santo', que será éelebr~da pelo
:Bispo ou pelo primcil'a dignidade edclesias'tica.

Art. 15.· O Bispo ou a primeirà dignidade ec
elesiastica, depois de estar concluida toda a ac
~ão religiosa, receberá o juramento dos Conse
lheiro'S, dando·o pl'imeiro o PI'esidente, repetin
do em "OZ alta, com a mâo direita posta 1l0brc o

r

Evangelho, as palavras da form I..
p'elo Seoretario, e depois os ai
pondo as mãos sobl'e o missal,
sim -o juro..
'Arr. 14.' A, formula do juramento será do

theor 'seguinte :'-1uro aas Santos Evangelhos
promover fielmente, quanto em D;1im couber, o
bem geral Id'est!1 Provincia de.... ·dr.n'tro ·dos li
nlít'es matcadóS1 pela CÓ1nstitui'çáo, do Imperio.
A'ssitrLDeos..melajude. ' I '(J '", f,i/If ,;

.' rA-l't.. ·'lIã.' Caotado·.o.liymoo! Vrni Sanote Spiri
tU~1 e prestado "(j juramenlo;vl'oltar.úõ todos.como
viel'áo para 'a sala das sessões. Lida.e approvada
a acta da sessão antecedente., o Presideote no
meará huma Deputação de tre$ ~lcmbros, para, 
no dia seguinte em que se iostallar o Conselho,
recebel1 o Presidente da Província na casa; imme
.diata ú sala tlassp.ssôes, e acompànha-Io até ao
mesmo logar na sua sahida.

.Art. IS. Eéita a instaUaoão do Conselho .se
gundo o art, 80 da Constit~ição, e depois da sa
'hida do Presid;ente.da Provinciá, lerá o .Secreta
rio a acta da sessão antecedente, c aI GonselllO
procederá imm~diatamente á eleição dOI Presi-

. dente e Vice-Presidente pm' escrutinio 'e á plu
ralidáde absolúta de votos, e ú -do Secretario -e
Supplente por escrutinio e á pluralidade rela
tiva de votos.

Art. 1 ,. o Nos mais annos succe9sivos até ao
quarto inclusive, a sessão preparatnria se cele
brarú no dia antecedente ao da instaUação.

Axt. 18. 0 Nesta sessão eleger-se-hão o Presi
.den~e; Vice.PJ'esi'dente, Secretario e Supplente.
Slll'ão' PI'esi4ente e Seoretario deste aeto os que
'o forão tia sessão ordinacia do Bnnd immediato.

Art. 19:;' No mesmo' aia; dada a posse1aq Hre
'sidente ~ Secretario eleitos, prooeder:-se.-ha ao
acto religioso determinatlo no art_ u, sem o ju
ramento, e se opservará a disposição do art.·..1 Ó.

TITULO PRUIBI;Cl. - Do Presidente e See·retario. .- "

Art. 20.' Compete ao Presidente manter a or
-dem no Conselho, fázel! obser.var o seu. regimen-
-to. e a (;; onstituição, dil'Ígir a 'ol'deto dos traba-
lhos, c,(;mcedel' a pala Vl'a, ,estabelecC1' com clareza
o estado da questão sobre a qual ha de recahir

!la votação, recolher os votos' e deolaraTlpór elles
a decisão do CanseI ho.
I :AI't. 2't.° Deve pÔr em effectilidade o Conse
lho, e,'itamlo a inacção, e que 08 Conselheiros,
nas discussões, não se apartem da questão pllin-
eipa!. '

Art. 22.· O pJ'esidente he o ol'gão llo Consélho
todas as vezes qu,e este ti vel' de enunciar-se col
lecthamente. Poderá prop,ôl', discutir e votar;
mas, quando quizel' entrar cm discussão, largará
a sUa cadeÍl'a, e serú substituido pelo Vice· Pre·
sidente emquanto esti V01' discutindo. I

Art. 23.· As funccões do Secretario são: for
mar as actas d-as ses;ões, assigna-Ias com o Pre
siôen te depois de 'appl'ovadas pelo Coaselho,
fazorlD leitora dos omcios e mais papeis que fo
rem remettidos ao C.onselho ou offerecidos á sua
diS!fussâo e'resoluçâo, contar os votos, fazer regis-

.tal' 1I0S livr'os proprios as propostas e 'l'esoluçõés,
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prooeder ,à chalÍl~da dos Membllos~do.Conselho,
e finalmento exeFcer o expediente da.corl7espon-

-õencia 'do Conselho. " .' .I . .

AFt, 24. t ~~o se achando o Presidente á hora
aprazada ,plr.'lIJ principiar arsessão, fará IU.sUas ve

-zes o ,Vice-Presidente, e Rapfalta de ambos e.Se-
•'Cret~tio, e'éste sero stlpprido pelo .setl Supplente.
I r. At.t.I··!&5.· .~obi·e a mesa, do Pllesident~ e' Se
cretario estarão postos hum' exemplar- da 1c,.0B.S-

ttitUlÇão, ottteo 8este-regimentb."allista dos Con
selheiros, .e 'o. mais !que fôr preciso pa'ra'~ eJl""

-crev:chl."lo II -"1f ! /lI 11/:1. Ir. Ii' ,11 '. li':'"
'<1,1 ,J I'ÍTt:l,JLO u.=:pas.Ses5,Õ!lS<.11 f'e (. "i 1

Art. 2~< ,~o pr~~o ~a~ca10 P,elíl ,cb~'~titui
çã.o, ,a t. "77 serão successlVas as 'sessoes er.
tO'do's 'os"dia~r'q\ie nãó fdrem Dbnfitl'go oÍl l1la's
-Santos, pl'i'ncipiará'õ'pelá~'Ilóve Jildtas àa maó.1lãà.•
e não poderáõ dUl'ar mais de qpatro ho.ras.· I, '

'...,AI,t;.' 2.7 .... ,D~d~ a h~'t'a· de kr.~ncj~i~r a ~ess~o.:
O PI'eslClente; ~ecreta'rlÔ e COíl elhelro'5' t(jn'lar~o

os Seus assentos; o Secretario fArá a 'ch'ama·da.
'Art. 28.· Achando":se veri6calIo o' numero de

terminado pel<~ Ç~.nstituiçã?,'~art.38, •o P,re~i
dente' abrirá a sessão üem as palayr.as-AIJre-se

- ,.\ I
a se5sao,

Art. '29'· :Principiará a sessão ~ela leitlira d'a
acta tIa antecedente, e então se tratará íla sua
apprdvacãó, bu. de' se faih-em a's d'eclãraçÕe$ con
"l'enicntis; d~p'ois' delI.ii dar'fI êon,ta o Se;cátarjo
dos officio e mais papeis" que lhe f'lrem remeui-

-d'ós;procedetb ;l/leitura 'das' p~ropostas (tos Con
seJ.bMros que ainda não estiverem em discuss~o
e por fim a que cstiV'er na ortleni do' lHa pal;à ser
discut~da, '-" I (' .1

. d I I d' ,..JAI/L 50.· Ha ven o pareceres e .co.l11nl1SSao, se
empregará ~eIles o restd do tempo sufficieute 'de-

'pois das d'iscussõqs das propostas, .
• Art. 5'1.· Se nãô houyel' materiâ qne occupe
todo o tempo da sessão, ljolier-se-l1a terminar an!..
tes do tempo da sua duraç~~~ assim c,0II!,0 r'odh~
~onti.nuar', a~ém do'te~'po tletet'dlinaup, se; 'aa1a
<I 1\.0ra de fi(Htar, .c3ti el' fallando algum C09se'
llleiro'bu, ~'s.tiver'ÔConsçl!~~la "otar, poi's dev~- e
--acabar o acto que se pratIcava. J

- Art: 52.· 'Antes de se :id1Ibar' à scssão, o P1'e-
identc darfl os assurnpt05 que hão de entrai' na

ordem do dia da sC$são ,seguinte. i .
. Art. 55.· Nesta distl'ibui,ção cliaria dos as

súmptos não-entl'ará nenhum IIÓYO sebl que t~

nila acabatlo a discussao' dos 'qu~ se estiv<:rem
lratabtIo, cxcepto quando. se achai' adiado aquel-
le que pela ordem devia preceder.' I 1

, Art. 54.· Para fioalisar a sessão usará o rl'esi
dentc da formul'a seguiote:.:-Le-vanta-se:l s ~são.

Art. 55.· 'Não ha"('rá sessão f6ra do tempo e
lugal' marcados, e júmais haverú sessão secreta,

TITULO m. -Das Propostas.

Art. 56.· Qualquer Conselhciro te~ dircita de
propôr o que en tendei' conveniente á sua P,l'O vin
eia, qom as limitaçõcs declaradas no art. 83 da
Con~titu~ção.

Art, 57.· As propostas serão feitas antes dc en
trar a'd~scussão.das matcrias ,da ordcm do dia.

Arf. 58.· Cada huroa deve sel' datada e assig
nada pelo seu autol:, e conter o objecto darpro
'Vi~encia com as razões fundamentaes da sua ne

.eessidade ou,conveoiencia, e:x:postas IRO .pream-
bulo' concisamente. ' • I .

o. A.rt" 39" Serão divididas em artigos numera
,Aos ,quan~o aSua matéria·, contivel' mãis do:que
'11Lum"le d..epoí~ de lidas pOI' seus autores' no Con-
selho, serão entregues-ao ,Secretario, que Lambem
as lerá i01mediatamente, e as far á lançar no li
vro que deye,iillíl~er p,jll1a o Tieg.is~Q dflllas, com o
tituto de livro das propostas.

I .,,~r~. 40.·· rs,cnhuma: prppQsta er;ltt'arÍl em dis
.eu.ssãp ,.liem ,pajlsar, PQr .tres ,leituras-,~com o inttlT
.;v:allo pelo. menos dI6 dous dia!! de hum a outra.

Ad. 41. ~ 'J'crmil\ada a segunda leitura, o Prç
side,ote, porá a votas se· a proposta que acaba ele
lllr-se he,objtlcto d~ deliber.ação. .os l\1embros do
Cpnse.lho, v9taráp sem preeeder discussão, e de
cidindo-se que não, ficaril rejei,tada..

, Art, 42.· Decidindo-se porém que Iie objecto
de deliberação, cntrarllõ na 'distribuição diaria
d.o trabalho do Conselho, segundo a o,rden;l de
l!ntiguidade.,.., •

AI't. 4õ.· Se a prQvidencia f?r lemb,l'alla pOl:
puma, das Camaras da Provincia nos termos do
art. 72 da Constitui9ão, depois de communicada
pclo Secretario ao Conselho I este a remetterú a
,huma COO1Ll1issão_

Àl't. 44.· A Commissão examinacú se h.e con
veniente a providencia, e pOl' omcio do Conse.
lho~ exp~dido .pelo seu ,Spcretario ao do Governo
.da·· PI'Qvincia, deveril exigir (la Camal'a que a
lemb.ro,u todas as informaç"ões e documentos , se
forem precisos, par.a iUustrações do, negpcio.

. AI\t. 45.· Se Commissão pelo exame a que
.pr,ocedeu nã.o achar attendivel a representação ela
Ç,ljqlara, assim,o.pavticipará ap Conselho, o qual
resolverá, depois da discussão ou ·s.em. ~lla, GQQ.

.foJ'm.e o pa1'ecer da Commissão, ou contra, de
pois,de discutido f) parecer,.

. ' Art. 46.· Se o Conselho se confocmar com o
.p,l\recer que d,á a Commissão, de não ser att,en
di vel a representação, será esta rejeitada;, se po
rém não se conformar. com a Commis~ão., e achar
conveniente a providencia requerida, ordenará
que a Commissão a reduza a proposta, ní! fórma
dos. ljrts, 38 e 59" : . ,
, Art. 47.· O mesmo Se p,'atieará se a CQmmjs
são achar attend~vel a represe,ntagão, e fôr appro-
vado pelo Conselho o seu parecer.. "

Art. 48.· Estas propostas, sendo apresentadas
ao Conselho e lidas pelo Secretal'io, ,serão inse
ridas no livro competente, e se regular~õ como
as que já passúrão por segund!\ lúitura, e forão
altendidas para entrarem em deliberação.

,Art, 49,· Durante o intervallo da primeira á
segunda leitura de huma proposta, póde seu au
tor pedir ao Conselho que a supprima. Se o
.Conselho annuir a esta supplica, o Secretario e 
crorerá á margem do registo delJa a verba sc
guinte : - Supprimida em (data) a pedido do sen
autor..Se porém algum outro Conselheiro quizer
tomar a proposta por sua, assignando-se, não
será esta supprimida.



-'tat. 50." Depoi:s da segunda lcllóra nãb 'Será
já l}ermittidn 'Plldi'r esta slIp.pl é&sãó. I

&rt. 51.' ~l1{1tqucr pl'OpO w, 'hUOlll Vl!ZINjéi
Qt1a, não pudeu" :ser oulru' 'ez o1f~r'coidQ' \i:l 908

sões do anno em qne mr 1':}yt'Jitada, el,\H1J'O'~C

-1fGonda "\l)~ 'D'prosentadh ,llnl 'li iv:er1l o ""aul (I ao
tffiCSblO ComeHlo, .e sendó lambera rojt'illàda~'

uãó podurtá m.aÍl! t1etla raUll: o/nflnu!110 Bumilitrk
NQ üo.n eUro qiJeJll .'cc $Otl~'J' " -~,' "

I • I > L1 ,; !) r " J i J';' ~n

,. jJ "'Ii l.o'1\'. 'I)M.Dac/iÚõeA~'L r1' '
... '" ;Jr\ " .

Arl. 52,':~nUÍlITl pr'l()j!()~t\) t)lOaerà 0:bte1' 6nal
-r.e iuçiifó'.!f>a-rll seguir <H pa:,~soA' n'1arcli~ô\3 no ~f't.

84 e geglG~'lltés' lh!' O(}R~lílújção ,"~m "-rIre t .h'a
pllssad-o t'or ír"S'11i ;tinCla"; m,onssôes,

Art. 5~:'" V-érsa)',i tj pl'ímeira ,jiscus~ão no lha
mente '>Snbre s v'II\'tnrg'ens Oli illuolHehiélllcs dll

_ pl'oposta el'l'J gural, slml ~ntrar\lIo exal1l'é dê étlllt1
ImO! dos seu ~l'tigo~.

Art. 54,' Nii segoúnllu '(/~b<ltol'-!ro·ha Ea,b arti
go 'da propô la dll pel' si, cnm- as alftmlções e
lóubaüel'Oções' eorrlJl;ponllénlc~ flue ti I'erem oé
corritlo, escolhendo-se, (lor meio de volo!!, as

, qlle houverem de lH1hstituíl' em totlo oU em par
tI) o :ll't.jgl')g. a qne sé rererei\l, e jll'upunclo··sc
'llmpl'c cnlU 11I'lll'llrel1cllJ aqllo\llls (lne, sC!'ldo 'D'p-
IJI'o,'oclas, (ll'ejlttliquem aS nHlí~, '

Arl. 55.· Na terceira discns.ão ~o ilehuter:', cm
gcrul, não 61" a proposta cnill IIS aNigos qu~ não
!!C acl\arbn1 heccs~aríl)s 011 vantajosos, mas tàm
blml as aIUll'llçõe~, pIJ,len,ln \'il' óllt'ru Vlll n é",,·
m'l as questões e llr.gt1I11l!ntü:i ~Useiiullb~ na~ ..J",\s
ãntcriol'e5 d1$CIIS ões, é Connl'C!1al'-sc 011 'rr:ftltal'-
se o que oellas til'él' pàssado. •

Al't, 56." Entre cá"la liútr\a das tl'CS lhsonssões
<lel'cm mediar plJlo l'Ácnosuons dias, c neôhul\1rI
pri11cipiáril sem qlle seía Uada plJló Presilléntc

-{Hlra (H' J~ô1 do dhh - I

A.l't~ 57-· Anlés -de principiai'.' a dhcussão, b
Secretario ler:'t o prüjccte tôdl), c na segulül.a
dilõeussão ó artigo qoe se lía ti\") tl~bat'cr ooto as·
s\~a. crtleólláS, ;'1 pl'Óp Itçii I !Iuc d1!II~!l ~e fUI' fri'l'
tllhdo,

Art 58,· Talnilcm na tcrcéir'a lJiscuss<1h, aI- r'n
110 prÓíeCl()}'lel'-Se~lã() a l!mcnllas'quIJ ãih(ilJ suu-
s~ til'!!n1, ' 1

Art. 59'" Cada COllselheil'o tem direi,ll) 'l~e I'al·
!fll' a I'e~peito tlB i]lIalqllp.I' \íh'p(hta, pela ordem
êm «tlC mi' pedill á palavra; lia I'Tirneirtl c ter
ceira ,lisclIssãtí (Iii;! cle, ~ na ségun la ttes
"~!Iles, •

Art, 00."' Ú :tlltr,1' 'Ol~ rclatol' lln COlnOli .sã,', ,
9'1:10110 ne"a mi' rc ligiíla ,I rr0l''Ó ·tll,'tfélll \Iil eil!>
(le preft'I,.!nciá pal'o all'il' a dbúlI:.'ã1J,

Ar!. 64.· N/l fiflr ri" tli:, t\S:âl) -ser:l IHtl'lI\illic1o
a qua11luCI' destn' (,.II,,1' a I'alfoll' ti. Fl'opn:'lo Inllla
'-ez mai. ~c f]lIiZ"I', .t1él11 tino; ~IIIC lhe compelcm
I!Ul COlUlllt1Ó1 UI)II. 1)' ~lai"s Cll\1 "elheil'o~. Gozar;,
ch, me, mu 1'tl'<:l1lr1aM q'llalq'lf'r Cl\I\~\':!II\e.ir. tjllan-

-(\0 (t"iizo'r eXl'li 'II' .t1.g 11ll:t CXPI'\) '!Ião f]lltJ se 11(10
lunhu lc\modo III' ,'I II \"~rd'illl~ iI'o .óhtidrr. tlll pl'O
,!tlzíl' IIlgun fll' to fI. SÚflll'l'UI~l\h on Gonselh .Ii
nlilal1'\in•. l1 em iL rIJ\'!. Os ÓôI:OS I Hli 0,;1 C'iCI a111 OflN>.

ao ('U objecto '

f

~rl 6i,· :Não se entende -ffnalisa .a tlliJonssão
-stl,ltinl!'n hOlÍveJlrqullD~lIe prop'(m;ha a.fal1mi

ArL. 63.· Se nos dias em 'toe IUI;noipiar' qudl
quel' das'di' cus&'õos Dão '(lol\cr1JO omtrM c por l'aI·
ta de tJ:mpo' t ' ou 'qWffido na. llll'O'cil'al';\isou38iio o

-6ionselho ,assén1'áh °Cltl'e c· mI') iaob<:l sumcien e
m:entre :díicu.ida, pi <ipasta- o P·residenle 'apl'B'~a·

ró o doia l)U um ."llara se C"Orrtiriuar,.·o dcblltà ati:
·con 111iJ'- II "t v _

d>rt GIl;·- lID1l1eune :m~{'~ niJe..'lI.:dJisc,us"$ão-:tl
o-fJwa1llu'CI'''CS'tarLo 'em que ullt c aeltlll'. reral/fnft1
Con,;elhciro, por huma inrlicação motivaJIla'}1e.
dir o seu i,tlia-rneoM, p61' n~'J du Comel!.o mi'
decidi~@, . r, F- A ,J (' ~ '1'" I • "'1 ,J ' • )
" rI. _)0.· : "maIS ~,e ,J',OC l}fil ..pa~R.ó)I' de 'pAla

dl~cussao pal',a Q~ril, se{\iio) l,Juilllllo.,eunclu,itla-ü
autecetlente. o C 9s,ç1ho 'o ;iiI' rfUc "I~ im se exe-
culc, , i "

!rt, 66,'· As rlúas pri,m~ira di~cu,.õ,!S serão
terminadas ttlwllllo o Presidente ás que~tõcs abai
xo IHl:,nciona,las, as quaes ljcl'ão ,lolohidas pelo
Con:,elho: na primeira di;ell~~âo: - A proposta.
devo passâl' Ú segllnda -disclIssã() ?,-Na Degl:lOtla:
-:- A I'l'!'po'sta de"c passai' ii terceira 11iSCU5Sâo?

Art. 67.' A lcrct:lra discusôão acabal'iJ cum as
a:esoluyões ~a. porglllltilS '~guillt~·: - P;imcira :

.----: b Conselho j,ut.l{i\.cl)ncln~~~ () dellatc I da pl'O
posta ?-E declllado qUI: SJIll, prose~U1rá a se
gnnda: - A(lpro .. a a prop"~ta com as altcl'açÕ'e.;;
recebidas?-{IIO caso de tc-hs ha\'iJo.)

Arf. 68," (j I'esuftado ele ·ta ultima votação fi(o
ma a re~oluyãó do (;on~ellio soure a prl''posta,
para, 110 ca~o de 'HI' ap(l('f)"ad'l, 11I'vs~guir,oa tór
IlIa ,Ia Con-tiluição, art, 84 e ~cgulntes.

A.t. 69-· O exilo das volaçõcs fioacs <Ias dtiãs
primeiras 'discussões s6mentp. he tel1lnilia IIte quan
uo he negalivo o seu resulla,10, e então l'ião pro ..
segue a discussão e lica rçjehada a proJJrn;ta qual'
Isto .:ucce~a oa primeiro, quer na segunda ~Hs
cussao.

Ar!. 70, Ó Ainda quantio, o[t:rcc('nllu-sc a pro
'posta ta discussão, llllta se nã.) vcrinqllc pOl' oito
havei' quem falle !'Jetla, () ProsiJenle p,rlJplll'b tp
<la via as I'otãções oreJenalla~ nos artigos ü5 e l;6,
e o seu re,~ullado ter:'! tanlo "igol' COIlIlt se real
mente pre(}ede se "erdal!çil'a disCllssã~.

TITV'.O v.-D1\s,Comnússõt!s,

_ Art.' 'i 11~ ):la 'CI'á 11(1 CUl1:elho (1IIa' C,?lllluis
~i)es permalleotçs: hurna pal'a. o cX!Jme. das ~

jlresentaçqes dasCa.l;Ilaras1 e outr.a pa~a in~\lecção

e pblicia da ca 'a, _ -
Art. 72." ,NQs,ca;;o Occlll'l'enll."S que ex.i "em

a veriglla'çõe' !)al'a ;;obro cllcs tlar '-I COnSIJUli>
llUma accrta.'\a tlecis~o, potlcl'á haveI' as Com
n iss-c, q 'p.9çjaGs que furem conv.fJllienlc,s,

Arl. 75.• Para se nomear hllllla' Ctll1lllli~.ão

especial he preciso (Ilw haja fluem a p~p, e quc
a pnlição , depois' de apoiada (l01" trcs COlIscl)lei
-\'õs pdl:l medos, s~já lief.!rida llb\ ,'otos rio Con-
seHlO'.'r '

AI't. 7.l." N7m'lmmll Commf ~iío s'l'lr:'t compo'.
ta de menos de tre Membro" nem de mai' ti

noà ~ i -., ,. ) "" . ~. .

Àr' 5t. o ~s '.J11\ltil1 õlJ~ ~5~)- "fó-\'ttmíllls tle



-íiTJlLO- Vil •..-.:Das peS$Oatl' cnt'pregádllS lJt) r -iço
- , , do CoDSt1Ji<1. o

. A~ot, 9~' ~nvcrá fluln Official. para o ~pe •
diertte, registo e 1;11 arela .Ios li~'I'l)s da Secret3ría,
l11~n PjOfleirQ tia caNl d9 c;qnselhG com dous Ahl
c1al~l §~: o, quacs sen'iritõ

O
artel'natlvamenle, hum

dentro lIa ~àla do Conselh'o para Q q~e ,.Ii rôr
preciso" Jer"..do tambem arrumar u' a'Ssenlos

,'los as,í:\leQie~; coulro nas commi5;;óc" sêrido
júntamertte o Porteiro e Correio da Secrctaria, c
subrtiluilLCl -se bUIll ao outro, o'
,!h~. J. o O ~~~'içlCf!lc úa Pro yirt'cia, ,n,onicará

o~ ãPR'<; 't? ;emprl"sªt1o "f~!Jan{l~_~s c!e a!~uma
d~~ Hçge~ em"f~ue eslap sef..~;lIIi1o,q."~l1ào ..
seja as~im prat!c,a_\Oe~, Q,u,,00mc' nClo· s rle }6r:i,
com llUma gl'allficnçao corrcspondenttl ~o seu I'l;S

peçti \'0 seryiç,O, e pelo tC?l,PO SóJ})(lIIttl- que eUe
duraI'. •

Art. 92, o A. di °posiçao ~o artigo .antecedente
não se ~L1,lcnd~l'á'::;01)1 O l'orteiro li3 casn, .que
deve "er p;erG~~neolc~para a todo ú lcmpo cuiJar
nclln" e.rcspOFlocfcr pelu ql,lc ali sc achar. O Pre
siilc11le ria. Prorinoia llolllearÍl pa~a tlstll emp.rego
pc. :oa capaz e cuid{)sa, com L vencimenlo an nua!
sumcicntc, para pôr ,\ Sll , cu la q,uem (rate do
ac~i9 e limpeza. de tada à oa a. Elite ordenado
sc.!'i, proyisorio até scr rcgJl(mcntc sanccio(lado.

MI. 95. o 'Todos estes cmp"e~ado c~tão sujei
tns i1P'I~lcçlia9111cnte ii c'pllllJlISsão ll-é PI!I jc:ia, :í
exc.e~ .~.Q ( :Otpcíal ,la Seo~' tnria 2 q' C I~CVCl'il
j'cb-;Ji"' ~o cj"9' . di\'e'l;t~'int:n '(lo cQl' lati\!·

.. ~ ~ -.1 tl ~ , I:J· , f i.

J.' I~ I O" m'fuLO u '"'-D 'Uo\( ia.

1ft" t'-h'--nt~ I\.

nJ'cl;llm;s °llc. Cdl ..!;~1T10" 'rfonteaJb ;i~prltl':lltd:ftre
relalita pOI; Cs.cnllÍ!1i1l secreto. ,

....Arl. ,:,6, d ;. o sér!ÍO 11om'eailM n-ara'Cbn1Jll1 _
.J ~.. .,.. "'-

Soes u frcsiil',. 't: II ccretàr.1<$ ~ Roré ti eraH'
semp,re Mcml;'ro·s 'n3'lns tf'a'Uhl> Poli °là~ esc no-'
Jl!eilrl~, p'cI'ã rnàn~iJ<á iqrJlbadtr IlU ar~. ~(~, Il\~'is
ht n)~leml)ro pal'a a COmprelal" .

4rt~ :7.' t;a1!'a C(irnrpísôão Ilcmenra rlfenlre
si, para caJa neg'nd'o, 'hu11'1°TIc1a(ur, ° qd3L ex
p~n'l,no Cónsel&o o parécer tl,aComm.i~'ã'o, ,-e,m
'l'~e por hso fiquem os oUlrOs mell1lJrO:í tlclla-l'r:i
,0adoS deporiercm fa'lIar sóbre.,'9 'bleélo; qC,cf!lJ'
se.. ratar. o o

J,t,.~ ,8.'. Sé' ~ g~fli 1\1 ./1)'(j ) ~a' 'Cdmhdo

ão
.J:e ·c] ) I J... " r~:" ", ~
lJ scyn ai'. pa'i'ceú r1bil 011[ 'o., no!H:. ú cs""e~er

, , - l.oi'Cl I • I"" I ' '1"' •
O seI 'olo separa't,IU

A-rI. ;9:' Apresc'nta'à fiõ Co~n'lflhol>o parecér
,la Comlllissfo, piláo' 5011''(5) elle rall~,' ti' as ,:tezes'
qualqucr Consclheiro,~ncl.<llol'huma vez mais
110 frUl.

Art. 80. o ·to'go que s~ iév:\ tal' qutl.fé(ucr Con·
sellteiru para comuatcr o ,al'l;jt'Cr Ja Comrnisfâo ,
nilo po<1crit a lliscus~ão <1elle Ir!I' lug,'I' ne5se rlia;
o p.,\esiJenle -a aut3fir fl';ll-J o dta ou dias fJÍ.lejM-
gWI' con \·cmerrte. I é

Arl. 8 J,. As Cdl11ll'1i~ W, n50 t'1':tbn}hat~Õ' 03
ha-J'ó'S em que ge cc!eu"a a ~ ~ ao,

- I

T1TCIJ.O. XI. -no,~0.90,ae ,.atar, _" '
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't

DECRETO DE 28 DE AG0';;TO.

. 'Cdll. 'Brnz.

pelas adrqoestações do Preside"lte, e an ará este
a sessão.

Ar~. 114. A commissão d~ Policia deve dar a's
providencias .paràque 5(; manten'ha a ordem e

-I .. uI f 1· 1 I ,. i~· Ih
huma poa ~potlpia.dentro da ensa 40,Çonse o. .

Art. 115. Para serem .efrectivas estas proVi
dencias, o Presidenle da Provincia, entendendo
se com o Commandante das Armas, IQandará
colloca,r á porta, I1a cnsa do Conselh'<l humn gl1ar~
da militar, se tõr requerida. O seu Conim:)'ndan
te execularú. as orJ~ns do GonseJbo', .e a distl'i
buição das' sentiriellas se~ú delerminada pela
CdmmlSSiô ilê Policia. t t '

Mandamos, port nto 1 elc. Dada no Palacio
d (lR~' d 'J' ." LI"'!:A 1 'd 88o .~o e'l~neJro~I,rps ~7,ue'J.g,?sto. ç 12",
7· da InclependenCl3 e do Imp,epot -:lMPER~Don
com rubrica e guarda. - (L. S.) -=-rosé Clemen-n . I , te II , ' '.(1 .
te r.e,r/e1~a. 'i'1 pl1t os l'CgtSt03. co.mpct~n1il... .lI" li

I '1

.1

,- I' " ,

Tendo o)lvido o meu Cons~lho de Estado, hei
por bem prorogar a Assembléa Ge.ra~ Legislativ,a
até 20 de Setembr0'Proximo fUll!ro.

José Clemente Per.eira, etc. Palacio do ,Rio
de Janeiro, em 28 ele Agosto de 1828, 7· da In
depeOllencia ,e do Impe.rio.-Com alrubl'ica de
S. ~. ~. - J ~~~ qe~ente Pe~eira. .' 'I,

I 6- J I'I li; , J ." I. J r. ao 1

- ~l,l 'IfflSOL1tc~d DE 28 'IÍE iGosi'o~ JI""~I; 116 (
ui. o1P"'j" I I )[" I .' "/ o / GGJh II'

j" I 'I • -~J}!nU)lc,j.ptol au~bo~ti.co. .C?' 1J '

-Vi'éhlo 'a'o,'TIHJ1gbn'r& 'NaClob;tJl'05 ebiTra1'go ' d&['
ob e ~ubre'p'ç.ãi> p'ropostosl>0f J'oão' .tosb clã S'ifv'tyf
á p'ró'visão do "j'hc ouro de'lo deHJulho de'1827,
sobre a reintegr'lção ,de Antonio J qsé u~ Liml?
no o.qid~? dê'~dfIli~ist~'a~orda l\lesá, da'E~ti"~ da.
A1f<lndega"cTa"Pro I'nba tla 13a1iia!' ' (l.li. II I

"O C'bn'tb'd(Jr &eral da tcyceira ~epal·tiÇ"~o I f-ai
de1pareder 'que se 'uesse vista ao Procmador da
Fazenda. I" , I

O dito Procurador da Faz'enda respondeu que'
devia remeller-se este negocio ao Conselho da
Fazenda, por ter emanado a provisão mencio
nada da resólução da consulta tomada no dito
Tribunal, e pela sua união ao referido Thesouro
pelos alvarás de 17 de Dezembro de 17go e 28 de
Junho de 1808.

O ESCl'h-ão da \\lesa do Thesouro foi de pare
cer que as provisões do mesmo Tbesouro oio
soífrião 'estes embargos, c, a admiltÍl·em· se >
pararia a caaa momento machinn tão importante,
cuj os males são faceis de avaliai'. Que, portanto,
a Junta devi'a ser asperamente estranhaua pela
desobediencia. das ordens, devendo ella logo e

, logo cumprir a dita provisão, o que não priTa as
partes do recurSo de reclamação.

O Conselheiro Thesoureiro'!',Mór foi de parecer
qué o negoci'o devia ir ao Conselho da Fazenda,
sendo entretanto severameote reprehendida a
Junta, e ficando ás partes livre ° direito de re
clamarem o que lhes fõr cionveniente.

quem primeiro a pedir, guardada todavia a pre
ferencia do art. 58. Quando muitos se Ievantão
ao mesmo tempo pa~a pedirem a RaIavra, o
Presidente dará, a p, eferenpia '''' quem lhe pa~

~(1. ' '. • rl • II Jre.:ler.
Art. 10:1. Toda a f~lIa_ot1 discurso' ~rá (Jir1glpf

do ao Conselho ou ao Presidente, 'e não a déter- 1

minada pessoa. J j

Art. 105. Quando se'fa'llar de algum Conse
lheiro, será este sempre tratado)efo appellido,
dizeritlo-se, o senhor '(F).' II' ,J' 1 IJ

Art. 104•. Quando algum. CóÍ1~eIheir"o tallar'
em tel-"bbiido \ic~nç.a ~ o Prh'side~te o ad-vertirá

com a-palav,ra:- A' o.rdem.-Se,sen'ad ad'vértiad'°
segubda vez, não obedecer, dirá' o Pre5itlente:--.Ji h
O senhor (F) póde'retirar-s~-, ~ salíirá Iogo'~
sem replibã. J ":11 ' " :.lI _ Ou

Art... ~J 05, J Só' 'pára reclamar a 'exein ção da 'lei f!
poderá in~erromper-sequem estiver fallando, o '
que se fará dizendo: - A' ordem. ." _

Ar.t: 106. Ós 'Conselheiros qué' na sessão não '
guardarem o decoro devido s,erão lld-verlidós pero ú

Presidente com a palavr"a:-Attenção.'-Se esta"
advertencia n'ão báslal', o'Pres'Íaente dir{{: - Se
nhor ou Senhores '(FF) atten!;ão. -Se' fôr ainda
infructifera esta segunda ad vertencia, o Presi
dente os mandará sabir da sala' com esta formu-J

la: - b 'Senhor ou Senhores (FF) po~~m I'eti-:J~
rar-se -.;., e es,te's sahil'áõ logo setíl replita. I

Art. 10'7' Se, nO" c'alor da (Jisp1iúf qua1qúer'l!
Consel?e~'r~7empr~gar p~}avr~sdde'a:ttenci'osas/~l
e II por qualquer màí{bira se excedei,'o Presiden-
te o advertirá l"'imeira e segunda vez com a ex
pressão: - A' ordem. - Se, a~ezar uisso., eIle se
não cohihIi', e1ntão J:p'lllisid'eó'tê'llne cU á'::"'- 0_
Senl;or (Fj'~ãÓpbaé 'd'eliberár~)(t'~b~,C(n'i~eíhei!)'
1'0 sa~ir~ 'im'fuediàiartieM~ ila Sala. r" IJ:ll C J ',Fá

Art. li o~~ ,QJ1ando hum Cp'nséHú!iro; falÍaddo, J

se ingerir em materia' quê Bão h'c!lida nltribuicão'i
do Conselho lO Ptesidénte ;0 iD'tM~dmper'á' cba- ;
ma"ndo:'o fôgo á ord~~. - s~ divngált dá qUêUiio
qilC se trat~, ou q~izer ihl}od~zir indeYidâin~r.tcI

malerianova para a' disdussão, o Prbidente lhel
•

fará lembrar a ordem do dia;' e se, tendo sido
advertido duas vezes, insistir, mandn-lo-ha sentai',
usando dn formula: - O Senhor (F) póde sen
tar-se-, o que o Conselheiro exeeutal'Ú promp
tamente.

Art. log. Quando nos casos acima menciona
dos não forllm ba~tnntes os 'meios indieados para
se conseguir a ordem, o Presiuente.levanlará a
sessão.

Art.· I 10. Os esp cctadores terão Iugnr proprio
em que po"Ssão assis1ir, sem comtudo se mistu
rnrem com os l\lembros do Conselho, c com elles
communicarem na sala durante a sessão.'

Art. I I I. OS esp,cctadores guardar*õ silencio,
e jámais dalã6 signal algum de approvação ou
reprovação: se algum o fizer, serÍl posto fórn.

Art, 112. Tambem serão expulsos aquelles
q.ue p'erturbarem a sessão por qualque.r maneira,
huma "ez que, sendo ad vertidos pelo Presidente
COm a palavra: - Ordem-, se não cohibirem.

Art. 115, Quando a inquietação do publico,
ou mesmo dos Conselheiros, não tiver cessado



ANNO DE 1-8~8.

Remel iuo o begocio ao C.mselho , este man
dou ouvi!' o Procurador da Fazenda, que rospon
deu ler sido maliciosa a opposiç~o ú €\xecução da
provis~o <;ít'U4a, oobrindo-se com o meio legal
de oh e sul repção, que não pode proce(1el', por
.que, tendo eUa por fundamel)to o haver sido des
pojado o mencionado eervontuario "italicio do
.officio sem 9'Cntença, não se vê, aUento o proees·
50 da constllta e das duas precedentes annoxas,
em que cop~istc oquello. dcfeit9, s~un~o o de'
j]nidq-pela Ord, 1\1'. 2°, til. If5', pois quanto se
dequzio para persuadir a quali6ca.Ção de oh e
sybrepç~p podiq. tcr sido ma.toria sobre que, êrtl
,compctente proc~$~Q o Jgizo tambem competen
te,.sc pr9~drisse,,a)?entença julgando o dito ser
v.mluario doca,p,az, par,a continuar J a eXer~êr '0

cp1pr,ego ,iOO}- questão.' C.oncluia qub 'li prov-isão
.deviR,sllbsistil' eter eJJ;llqlivo c~mprimento', em
ve.Çi~o maliciosamente, para o serventu~rio pro
l'~sional obter provimento p,or tempo de tre's an
.n,os~ eJ;ll contrav,ençã.o {IS il11periaes ordens de ser
annual, dec.laran~o-se á. dita. Júota que'este PI'O

'\'imento não pôde "igorar cm to,do, não tanto
por esta i'az~o, como porq,ue, ~efJdo a mbsó:la
J upta já cumprido a provisão em 20 de Ago~to

de 1827. não devia dar o provimento em 21, ain-
da {lor hum anno. , , ,-
. f~re('e ap Conselho q1le, Sç.Q.1 o competente
julgamento dos ditos embargos~, S9 pro,pfio, .a-o
Poder Judiciado, nenhum lugar tr.m d interpôl',

, o seu parecer. ~

Rcsolução.-Como parece. Paço, 28 qe Agosto
de 1828. - Com a imperial I:ubr.ica de S. ,l\l. 1.
-~osé Bernal'dino Bapti~t3 Pe~eira.-Ea:;traltida

dq 9!'iginat no, Th~sOU1'O Nac,ion.~~. ,

.1 C!.RT! DE LEr DE 29 DE AGOSTO. '
Coll. Braz,

D. Pedro I, etc. Fazétno ~sober a- todo'S os
,1 o~sos, ,sub~'tos qne a. Assembléa Geral decl'etou
e nós qqerquos a lei seguinte: '

Art. 1.0 Ks ob'ras que tiverem por objecto
lll'omo"er a na vegação dos rios, abril' canaes ou
consh'uir eSb'adas, pontes, calçadas ou aqueduc
tos, podedõ ser desempenhadas por empresa
l'ios nacionaes ou estrangeiros, a 'sociados em
companhias ou sobre si.

Art. 2. ° Todas as obras especificadas no artigo
nnleceuenle que forem pertencentes ú Provincia
Capital do Imperio, ou a mais de huma Provin-

_eia, sel'ão pl'omo~das pelo ~linisll'o e Secreta
l'io ,de Estado dos Negocios do Impedo; as que
forem, pri va~ivas de Iwma só Provihcia" pelos
seus ~I'esidentes em C(lnse\h~, e aS que forem
<10 Termo de alguma Cidaae ou "iIIa, :pelas res
pecti"a Camal'as l\Iunicipaes..

Ar't. 5. ° Logo qUlf alguma das sobreditas obras
fuI' projectada" lI.S autoridades a quem competir
promove-las farã.q levantar a sua planta e pIa
no, e orçar a .su~ de peza pOl' en~enheil'o$, ou
pes.soos intelligentes n.a flllto destes.

Art. 4. °A planta c orçamento da despeza rla
ol1ra 50 affi~aráõ nOs lugal'es publicos mais visi
}1hos deHa, por hum a seis mezes, convidando-se

T0l\10 n.
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os cidadãos a fazerem as observações e reclama
çõesque convierem.

Art. 5.° Approva:lo o plano de (Ilgnma das r,e
feridas obras, immedialil,mente .será a ua cons
trllcção offCl'ecida a empresarios por via de etli\ae
publicos; e havendo concurrentcs, se dará ti pre
fet'l~nciíl 3 quem oíferecer maiorel' nntc;gens.

.Art. 6. o No cootl'acto com o empresarios s
expres arú, além das mais condições que se con
vencionarem: 1°, o tempo ueritro do qual a obra
dev,Grá ser. principiada e acabada; 2", o inte~'esse

que os empresado devem percebeI' em compen
sação da.'! suas dl.>spezas, e éste podel'il .:onsi til'
no dil·eito..exclusivo da taxa d(l na vegação dos
rios ou canae que Se ahrirem, na acquisição dos
terre{'lO alagad.çbs' que, l10r ijlcnef.icio de taes
obras, se ap'.I'oveitorem·, não scrtrlo, de pr'oprieda
de 'particular? Ou no direito de cobrar certa e de
terrnin'a'da taxa do u o da obra que fizer o objecto
uá emp,rc a POI:' certo numel'o de annos que se
entendei' nece sario para a amortisafão do ca
pital empregado n<\ obça, com QS seu competen
tes intel'OSSeS,

Art. 7> A so'ulUla do capital que {Jelo orça
mentp da despeza. se calcular ser neces ario para
a construcçãp da obra, servirá de base para se
fixar o qualltitati Vil da taxa. '

ArL 8.° Ao IhaT-se o ql1antitati\,o da taxa co
I) '0 V'et de cada pes oa qne usar dá obra, haverá
a nece saria difi'lll'ença, quanto'lú estl'arlas, pon
te,s e cal'iadas, enll'e pede tres e cavalIeir'os, as
dilferente especies ae animar. e O'g dilTerentes
vel)ieulos que por eUas passarem; e quanto aos
aqueductos 'das aglllls pal'a uso das povoações
~e;uja taxa ~e cobrarú por fogos), entre o maiot,
e menor consumo que cada casa fizer, tendo-se
sobretudo em vi ta as pos3ibilidades e circums
tancias dos morarlOres.

Art. 9.° -Os empresario serão obrigauos a
desempenhai' as empl'esas de que sc encarrega
rem segundo o plano approvado é uentl'o do
témpl> ql!e se ajustar, ur,baixq da pena de paga
relil huap multa, que será estipulada nos con
tl'actl>S,

Art. 10.° Os mesmos empresarios ó poderãõ
principiar a cohl'ar a taxa do u o,e de passagem
depois f'Jue a obra estiver concluiua; mas, se a
mesma taxa se deve cobrar cm diversos pontos
ou barrei"'as determinadas, poderúõ receber as
quotas respectivas a estas logo que a pi;!rtes da
obra relati vas aos mesmos lu "'ares ficarem ulti
madas, principiando a contar-se o tempo, neste
caso, desde que começar a cobrança, e ces ando
esta, ainda que não tenha cessado "das outr~s

r-artes da obt'a.
Art. I I. ° O direilo oe cobrar as laxas de uso

e de passagem prescreve a fa\'or das pessoas que
as deverem pagar no mesmo momento cm que
se ti verem posto fóra do alcance da. vista das bal'·
reiras aonde as mesmas taxas se cobrarem? 011

celito se tivol'em passado por força, porque neste
caso serão condemnadas a pagat' o duplo da im
portancia da taxa impo ta no Jui~1) do. J~izes
de Paz, além das acções ou correcçoes cl'lmmaes
que podem c deverem ter.
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• Art. 12." As obras, depois de concluídas, se-

,J;ão entreliuas cm c,tado de perroita conservação
ir custa dos empresario torlo o tempo que durar
q direito de co{brar a tax(I Ilc'USO e (te p~s.§agem
das mesmas obra~,

Art• .15.. Findo o prazo (lo eontraetó, as auto
ridques a quem competÍt' podel'áô contra,ctar a
con en-açáo das obras, reduzindo as taxas do
1\ o e de pa sagem, com qnem ofi'erecer melhol'cs
'Vantagens.
. Art. 14.· Serão isenlas de pagar as taxas do
uso e de passagem as pe~ oas que tla- 'o.bras fhe-
~Tem mo em acto do 'cniço Il(lcional) c bem
a:im tollas e CJuaesqul;lT &"cneros ê eITcilo~ dá Na
,ão que p.Or eHa PII ;arc.1 . e}Fs~o se fará lexpr~s_

Sa menção n ps cQnt'raqto li
Art. ) 5. o No caso de nao appal'ecel'eQ'l emproo

~arios com quem se contractem as referidas obra,
~erão e t;ls feitas por conta, !los renlH!llento' J05
Cunsell;JOs1 ha vendn-os, ou da Fazenda l}ubliça ;
e para ia demnisação destas C1e"l)ezaS que e bze
rem por conta da Fazenda Publica' se ililpor{l o
mesmo direito de nso e de passagem que devería
ter lugar se ~.obra se cÇlntracta se.

Art ••.16. o PalIa este fim serão apresentados (10

conllecimento da As"embléa Geral Legislativa,
pelo Ministru dos Negooio do Imperio, os pla
nos lIas obras sobrediLas, acompanhadas da. sua
planta e orçamento de despezas.. de huma tabena
das taxas que, convirá éstabelecer sobre o seu uso
e pass'agem, e pOl' quantd~ ,!nnos, e de certi,dâo

,leg~1 por OOlte consle das diligencias que se pra,
\)cál'ãp para obler empresario~. , Se a Assembléa
Geral approyar a obra, será incluida a, U3 despe
za nos orçam/lntus da receita e despeza dos anoJo,fi
futuros. em pre~t:ações annuaes, e se detêrmlllaJ:á
o quantitativo da taxa Iló uso e passagem que se
houver de cobrai:, e por quantos annos.

i\J:t. 17.' O~ prqprietarips por cujos terrcnos
se !lOU verem de abril' as e trarIas ou rila is ol~l'as

serão altenuidos em ,cus direitos. nos lermo da
lei de 9 de setembro de 18~6.) 'c indemnisados
nãu só das bem feitoria. , mas até elo solo, quan
do ú vista d9S seus titulas se mostre que clevão
ser isentos de Os dar'gr'atuitamenle.

Ar!. )8, n Ficão rerogadas todas a's lêlS, a Va
rús. deereto,~·e mai resoluções em con'trarlo,

•• 1 I b ~·.".\,I I
l\laudamos, portanlq, etc. aela nJo l'a!aeio

<10 Riç> de .Janeiro, ao 2f.) ele Ago~tó ,tIa 1828,
7' da lndependenciã e do Imperio. ~IMPEllA.DOR
com rubrica e guarda. - (L. S,) José CIemente
Pereira. - Com os I'fgistos competentes. ,(

,. 1

C fiTA DE LEr DF. 30 DE AGOS".'O,,
I<l:oll. Bra~.

b, Peàro I, por graça de Dcos, ele. Fazdm- s
sabei' a fodos os nossos subJitos que 'u Assc:mbJéa
Geral decre,tou c nós queremús a 1ei seguinte:

Art. 1.' Só poderáõ ser presos por crime sem
qul.pa formada:

1. Os que forem acllados em llagraofe delicto,
I'ntenclendõ-se pre os cm flagrante l~cücto não
só os que se apprchcnlleriúü comme'ttendo ô

t,

delicto, maS tambem os qllC se I rem em
fugida, indo em' séu seguimento o OlltClacs de
.Justiça, ou quaesquer cidauâos qu<:. presen6i-as
sem o ['deto, conduzindo·os dircCRlhlente :'I pru
senei! do Juiz.

ti. O que forem lndidiaclos cm CI imes em
que a lei imp07.er peria de moi'te natural, pri ão
p.erpctua, ou galés por toda a V1rl8 pu [empota
namente.

Art. 2.· No ca~()s acima mencionac!o , exee,ll
tuan,lo óOlente o de flagrante delicto , não serao
pre os 05 indiciados sem ordem POI' escrípLo do
Juiz cómpctellle, a 9u(ll lhes serú iIi li111 ul1ano
acto,l)1I p'ri~(io, u,aÍldo- é~lh li p'')r cbp,ia.

Arf. 5.' O~'qué eJ11 tJlidfqúér dcls,tes cosos ro
I:cin rccolhitlos fi cadb anres <te culpa rCltH1ada
serâo oonserl'a,105 em cnst dIa, hnverldó p.tra
IS o comrl1od-itlade em lugar separado do,s' 'ê\L
):'1 pronúndàdos, fazendo- c os respect'Í\"os 'às cu
tos e ltvro privaf 'o; e stJ sbrtid hlnç'a'dó' no
livro dos pre os 4epo~s (Ia pronüneill, e Cfn"tir
tuJe de oMem. tIo Juiz compctbntú·, de que tum-
bem se lhes d'ará copia, se a p!ediretn • ' l

, Art. 4. b Aos pré o anles dec1l1pa formada ~c

farã con lar o moi Ivo da prisão, e os nome do
accú ador e das te~ten'unha , havenno'-~, den
tro de 2{, horas conlad<ls cia ct1trada na pri 30,
cndo o ca o aconttlddo em Cidades, ViIla ou

Povo,ações proximas aos lugares da Te hle1\cla
dos Juizes.

Art. 5. 0 Haver-se-hão POI' lugares proximÔs ;'1
reSl(\encía lodos os que se comprehcnllerllt'n den
tro do e paço de dua \llguas.

Art. 6,· Se O' deIlclo$ ti vercri1 sido 'Commellí
dos em 1l1gares reÜlotos, se dar;'1 'aos presos li

sobredita nolicia dentro uos dias que corre pon
derem á distancia, contDndo-se a razão ue duas
leguas POI' dia. .

Art. Ii o Ficão re'yogarlas tod<ls as leis, aI varús,
decrelos e maIs I'csoll1ç5~'s el1l contIa rio.

iIlandamos, pOI'lál~tl!, etc. ,0<1,)a no Palatio ~o
Rio de Janeiro, aos DO de Agosto llc 1828, ? da
InJependcncia e do Imperio, - Il\IPERADOJl. com
rubrica e gl1aflla,' - (L. S.) ""':'Jo é CleOlerttl: í1e
reira. - Com os I egi5los competentes.

t • !

0,,1.1\1' ,l DI' J.JU .1,)E I~Ú DE ,A,C;;OSQ'O.

Coll. 'nraz.

D. Pedro í:, por gí'aça cle,Deo , dtc, ',Fazemos
sa cr a 10,111 os nossos sl1b,litos que a As ell1blén
Gcdl1' uecretou c n~ , ~lwJ'elílos a lei seguin~'e ~ .

Afl. I," O imposto ,do <tuin to sobre os couros
(IU/l álé agora se tcth cobra~o le)')) e 'pecie na Pro
vincia de S. Pedro do Ri G'l'antle 110 Sul, paga '
se-ha em dinhdl'o, da 1l1lb~ieação de. ta lei cru
liiante, a razão de 20 pOl' cento de SeU va\or
corrente, na:; Praças da 'Cidade de Porto Alegre
e ViIla do Rio Grandl:,' para o qU'e haver:\ nas
Alfande::l'as pautas mensalmeutt: feitas Jlor dons
hegoc~anles de notolia pç-óbliJ:'Idtl) peranle o Juiz
dãs rilesmas Altndegn~, 0(1 (TO'em suas 'V6"%es
fi z'e r • '



,
~I't. 2.· {} fagalUclllo dC&le ii POSlO poclçrú

el' feito p. prazo ~e lrcs c scis mezes. •
, ti,t: "3:'à'Fláô 'isen(º~ ~~'j~posto os couros
que se de ti.i1a~ein ao cpns~O)o do paiz.
"l~t. 40 F1cã'o rc\'ogjltlilS todas p leis, alval-:ls~

decreto e mais re.soluçães em contr~l'io.
. 1'lt~I\'çlamps& ~orlanto~ e~c. p~da no ~álac·o.~ô
llip d'eJanllVo,~,aos 5/~p ~go_to ue 182,&: .70 a,!
Illde~en4ellCla c do Im'pt;rjo. -h1.l'EnA,DOn.. com
rU'Jrj a c gu,u'da. - CL. S.) - Jos~ 'Be.rnarditio
Baptista Vç!eir'l. - Com os l'cgistos cO~lPct,entc~'l

CUlTA DE LEI DE 30 DE AGOSTO,
I

ColI. Bru.

D. Pedro I, pO'l' gl',aça de-Deo~, ctc. Fazemos
a'ber a todds os n O.sos subditos 'que a Assem:.

liléâ Ceral decretou c nós queremos a lei sc
"ointe:
. Art. 1, o Fic~ abolillo ólugal' rle Pról'eàol'-i\lór

(la Saudç, ~e I,Je~t!lnccndo ás Canlaras l'c-spectiv s.
a ~I sp'ccção sóbre a . autle publica, como ,anles
da pré:Jsão 11<,> dito lugar.. I

.Art. 2. 0 ll'lcão :tbol1dM OS Jogal'es de P"hysic.o-
nõr ,e Ciruró"ião-~r61" do "Império. '

A ~ o .9 I ." I .J I
~ .! t'

r
o. O exame q e oon l'ler lãzer ,nqs ,f-0-

Il~C. ri\/e1!r li. ti 11 li Li o ao-pullYeo qOl'l5tlití ' 'Sef'fio
rell s \Iel as Can al'as' re '}1'c'ed~'a ~' l'ia: fórrua aos,
~é J t i{,.'tileíll<h~ a U' '- ,,- , ,;..' \

.• ,:15 • , h :I J" - .• J l lU
t:"'4,· "í\.s meID1:Js uanYa'tas fara . if.'óra e'll),

aianle as v~sjt.a5 que. alé l\gora ~aziiio o '~11 'i1c1l-1
i\HlJ c1"Clt\lrlgmo-Mor rlo-I~l\\-rlr~o'; ou s'cu~ Dc.lc
gaqo's, lia. bOlicas h lojas~lIê ~i:6g:as selÍ'i pl'(JVi-
na al'n-unia'. '.. ~ • 1_

.• b .,- A ."
..Att, ..,: As caUsas <[ue alé agol'a. se praee 11-

vilo noS Jui!t '5 do Pl'ovel:lor-lIiór da 5a'lIde, Phl
slc-NlM e Cir'nrgião-~i!úl' do lmperi , Ocão d'oT'a
em d1anle pertonccuJo ás jUsl'i.ças OJ"uinacias a
que compelirem j e a e tas sedio remeltidos to
1105 o processos lindos ou peUtlenles nos me mos
Juizos..

Arl. 6. 0 Os empregados vitaliciosdeslasReparli
~~ãr.s vcneerúõ os seus acluaes ordenado emquan
to não ti \'el'CD1 oulros empregos, ficando a cargo
do Go\'erno emprega-los quando e como con
.,.icr.

Ár!. ,.' Ficão revogadas todas as ,"eis, alva
ras, regimento , decrelo e mai re oluções em
contl·ario.

l\l anuaroos.: portanlo, etc. Dada no PalaelO
do lHo de Jí1neiro, ao 50 lle Agoslo ue 182:8,
, da Independeneia o do Império. - IiIIP'ERA.D'oI\
~/)m rubrica e guarda - (L. S,) -José Clemente
Pllr(lira, - COll~ os l'CgiStos comJletentcs,
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harmonia e a~;;;.acie que dero eXIslll' entre I a
~~::; "j lohas, chamadllS pelos seus int~re ses a
viver unIua por laços r1e perpelua alliança, pela
medi<Jção de S, M. Bl'Ítannica, aju'l!lrã.o entre si
huma con "eoção preliminar de paz, que servirá
de ba!ie aÇl lratado delinilil'o da mesma, <Ju'e ha
tle celebl-àr· se entre ambas as altas parles con
lraetanles. J~ rara este um no'rneúrão p{)r seus
Pleujpptenriia1'ios, a saber;

S. U, o 1. elo Drazil aos 1I1n,s.e ExlU. , 51's. 1\1ar
quez ao Aracaty, do seu Conselho, Gentil1Ho
mero tla-.~u,a .impcrial Camar , Const;lheii'o da
Fazenda" Commendador tia Ordem de A\'iz, Se
nador do Imperio, Mini tI'O e Seerclario de Es
ta.do dos Negocias E trangeiros; DI'. José Cle
mente Pet:oil'a, do seu Conselho, Desembargador
da C(\sa da Supplicação, Dignitario (la Imperial
Ordem do Cl'U7.ciro, Cavalleiro ila de Christo
iUini tI'O e Sceretario de EstarIo dos egocios do
Impel'Ío e interinamenle encarl'ega1lo do Nego
cios da Justiça; e Joaquim de Oli"eir" AI"ares,
d!> ~eu Conselho e do da G-uerra, T({nentc·Gcoc
I:..al ups ExercitQs acionac' e Imprriaes., Official
da Imperial Ordem .do "Cruzjliro, Comme:lõadOl'
da ue' Aviz, lini lro e'Sccrctario de E tado;.Io
Negocios da Guerra.

E ? go.\'emq dp Uepubliya Lia Pl'<lI'incias Uni
das llr[bo da·Prat", ao 51'S, Generaes O. JUiJ,1l

\ ~,-") .
lla.lJIgr 'Ealca.rce e O, Tho01l1Z Gui,lll. o 'HlIues,
deppls (~e h3\'CIl1 trooouo 05 PU6 pleno' podere'
re-peçti\'ôs, BQe forão achados em hoa e devida
f'órnH\/. cOI))'ipçãq oo~ arligo' eguinles:

11[t. I. o S. 'JÜ. o 1. do lkazil (1t.'Olara a Pro
,~incia de ill.onle\'idé.o, ehamaJa hoje Ci platina,
scpárada dD territorio do Impcrio lll) lkazil, para
<jue p s a consLjtuir-se cm E.lad~ li"re e. inde
~endeote de toda c qualqoer . açao, debaiXO da
fórma de GOI'orno quc julgar mais convenieote
a seus inleTe es, necesshlades e recurso.
- Art. 2. 0 O GOl'emo da Republica da' Provin
cia' Dnidas do !lio da Prala COLll:orl1a em rlecla
rar, pela sua parte, a independeneia da Provin
eia de Monteúdéo, chamada hoje Ci platina, e
em que ~e eon~liLua cm E·tado livre e indcpen
uenle, na f6rma lleclarr.ua no artigo antecedente.

Art', 5. 0 AOlb .. · a alta. partos cnntraelante'
ohrigãv-J;e a tteCender a IouepenLirncia e inte
gl'idil(le da Prol'incia <le Monte\'Ílléo, pelo tllmpo
c pelo modo que so aj" tar no tralallo delinili
no l1e paz,

Ar!. 4. 0 O Governo actual da Banda Ol'iental,
io.llUediatal~ente que a presente con\'enção fór
l'atiutada , eon I'ocará. 05 H!I)prescntanles da parte
da sobrerlita Prol'incia que lh(; c tá actualmente
sujeit,!; e o Governo aclu,,) da Praça de l\1ont:
,'idéo fará a.o m.esmo tempo huma con"ocaçao
igJ.H4 dps cidauãos rosi~ontes dentro de ta, 1'e
g,uJanc1(>" e O numero ~os Deput*do pelo q,ue
fai- orrespondente aO do cir1'ldão5 da mesma
PJ;Ql'inCla, e a fót:ma das el,eiçõe pelo J' gula
menlo. aJ-oplado par a ,eleição d9~ seus Repre
sentantes na ultima legisll\l11ra••

,Art. 5 o A eleição dos DeI? tados ..corre, ppn
JéJ;l~es f POP l}ação da PraÇa dl1.l\1ol1!eYid~Q será.
fc't~ prec' asneo~p l1$!ra 17 Ilros, em h.J.gíll' qu~

'1 '" "''''0'
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fique fól'a do alcance da nrtilbarla da mesma
Praça, sem nenhuma assistencia de for~ia ar
mada.

Art. 6. o R~unidos o Representantes da Pro
Tincia, f(jra da Praça etc MOl1tevidéo e de qual
quer 'oulr6 lugm' que se nchar occupa,do por
tropas; e que esteja ao menos dez leguas distante
das mais visióbas, estabeleceráõ hum' Governo
pro:v.isorio, que tleíe goyernár tÇltla a Provihcia'
a/é se iiUaHar b Go\'erno pcrmanenre que bou
Ter de. er cre'ado p'ela Constituição. Os Gover
nos nctuae de lonte,idéo J c da Banda 01 ien
tal J}Cs;,a~ílõ iminetliaramente que aqnl:llle ~ ios
tallar.

Art. , .• Os me.mo Representnntes sé occu~

paJ'áõ depois cm formnr a. Conslituição politic,a
da Pl'(jvincia ,de'" nntetidéo; e, esta, ;Jntes dé
ser jt1radn, Serrl !br.nIT)ibn,dll por ~ommissari05

uos dous Go"Vert1os contrnctal1tes, par.a o unico
fim de er se nella e cnntérh algum artigp' 10'1.1
artigos gue se' oppo'nhão ·ú ségmança do 'seus
l'es,eecthoos Estados. Stl aconteccl' eSlé bq~o'; 'serd'
explicado ptil~lid'le ca'i~gotitámente pelo m,es'-l
mos Commi sarfós'; 'e 'na falta d'c'cohl lu'rl1ac
cordo destes, sero clecl itld pelos dou GO'Tetúog:
contracJantes. , .., , t ~f! ,~ , ;!.

- Art. 8. M Sará j:iernllttii:Iti a todo 'e 'qualHl1ei;
MlJit:mtc d\ii' 1"0) india dI< lo'I'J'levill~Or" tl'b'W ad
ter\1t~~ib, de àl:;l~\''aml.) ?b~~i~o os"~~tí ~~: ~a'
p'ropr hla(\'e, a1 o o 'pre)uJi!.ó 1 ue t"e'r'c\!ir. ~ '!ilé
-tem~ • do j "IJtnento (!d" Cl.'h'lstieoi-çãõ'" e' 'não'
qui~('I',sujéit'r;' e' ii élla pU' a~ hl'l lhe c'qrfvi~ .

(Art: 9'" H,dI etú ibsO'~bto e p'C!l'petuo esqueci
mento dé'to'tla·· c quaesl'fuer opiniõês Folilica's
ou facto' qllc o hahítantc~ da Provinéia de 1\100
tC1'idéo' ç ps dQ territO'rio do ImIleriu do Br'azil,
que th'e1' e.lado occupado por tl'opas da Repu-I
nlica da. ProlÍocins Unidas, ti,erem pl'ofessado
ou pl'atica~o até a época da ratificação da pre
sente convenção.

Art. 10.· Sendo bom de"Ver dos dous Goyer
nos conlractanles auxiliar e proteger a Prênincia
de 1\1onte\ idéo até que ella se constitua com
pletnrnenle, convém os mesmos Governos em
que, se, nnlp.s de jurnda a Conslituição ela mes
ma Proyincin e cinco annGS depois. a tranquillida
de e segurança publica fôr perturbada dentro
della pela guerra civil, prcstaráõ ao seu Governo
legal o auxilio necess3rio para o Iílanter e su len
lar. Passado o prazo expressado, cessal'lí toda
a protecção que por este artigo se promette ao
Go'\'erno legal da Provincia de l\lonte"idéo, e a
mesma ficará considerada no estado d.e pC!rfeita
c absoluta independencia.

_Art. 11.· Ambas as altas parres controctantes
declarão muito explicita e categoricamente que,
qualquer que possa 'Vir a ser o uso da prolecção
que' na conformidade do artigo anteeeâente se
promelle ÍI Provincia de Monte"Vidéo, a mesma
protecção se limitará em todo o caso a fazer res-'
tabelecer a' ordem, e cessará immediatamente
que esta fôr restabelecida.
. Art. 12.· As tropas da Pro"Vineia de Moate"Vi

iéo e as tropas da Republica das ProTincias Uni
das desoccuparáõ -o territorio brazíleíro no p1'e.

ciso e peremplorio termo de dous me ,cs, «;lonta
dos do dia eai que forem trücada~ hs ratilicaçõe
da presente conl'enção, passandp. as segunUa
para a margem direita do luo dá frata oU do
Urugua)r, menOs huma força de mil e quinhentos
homens ou maior, que o Go"erno da sobredita,
Repul:llica, se O julgar conveniente~ poderá cou.
servãr 'dentro dó territorio dá sobr'ellita Provin
Cia de ~tootevidéo "no ponto que escofbcr., ate
qne as tro'pas de S. M. o . do Bra!i\ desoccu
petn c'ompletarnr.otc a prn~a de Monte{'idéd.

A1't. 15.· As tropas de S. M. o I. do Brazil
desoccupariJi? o territorio da Provincia de lUon
tevidéo, incluída a Colonia do Sacramento, no
preciso e peremptol'io termo de dous mezes, con~

tad\ls do dia em que se yerificar a troca das ra
tificações da presenle convenção., retirando-6e
para. as front~iras do Impedo ou embarcando,
menos huma força de mil é quinhentos home,\ls"
q\le o Governo d,o mesmo Srnhol' podçrá1con
se~'\'~r 'nil,ProYincia- de,.l\Io?t~vi?~o alé. que se
insta1le o Govcrpu Iprovlsono da sobre,alt~(~Irp-,
vineiâ, eodi a expressa obrigação de relir2r esla.
força dr-nlro dQ preeiso c p~remptorio termo 10s
pfimeiMs l(juatro, n~çz6s ~'ê~~j'nte{ á 1~ lalJação
do me mo Govel'Do proviSOI'IQ. o ,maIS tard~l' ~

J ,- • lJ} .... ,~, .. i

enJregando. 90 acto tlí1 desoccupaçap a exp,re.s-
sada PI!p:Q<~ d'1 i\!~n~v,:ídé,Q; iI!. sta,tl( 9'fo a!!-,te b~f
[um, a Commls_anos autorlsadQscQ~pet~ntlç
ment~'1 ~/lOc-.peI9f.Gq~crp~lçgi}i.Wo;da fl:lf~fwa
~rov!~~. -.1' . ,;) 1/ 'I •• ·1' , ;t

Arf. di; o fica pteo li)1oquç, \~.\llo, a~ tro~a ,
de S. lU. o I. do ltrazit. CO$O as da Republica
das' Provincias Unid'a , q"ue, na c'onforrníaade doS:

I • '
dous artigos antecp.dentes, ficão tp.mporanamen-
te no terdtoHo, da Provinéia de l\lont!lvidéo, não
poderiJõ intervir por fórma alguma nos nego..clOs.
politic06 da me~ma Pro'l'incia, seu gove,rno, ins
tiluições, etc.: ellas serão COn ideradas como
meramente passivas e de ob ervaçúo, conserva
das ali para proleger o Go,'erno, c garantir a
liberdades e propriedades publicas c indíviduaes, •
e só poder!lõ operar activamente se o Governo.
legitimo da referida Pro"incia de i\lontevidéo re-
quisitar o seu nuxiliQ. _ ,

Art. 15.· LoS'o que a troca dns J'atifionções da
presente convenção se effectuar, baverú inteira
cess<jção de hostilidades pOl' mnr e por tena; O

bloqueio será le,'antado no termo de quarenla c.
oito horas, por parte da esquadra imperial; as
hostilidades por terra cessnrúõ imu'lediatamcnte
que a mesma convenção e suas ralificnções fo
rem nolificadas aos exercitos, c po~' mar ~entro

de dous dias até Santa l\lada l em oito até Santa.
Calharina, em quinze alé Cabo Frio, em vinte
e dous até Pernambuco, em quarenta ate a linha,
em sessenta até a Costa de I;este, e em oitenta
até os mares da Europa. Todas as tomadias que
se fizerem por mar ou por terra, passado o tem
po que fica 4 aprazado, serão julgadas más preza
e reeiproca~en~e indemnisadas.

Art. ) 6.· Todos os prisiúoeiros de huma e
outra parte, 'que li"verein sido feitos durante a
~uerra no ~arr q'~ ~a, ,(erra, serã.o ~ostos)eDl

lIberdade )08"0 que' a presente convenção fôr ra.:,
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tificada e JS rat:ificações trocadas,' com a nnica
condição de que não poder6õ sahir sem que te
nhão segura~o o pagamento das dividas que ti
Terem contr:íhfdo no paiz ao-nde se acharem.

ATt. 17'· Depois dll troca d,!s ratifiQ:Jçõcs da
presente conven~ão, as altas partes contractan
tes trataráõ de noniear os sells respccti vos Ple
nipotenoianips, para se ~justaf e concluir o tra
tado deaoitjvn de paz~que deve celllbraf-se entre
o Imperio do Brazil e a Republjca das Provincias

nidas. ~ J

• Ai't. 18.· Se, o que nã,o, he de esperar, ;IS ,al
tas partes .cóntractante§ não. cheg;rrem a"ajustar
se no sobredilo tratado definitivo de paz por
questões que possão ·su citar·se em que T,1ão eon
cordem, apezal' da meJ:liação de S. AI. Britanni
ca, não podel'áõ renovar'7se as ho lilidade ell tre
o Imperio e a Repu.b1ic'l' antes de erem p<.\ssil:'
dos os cinco annos estjpulil.4;o.~ no art. 10" e rpes
mo, depois de passadQ e te, p,r:J_~0, a~ ho tilidades
não poderáõ I·o.mper-~~ s,elll previa notificaMO
feita 'ebiprocamente ,~ei m,eztls, antÇs, com eo-
nhecimel'Jto.dD polellc~ mediadora. ~ / .

Art. 11,9 ,. 'A l.l'b.Ga"daii.J;aIjiQca.Ç~~p ,ql\ p 'es.etjte
con fençãb Isel;;\. f({ita llU t PJ.~Çla , 90' 1\lq.q.tevidéo
à'e.nt.co,d<H mpo de ~tçn!a giíl , Qu,'autç~ s.e fpr
possiveJ,llwnfadQ~ dOj;Cli'l.'<l.a, \Q\l a signatUl,'8.
·:,1 Em t temunhoA<Lq\le;, n.,psi/Os p-b"lixQ; à ig
nados, Plenipotenciarios de S. 1\1. o I, do ~ra

zil e do IGoy.eroo Id~IRepl blioi\ idél~ PrQ.l \J!lcias
nidas, em virtude dos nossos..pJ~n.Q poderc~,

assignártlos',a .p.rlllil'lotá ICllnVe!lÇ~~, e 1h.: fu(jf{los
p.ôr o sello, de pô saS'_élrma,.•;, .
I Feita !lá Gidadç do llio, dÚ( J",neil'() 'lOS 50 do
mez de Agosto do ano'O do, :Nas(;ü:~el)to de J Ç)s§Q
Senhol; Je, u~ Chri to. d, 1828. .,.-.(L. S.) 1101'

(jUl(70 doAoé\ra~y.-(L., S.) JQ.s~ Cle lente çreh
I'a. - (L. S) Jouquim do Or'l'c.i.J;a !.l":Jres-.
(L. S.) Ju'ln Ra~l1on Balcaree..-(L. 5.) 1'h· maz
Guido.

AR'l'IGO ADDIGIONAL.

Ambas as alias partes contractaules Se rom
prometlem a empregar os meios ao seu alcance
afim de que a na,'egação do Rio da prata e de
todos os oulros que nelte ,'ão sahü' seja coo er
vada-Une para mo dos subditos de huma e ou
lraNação, por tempo de quinze annos, pela fôr
ma que se ju tal' no tralado tlefinitivo tle paz.

O presente artigo addieional terá a me ma fbr
ça e vigor como se fosse inserido palana por pa
avra na oonvenção prelilllinar datalla de hoje.

Feito na Cidade do Rio de Ja.Deiro, aos 50 do
mez de Agosto llo anno do Nascimento de No so
Senhor Je us Christo de 1828. - (L. S.) lUar
quez do Aracaty. - (L. S.) José Clemeote Pe
reira.-(L. S.) Joaquim de Oliveira Alvares. 
(L. S.) Juan Ra,!Don Balcarce.-,(L. S.) Thomaz
Guido.-PEDRp, IMl'ER,1.D9R, com guarda. -lUar
(rue]; do Araoaty.

PORTARIA. DE 30 DE AGOSTO.

I I111P· aviilso.

Os Contadores Geraes teubão ,entendido que
t'1e'veni guardar os papei~ que se processão Das

suas Repartições com o maior cuidado, - afim de
eom promptidão se satisfal1em as. partes sobre 05

negocios que requerem, sem que seja necessario
repetição de requerimento 011 favor. Rio de Ja
neiro, em 50 de Agoslo de 1828. - Baptista Pe
reira. -Aélta-se no Diario Fluminense n. 55, d~ 2

de Sttlmbro de'1828.

PORTARIA D,E 30 Dl'. A:GOSTO.

1 llDp, avulso.

Qs Cllnl~dpres Geraes do Thesouro tenhão en
tendido que devem apJ·e.sental·.me no fim de 15
dias, a contar da data Jcsta, feita e em di:J, tnda ..
e cripturnção dos livro das suas Contadorias, os
quaes dever.mc-hão ser apresent<\dos tol1os os
s:rbbados, afim de que não continlle a criminosa
pratica de se ,'iolar a lei em ponto tão essencial
e imporl I te; (} que cumpl'il'!lú sob sna le.~pon

sabi idade. io dc Janeiro, em 50 de Ago tn de
1828. -napli~ta Pel'eil'a.-A-cha-se no Dia/'io Fta
minense n. 55, de 2 de S~te17!bl'o de 1828.

, '3 , ' ...

• 11.11
PORTARIA. DE 1 DE SllTlllJ"DnO.

• 1 f, _ .... tlL
'. ,I. II C,q1j. PlrDc?~).I.i"1 \ I" "',,

;Fiai presente a S. M·. o,l.ln."representa!;.ãe de
oqu iXa que Ym. - tTirigioná uli imperinl}JrcsenÇ-il
~oll'à'b -p:rocedimõol:o iIIegal tl incivil'que a C

miai-a da V.illn de BaJlnacéna'teÍD usado com Voo.,
Íle~ n 0- (1 oumpl ir os despnollO , pelo lfua.cs
lhe:" I' enou que reintegrasse no eu lugar o The
s urciN Jós ,iovoOs iml)O tps, Antonio Rodl'igue
da Co,ta, que ella por eu mero arbítrio, dimil
tio, e eon cl','ando no lugar de Vereador a Anto
nio ele Souza Ferraz, eleito de balTete, que Vm.
mandou ,u pender por não poder -en'iÍc em ra
zão tle ser primo do Juiz Ordinario, accrescen
tando a estes factos de formal desobediencia a
expres:-es da mai atreyida incivilidade, e reoo
nheeitla insubordinação e anarchia que se notão
no omeio que a me ma lhe dirigio oom data ue
II de Jnnho do COI'l'entú Dnno: e houTe o mes
mo A. S. por bem mandar declarar que tanto o
procetlimento de Vm. lem ido curial e legal ; ...
no contextq dos seus despaclJo.,s, já na fôrma por
que os expedio, como illegal e reprehen hei a
conducta da. sohredita camar:J, porque llem a eIla
oompetia intl·ometler·se na suspensão do Tbesou
·reiro dos no"os impo tos, nem podia, sem
otrcnder a Ord., lir. 1·, til. 67, eonserrar no la
gar de Verea-dor o sobredito l?erraz, "j to sel"
primo do Juiz Ordinario, fazendo-se sobretud.
mereoedora de severo procedimento pela manei
ra insubordinada e incivil com quc formalmente
se negou ao cumprimento das ordens de Vm. li

-he outrosim servido ordenar o me roo Senhol"
que Vw. , mandando convocai' a sobredita Ca
mara, a ad"irla cm seu imperial nome do quan
to tem sido iIlegal e reprehen ivel sua condncta
DOS dous casos sobreditos, e na forma anarehica
e incivil por que escreveu o seu sobredito officio~

fazendo.lhe ao mesmo tempo saber que as Ca·
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nlaras ~ão subordinadas (lOS Ou\'idõres naquelles
Cas'Os em que a lei 1hes -dft couItecilUcllto sobre
clLas, e quli Destes clle lhe p'as.ã.o OI:dcD , e.
não esm'c 'CI11 pur llfficios, corno il Te [cl'i da C<JUla

1'a, pOl' cl'a's~ igoorancia qUCl' exigir, e ol'llenan
Il,J-bhe .de 110\'0 a suspcllsiiu lia VereadOJ' Ferraz,
tlue illegalmenle se acha e.Jl"]lHlo , se não fôr
obedecido mande .i!nlTIeqial3melllc [lJ'l)ceuer a
cOll1pelente anlo de desobediencia ~ que remeltc
rú a csla SecI" taria- de Estauo , lla-I'U se mandar
proceder contra os men.lbros da referida Camara
nos termos de direito; ficando Vm. ad\'erUdo que
assim o de,eril ler logo pl'aliclluo , e lo,'cr~( pra
ticar para o fuluro em casos semelhanles, se, o
que não he de esperár, elles se I'epelirem. Deos
guarde aVO!. Palacio do Rio de Janeiro, em I)

1° de Se~en\bro de 1828, -Jo é Clemenle Pel'ei
ra, -Sr. Onvitlol' interino da Comarca ue S.
João d'El·l~ei,

IglWl, 1I1LLtatil IIlltlalJu'is, ao Vice-Presiuenle da
Prq\'incia,

RESOLUÇÃO lJE 3 DE Sln'liMJlRO,

l\1alluscl'iplo aulheulico...
D, Eul'rasia Joaq:JÍl1a <le Figueiredo rcquereu,

pelo Thc'oul'o Na'cionaI', huma pensão para sua
tiub.3ÜJ!cncia, oloogaudo oS' ~(ll'Viyos preslado, pelo
5en'lJ~llçoiuo llarido, 'o G<I'l)ilão José BOllifacio
niba:s, p03 oargos de.E 'c.rivào fIa FUlldição da
Intéfldanoia 'Da Cidade do OYI'O Prelo, e de Fiel
da cpnla'ge,1l1 <lo G,aHwiro, Q paI' mais dc..2') al)l)OS
uo' de Escril'âll da Iolellllellola ua Villa do Pdn
aipe, c tel"iioaiJIo 'o suppliCartlC ruduzhta ú ulLima
pl!lblleza.,

Vinha inslrui<:!o o dilo l'cquel'imeulo com huma
ceS, ão dos sp.l','iços do dito Capitão a fa,-or da
supplicante, com huma justificação, alletitações
de ruoribus, e mai' <I1gumas cel'liJões,

Indo o ncg'ociu a informal' ii Junla da Fazenda
l'especli\'a, eHa l'cspolldeu que crão "el'dadeil'os
os uocumenlo apresenlados pela upplicanle e
ú mais que allcga, e por isso lhe parecia a up
plicanle digna da gra~a que requel', concedendo
se-lhe (I pensão ue 200:JiJ 1"" quarla parte do
onlenado que "encia ° f"lIeuido marido.

O Conlador G~rnl da segunda Repartição foi
de parecer que se de1'ia l'emetlel' o negocio ao
Conselho du Fazenda para cou3ullaJ',

O l;s::rÍl'ão da Metia d<> 1:hc, ouro c O Con e
lheiro Thesourciro-i\lór farão da mesma opinião.

Relllellido o ncgocio <10 Comellll) da Fazenda,
este mandou ou"il' o PI'ocuradol' da Corôa, que
dis e uão ha1'cr lei expressa para ser' iulgada o ta
pretenção, ma!', allenlos os ('undameolos em
que a. supp'licanle se Ilstriba, c tava nas CirCllll).S
tanoias, de ser altcndida na sua -prele)19ão, na
oon[ormidade do al't, 109, S 11 da C-onsljtui9~o

-dó Imp.cdo. /', Jl

~ ,o Gomclltoico Fiso,aI foi do"meSIUP vot.o I

O 'Ü'<JJnselhb fQ' !doJlUCBl11o paI'IlC~l'. L fi J o,
.tRe3Plução...--rCOJ.TW ,partlllo J " onde;ª p~nsãC\. He

~oo":fj) QDouaé Pa.ço, 3 ~a S0l&ll1ppp}4tJll31o&.~

·C.Bm u:',.rn1>riea':<1e" l\I II - J~~é, Be/) ~\(lino

n

Bapllista l'el"Cira.-.4c/ta-$' ~ O1"W " tI) Cal'4ol'iq
«alual {lI ThrsJJw'o NalXonal.

RESOLtTÇ!Õ DF. 3 DE SETBuBno,

lIlanus'(;l'ip lO u\llhenrico.

"Ik.'ndrllino ue Sella Lil}sfrequero,u., pela Str-
e'L~lul'Ía de E tado dOol egocios do Imperio" li

sCI'I'enllu ...·i1alioia tà oficio d6' 'file om'duo da
Mesa do despacho do assucar da AIl'?ndega '~ê
PCl'nambuco, 1'ago pela aposel\ladol'llI de ,J,oao
Nllpomuceno de Sá, allegando sorviç.os por ~eU'Ó

pl'eslados no tempo das perturbações oa~sada

pelo l'ebelrle Can'alho, c não tel'em s.i,do. ex.t.e~

sivas ao sUPIIlicanle as disp9sições da p:ro\'~~o

de I") de Maio de 182"5, que manda a restilulv
ti aoliga fÓl'ma de lldlilinistraÇ1Ío a Alf'3ndeg.a dll
mencionada Provincia, rescn'ando-se para uU:e·
rÍ(wes ~'.w-ifteoo.ias a-reinlegração rcqne.J'~lIo pelo
~l1ppJicaole no lugar da Capa...~ia qllQ.CECi1QÍa na

mesma Alfandega, -'e de flue fôl1'3 exotuido ..p.o
Genasio Pia'e:; Fel'reÍl"~1 'lnalll\~nte', pedio1'lW!
e Séu reqllcrim'efloto fMse deferidio.tindopeudenlc
,Ié I OVos infol'me!! da Junta iJa Faaandã respec~

th' a, lInilld'h e- aos seu!! pap~ 1l • IÍI\ ful'm:l!1õ.es
que 'l)9'r cHá l~)I'ã&'dadas a'lfa 01' do 'snpplie&1u.q
pl:lI' lies 1'CZcS em consoqheocia deJ~~m supe-
rior. . . -oI,I

Vinha iostruid b liiJ:o' l'eclucltlnlcoLO e..oro 'I!~

rios dooumentó , ,b I ,': I .'.. Íii '
Remettide o O-cl;ocio a{) CooseU\o"cl-a,F.óL2.C!lt!a,

esle mandou OU"il' o 'PI'oCl'1radúl' da Fa:/.ClllIo
que respondcu não e o.ítet'éecl' ~~n ida aigluma
na prelen~ãó do slJpplical\lg,1 I~,' "

Con1'oI'lTlaodo-se o C nsélho '.com '() panccer
do Procurador da Fa7.IlI111a, a-chou que o supplt
cante eslava nos tel'mos de sllr deferido, não só
por ter sillo arbitraL'iamenle privado, I,elo Gover
no pr01'isorio de Pernambuco, db olicio _do ~a

palnz da Alranucga lJo a uear. ao qual nao fora
reslituiuo apezar da pr01'isão jú citada, Olas alé
por não ler sido alé agora inclemnisado do orde
nado de 30o:tJ; rs. que ,'encia no exel'cicio da
quelle omcio I de que ml'a esblllh'ldo sem t r
c:>mmelLido crime algum no seu desempenho,
antes SCl'Viodo·o COI11 honra, como pro"ão os
documenlos, Concluia exiginclo que preslasse
a competenle fiança peranle a Junta ela Fazenda
da dila PI:pvincia,

Resolllf'lÍo.-Como parçce, Paço,:5 de Setem
LI'o de IS28,-Com a rubrica tle S. 1.í.
José Bern(lrdillo Baptista Pel'eira,-Exkahida no
Tlteso{tl'o Naciollal do ol'iginal I'emetlido ao COII..
seLho aos 1 í de Se tc11lb1'0.

C RTA Dll LEI 'DE 6 DE SETBMIHIO,
J U

Coll, Braz,

D. Pedro I, por"'gt'11"Ç3 d"e Deos, etc, Fazemos
saber a 10dà~"OS nOl>5{)s- s.ubditns'que. a.Assembléa.
Gel'al uecretou e nÇls 5lnefÇlJ\Os a lei seguinte:

'" A. '.tr. I.· I:"ca .ç:itlll,clo o e 'clusi\',o da pa1'M'a
"~~o eq,~f. ~. ilj"a çl9: ~a.~l~~, Pr "ln I,'a ~ae-s: P',aay.-

•• ...J ..;
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lõ, c os p rlos in'tel'iore9 ón ctlbatõcs, e a taxa
lJUe, em ratão dt:ste ex-clusivo, pagavão os pas
sageia'os e os genel'os lransporlu<los a titulo <lc
passagem. ,~ f'

Art. 2.· Conlinúa a contribuicãú voJuntaria
do caminho -que no mesmo lugar' c pagava por
ufferta \'oIUnlada, parI! a abertuI'a da estratla re
duziJIl e appl~ada na maneira seguinte.

Ar!. 5.· Jl taxa da contri!Juiç:i1) volunLaria do
caminho será de 120 1'''. tle calla animal de Irans

"pol'te, que carregado 011 de montllria de ceI' ou
nbh' a serra pela 'esLrada actual de SanLo~, 011

1Ji>I' (Iotra que e ab,;'!', de igua I quantia de cOlh
rOTCO, c de 140 "s. de caela r~t, uiio semló hois
'l.lc L án porte, que pag'lrilÕ C{lmo lH'. tos de carga.

rt. 4.· Â nrrêeatlllçã-o e c(lI1tabrlhlallc de 'Ia
li1xa, 'o itlda que nãu I'az parle das rcndas nacio
"tlll'e1!; continu'3";Í a cargo -Ia JunLa da FnzenLla;
a s.ua administtação c capplieação perteucerá ao
1>rl'sldcnte da Pro linda c seu Con~elho,

Quando se in tallar o Con elho Geral, e tc rc
'spll\'erá as obl'as que se -devem fater, e IiscaLisa
i'tl a rceeitn'e de~peza.

Art. 5. 0 O p,'olhJcto desta taxa será <lJlplic<ldo
';'1 COI ~~rvaçã'o e m~lhorameElto da e trada aCLual
le Santos a S. Paulo, e SUlIS ramj(jearõ'~s para
a: povoações quc exportão gcneros para SanlIJ ,
c <l!Jcrtura (Le novas estrad<ls qne poss,-o fa,'o
rccer o cotntnercio Ile Santos, OH e dirijão aoS
mesmos pontos ila actual ou a outros.

Art. 6.· Ficâo 'revogadas todas as leis, alva
,lils, decretos e mais resoluções em contrario.

IUarnlamos portanto, etc. Dada no l>alilcio do
'tUo de Janeiro, aos 6 de Setembro dc \828, "
-da lndcpenllcncin e do lmpel<io. - hn>'ERA Don
com- rubrica e gÓ'8rda.-(L. 5.) José CLementc
Pereira.-Oont os "egistos t;ompe~entes..

l'bBTARIA DE 9 DE SETEMnRO.

CbIl. Plaocher.

S. M. o I, Iba 'por bem dCL:crminal' que 00 dia
~G de Outubro se proceda os eleições dos:Eleitorfls

.(le Parochia que bão 'dc eleger os DeplJtados por
-c.ta Provitteill tpal'D II pl'oxima LegUa'lura nas

ssembliJas Parochiaes d,'qucllas l~reS'uezias, olld~

-o me mas eleições não th'crem já sido feitas. 05
'Eleitores 'de Paroollin t.leve"â@ ach,lI'-sc nos sells
rê!lpeetivos Distl'iCl6S, ;lbaixo designado., ante
do dia -g de ~o'Yenlbro do corrcnto a\lno, c nes
te 'di";1 se procederá inpretcrivelm ntc II el.eiçáo
dos Depulados em todos 'os CoHegios:'Elcitor:acs
-dos mesmos O'btrictos.

Para facilitar as reuniões llos Eleitore , ficán
endo (para csle fim ómentc) Cabeças de Dis

trietos as seg'Uintc5 Cid'ades c Villa : - A muito
Leal c Heroica Cidadc de S. Sebastião do Ri" rle
Janeiro, Villa do Paty do Alferes, Vil!;l de Rc
'lende, Villa de S. João do Principc, Villa da
-lllia Grande, Villa de l\lacahé,. Cidade de Cabo
-Frrio., Villa de Santa I\laria de I\l'lricil, Villa rle
. aut'O A{ltoni~ de. 8(1.

As lUe as do)! Collegios EleHol'aes ficáo obri
-godas a remettcr as 1lctas das eleições que nos

mC5mos 50 fizerem :i5 C-amaras dos 5eu ('(·-pec·
th'o Uislrietos, alé o dia, 12 110 sObre(lito ~JlCili

de 'ovcmbl'O impretcl'ivelmenlll; t! as que dei
xarcm ele as im o ~lIll1pril' serão ll1ullatlas cm
500:t/J a tioo,'t/J rs., na confonlliuaL1e do arL. 'o
do decreto de 29 de Julho do norl'Cntc anno.

As Camaras, Cabeças cios Di 'll'Íetos soureui
tos, tle\'erúõ fncr remClÓ"a dóiS refcrida actas do·
Collegio~Elcilol'aesfJuc receberem d:l,; i\1e53s lles
tes, uté o (lia a3 do exprcssaelo mez ,lp. o\'ern
hro, á 11l1lSl1'i5 ima Camara da mll1(a Leal e He
rniua Citlaelc do Rio lle Janeirl'; o~ Mcmhros rl:l
Carual'a que deixarom de fazer e'la reme :a até
o refcrido dia .erão mlll.t'lllus na sol>rcdita quan
tia do 3un.· a 600 .. 1'9.

fi lJl,u lris 'ima Camara proceder:'l Íl al'uraçâo
das elei~'ões ,los JÍI'ersos Cc>llegio desLll Provin
cia, na Donflll',iliLl,l(le d() cap. 8", § 1 n U" ~n 
trucções de 26 de Março tlc 182.'"

Em tu lo o mai se proccd~r;'1 ii eleições na
conful'll1ida\le das mesmas ins-trllcções.. () f\l~e se
p.:Il'ticip.a, .p.cLa Sccret;ll'i(l Je E:tatlo 1105 ["cgo
cios do Imporia, 11 mesma Hll1strl -ima Camara
paTa sua il:llolligcncia e axecução. Palacio 1,\0 Rio
de Janeiro, em 9 de Setembro ue 182.8. - Jo é
ClcOl:ente Pcreira.

"a mesma conformi(lalle a totias as Call1arn
clesta l)rovillcio.

POP.'J',tUI.\ DE 12 DE SETEMIIRO.

Coll. Planc'ber.

Tcndl) a Camara lIa Vilh de Canlagallo. por
seu ba tonLc Procurador, feito 5uuir ú prcsença
angusto de S. ~I. I. a inclusa repre~cnlJção, 6:1:

p.ondo a necessidade em que se aeha atlnella ,Vil
la do huma Caelêa, c (Iue, tcnJo-so o.J1'CI'lU:WQ
I\lanoel Vieira lle Souza para fazc·la á Elia custa,
por tujo motivo bLi\'cl'a o po, tI) (le Capilão
Mór, até ao presente não ba \ ia l'cali.sado a 5un
promessa: ba o mc. mo tl. •.S. pOI' bom quc Vm,
faça inlimar ao supplieatlo para procctler logo ú
focLura da Dila cat.lôuj na fórma (lo termo quc
-tiver as ignado debai .o d,\ cQmmioaçâo J Ih
mandar oassat' e ficar sem effcit() a PlltC.(ltc
<[nc para, o dilo um lho rôm cor,ferida, quando
p'['osiga TI 1 sua omissão a Utll'lJspeito, DCQs gtl,lll'
do a Vw. Paç.o, 011\ lli !lc Setembro de 18~8,

José Clemente Pel'eira, - Sr, Ouvidor Interino
tla Comarca 110 Rio de J unciro,

DECllETO D,E J.2 1m S.BTIlMllno.

toll. Brn,

Hei pOl' bem sanceion(lr e mandar qnc e cxe
Ollle a resolução seguinto da Assembléa Geral:

Art. ' •• o.s Juizes de Faclo, par.a a causas da
liberdade de imprensa, rennir-se-hão em ,scssõe
periodicõls, a saber~ nn Côrtc , tio dou em dou

.mozes; nas Capitaes da~ Pro\'ineias, de quatro
cm qualro me7,e , o tiOS mais lugares quando
fôr ne()essario, ma nunca com menor intervallo
do que o de seis mCW5.
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Art. 2.· ~ão se farão taes reuniões se não hou

Tel'em cau.as a tratar. e podel'ú haver alguma
cxtraordinal'ia reunião se o Promotor do Juizo
julgai' compromettida a segurança do EstaLlo.

Art. 5.· O dia da reunião sel'ú com a ner,essa:::
l'ia anticipaçãó mal'cado em editaes pelo Juiz
de Direito, afim de chegar ao eon hecimento dos
Juizes de Faeto, cujos nomes serão declarado
DOS mesmos editaes.

Art. [~.• A's se -ões deyel·úõ. compareceI: to los
os sessenta Juize de Facto, e os que faltal'lIm
em call a legalmente ju ti ficada perante o JUI'Y

serão mulladb ", ao jl.llZ(l do' me'DlO Jury, de
de 20 {~0:t1J 1'-. Ao lury pertence fazer logo, e
11.9 me mo acto, a imposição Je ta pena, 1a l'1'an
do-se hum termo, em li \'1'0 pi opl:io, dos, que fo-
rem multados. . I J

AI't. 5',· FOI'mado' caJa hU'01 dos Conselhos
de que lI'ata a Ic:i lIa libertlatTe da imprensa nos
arts. ?6 e 56, d(l\·et.l logo, e sem intermedio,
concluir o acto pára que 'foi formado.

Art. 6.° Estas sessõe periodicas clura1'úõ tan
tos dias quantos f?r m neco sal'i.os para b cbnhe
cimento e decisão de todaS' as causas que hou-
Terem. ,

Art. 7'· TenhuLll emprego e cusa do exerCi
cio de Juiz de Fac~o, ú eXcepção do de Sena<lor,
Deputado, Conselheir'o de Estado, Ministl'o e
Secretario de Estado, iUagistraolo, presidente de
Frovincia c Commandante de AI'mas.

Art. 8.· Para substituir os Juizesde Facto que,
ou morrerem, ou exerccrelU os empregos declara
dos no artigo anteced<:nte, 00 se au cntarem por
lempd prolongado e causa anteriOl'mente partici
pada 30Joiz de Direito, chamar-se-hão os imme
6liatos em votos até completar-Ee o numero legal
de sessenta; e quando se não reunão mais do q u~
quarenta, proceder-se.ha coait~lllo ao ,sortea
mento. ' ,.

Art. 9.· As multas estabelecidas no arl. 4°
ficão applicadas para as despezas das Gamaras,
que deverúõ reqrrel'e-Ias perante a autoridade ar·
dinal'Ía. "

Art. la,· Os flomes dos multados, com as
quantias das multas, seTão ddclauados 1'01' edi
t~es do Juiz de Dit'eiti), e ó Escrivão· do JU'1'yre
meHerá !luma copia do termo do a·rt. '4° ao Pro
cU'rador da Camara, afim de proeeder á,eobrança,
e fáze-Io publicar pela imprensa, se a lIou ver no
lugar. '

Art. I L· Ficâo revogadas todas as disposições
em conlral'Ío.

Jo é Clemente Pereira, et'}. Palacio do Rio de
Janeiro, em {2 de Sétembro de 1828 ~ 7· da In
dependencia e do Impedo. - Com a rubrica de
S. 1\1. I.-José Clemente Pereira.

I'OI!TAnIA DE' 15 'Dn sETmmno.

l\fanuscril!to autbentico.

IIIm. e EXríI, Sr.-Os Commissarios Brazilei
ros encarregádos do exame e liquidação das reL
clamações dos Drazileiros e l)ort!lgu'ezes, em éxe
cução do tratado de 29 de Agosto de 1825, tem

a lIenra do lavar li respeita vai pres r de V. Ex.
a conlinuação do rolatorio resumi OS traba
lhos 'da Commis lia õ!ix,la q!le tiv r-o lugar po
proximo passado mez de Agosto dp' '(' • nte anno,
de i on do que. e\les mcreção a sobr,rana appro
Hção ,de S. lU. o I. Além do expo to farão tam
bem J'ccebidas nesta Commis ão mais 19 recla
nlbÇÕCS, endo a moior pal'le ,dell'ls de Cidadãos
Brazileiro • as quae , não "indo aC'Ol1'lpanhadas de
documento e titulo probatorio~, ainda que 05

rec\amantopromollião, 011, seg~lOdn a sua ex
pre '5,\0, prote tavão juntar .o- pi~os documento ~

fl.\I'âo recebidas, profcrinçlt;lr e, tS).tla 'ia, o,despa
cho.-Que junla sem documçlltQs que provassem
o "Uegado nos eus l'clIu~ri;ll1~ntqs na fórma dos
etlilae~; -~, cxigincl,o nOplmoll,te o Procu~ador

dalmaior p.3rte dos di~ílS reolam~çõc~ lJUI; a Çom
mi são as mandasse autU\'ilr, C' tQl1U\r aos s.u,p
plicànte o prote to reql,1eritlo ,\o~ q}.lc dçclarassc
por de pacho que clles tiohão cumprido os seu
d~vel'cs e 1'e la-m<rçã1l cm tempo, teve pQr des
pacho que n50 tinha .lugar a aUh!a9ão do reque
rimen tos destituidos de documentos ,I ~em tão
ptJUcd o' termo de protesto J;equerido.; e que,
quanto ao mai , c.ta \'0 jil declara,lo por de$pa
cho aoteriol', isto h., que os >:equerim.eutos ti
llhão $idú I'ecebidos

r
lia Commissão. O que tudo

a me ma lev,a á rospeitavel pre cnça ,de V. El<.
para dete'l'millar::t e te respeito o.que deverú pra
ticaI'. A Comrili 50 igualmento .poo.dol·a que,
tendo-se' iustaUado e feito a ua -primeira sessão
em 8 de Outubl'o de 1827. entenqe que em 8 de
OutUbl'O do Gon'cnta an)1O de,'crá fin~~l' o- prazo
de hum anno concedido para a reçcpçilo rIas ro
clamaçõe , sobre o que igllalmonte,precisil cledeci
são do GOl'erno. A Commissáo tambem obserta
que na por~aria que V. E.'i'. lh~ dirigio em 29 de
Agosto de pl'oximo passado faz menção ,le que
na Secrctaria dos Negocias Estrangeiro , Impe
rio, Ju tiça, Guerra e Marinha, não existem re
clamações alg'umas àas comprehendidas no tra
tado de 29 de Agosto de 18~5, mas nada se
nicnciona a I'espeito das q{}e p,ollem existir na
Secl'etaria de ESlado dos Negocias da Fazenda.
nem na Camál'a dos Srs. Deputados, para onde
consta (ainda que não officialrnentc) que al
gumas farão dtrigidas. o qlle ht;l ind.ispensavel
examiu'al'-se, pai'a sellem presentes á Com~issão

em tempo 0ppoÁ'tuuo, findo O qual não poderáõ
mais 501' adruillidas. Deos guarde a V. Ex. Casa
das Sessões, em I I de Set~mbl'o de 18~8.-Illm. o
Ex.m. SI'. lUarquez de Arac'aty, Mini5tro ç Secre
todo ide Estado, dos Negocias Estçl\ngejl'os.
José Antonio Lisboa. FI'ucluo:so Luiz da nIolta.

AVISO DE 15 DE SETE)(nno.

l\fanl1scripto au~h~nt,ico.

Accuso a I'ccep'ção do omcio que em 11 de Se
tembro me dirigirão os Commissarios Drazilei
I'OS' dá Commis ão' Mixta encarregada das liqui
dações eolro o Imperio do rDrazil· c o Reino.. de
Portugal, e, ficando inteiratIo do seu conleu'do,
tenho a respond~r relati vamcnte á primeit·o par-
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Imp. nulso.'

lllm. e Exm. Sr. -Foi present.e a S. 1\1. o r.
o l0ffioio de V. Ex. de 50 de Junho paisado, se1'
_'Y~ndo de informação ao requedmento de Fran
cisco losé RebelIo conlra o Ouvjdor jntcr~nQ

'10110 VI,

iuro. e Exm. Sr. -Tendo representado o De
pulado lUanóel Odorico Mendes e o Desembarga
dor Manoel dos Santos l\'Iartins Valasques que o
Governo dessa Provincia mandál'a abrir carlas
que leva"Va hum correio de terra por sua ordem
interceptado, e que, hav~ndo requerido crrlidão
das actas do Conselho de 22 de l\Iaio deste anno,
em que se dizia ter sido tomada aquelIa resolu
~o, não fôra altendida a sua supplica: ordena
S. M. o I. que V. Ex. informe sobre a referida
.queixa, remettendo por copia as mencionadas
actas. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
-Janeiro, em 16 de Setembro de 1828.-José Cle
mente Pereira. - Sr. Manoel da Costa Pinto. 
Acha-se no Diario Fluminense n. ,5, de 26 de Se
f8mbro de 1828.

dessa Comarca, e pelo conteudo delle, e da
resposta deste Ministro, reconheceu o mesmo
A. S. que a queixa do supplicanle não procedia,
pois que aquel1e' l\linistro, em o suspender do
officio de Advogado que não podia exercer por
fatta das qualidades indispensaveis, ,procedeu.
legalmente, bem como em o su pender do lugar
de Thesoureiro dos Ausentes, por SI> mostrar que
o servia mal. Deos guarde a V. Ex. Palacio do
Rio de Janeiro" em .8 de Setembro de 1828.
José Clemente Pereira.-Sr. Francisco de A.lbu
querque e Mel1o. -Acha·se no Diario FLLtminen
~e n. ,5, de 26 de Setembro úe 1828.

RBSOLUÇÁ.O DE i8 DB SETIlMBRO.

l\lannscripto nuthentico.

Bavendo l\Ianoel i\laria Dregaro e Manoel Mar
tins Marques requerido serem admittidos a lan
!lar nas Gapatazias que estão em pl'aça, e devem
ser arrematadas até o fim de Dezembro do anno
corrente, o Conselho da Fazenda vem renovar
a supplica das pro"idencias requeridas em con
sulta de 51 de Outubro de 1827, sobre os em
baraços que encontra o expediente da arremala
çãó, tanto do contracto das Capatazias, como
outros muitos, pela exlincção do omcio de Cor
retor da Fazenda.

O Conselho se persuade ser muito convenien
te aos interesses da Fazenda o substituir a infor
mação que costuma-va sobre taes requerimentos
exigir-se do dito Corretor pela do Desembar
gador Juiz da Corôa e Fazenda, justificando pe
rante elIe os pretendentes, com citação do Solici
tador da Fazenda, a sua abonação e de seus fia
dores, obrigando as testemunhas, comu sempre
em taes casos o devem ser, eomo abonadores.

Julga tambem o dito Conselho que deve vir
assistir ás praças o Solicitador da FazenJa, para,
por bem desta, vigiar e requerer o necessario ,
sendo tambem encarregado de fazer affixar os
edilaes, e praticar tudo o mais que a bem da Fa
zenda era do eIever do Corretor.

Suppõe o Conselho que por esta fórma ficaria
tão solidamente substituida a intervenção do Cor
reto!', havendo até maio!' legalidade e segurança,
que julgo que os mais licitantes, Thomaz Soare
de Andrade, João Alves da Silva Porto, João
Alves de Souza Guimaráes e Francisco l\lanoel
de Figueiredo, que forão admittidos a lançar no
dito contracto das Capatazias, deverllõ ser obri
gados a prestar aquella jllstificação perante O
DesembarO'ador Juiz da Corôa e Fazenda, por
não parcc~r ao Conselho ({u.e a sim~les informa
ção dada pelo Corretor seja suffiClente p.al'a se
ter por abonados aquelles pretendentes, no que
concordou o Procurador da Fazenda que esteve
presente. . ,

09 Conselheiros, o Desembargador Lu)z 'Iho
maz ~avarro de Campos e José Fortunato de
Brito apezar de concordarem com o voto do
-Tribu'nal sobre a urgenoia de levar li pre~ença .de
S. M. I. a necessidade de promptas prondenelas
~ceJ.'ca 4Q meio e modo por que se aere P(os~-:

5,·

Imp. QTldDU.

AVISO DE f7 DIl SIlT-EMBRO.

AVISO DE- i6 DE SETEMBRO.

Imp. avulso.

Constando qne na passagem do Rio Parahyba,
pela estrada que segue desta Côrte para Minas
Geraes;. se obrigão os passageiros a pagar po-r
suas pessoas e animaes, sem que haja ali barca
alguma que os conduza, por se ter inutilisado a
que havia: manda S. M. o I., pela Secretaria
de Estado dos Negocios do Imperio, que o Coro
nel José Antonio 'Barbosa faça sem' perda de

-tempo apromptar huma barca de passagem,
dando as providencias precisas para se evitar o

'rererido pagamento, emquanto a mesma não esti
'Ver prompta para o serviço. Palacio do Rio de
Janeiro, em J' de Setembro de 1828. -José
Clemente Pereira. - Acha-se no DilJ.rio Fluminen
se '?l. 73, de 26 de Setembro de 1828.

.
.te que, tendo certo que o julgamento das recla
mações só terá lugar á vista de documentos com·
probatorib~ das que se exigirem, nenhum incon
'Veniente h:. qlle se aoeitem as de que tratão, ainda
.que tees p. ovas não contenhão, ficando declara

.do no lermo de aceitagão o defeito com que el
las são recebidas para conhecimento das partes.
Quanto ÚS leclamações que possão existir na' Se
,eretaria de Estado dos Negocios da Fa?:enda e na
Secretaria da Camara dos Srs. D.eputados, cum
pre-me participar-lhes que se officiou con'\'enien
temente para q)le ellas me sejão transmillidas, e
em seu devido tempo serão remetlidas aos Com
missarias Braziloiros. Paço, em 15 de Setembro
de 1828.-Marquez de Aracaty.-Srs. José An
tonio Lis).Joa, Fl'Uctuoso Luiz da l\lotta.



guir no andamento da arrematação dos contractos
que deve neste an1l0 ultimar-se, julgão 'ser neste
m$mentoróra de orilem o marcar c propôr provi
dencias que sómelíte são'proprias (10 podel? legis
l'ati\lo ,0 flual, para as dar,. não carece de informa·,
~úes, cam.~se fez ver/quando abolio o dito offillio
de C&l'r€lt.of sem1prelia. infOJ'mação do rnonciona-

-dQ Conse1ho, que ~cndo esta pal,ticipação, que
officialmente agora se faz, huma repetição da já
dirigida á. imperial presença com igual e idenfi-

-co motivo, nada maiít deveria conter, aliás tem
havido falta na primeira, o qlte se não deve sup
pôr. E que finalmente quando S. [\1. I. ~esolves

se a preeisão que o Conselho se persuade haver
de providencias sobre o objecto indicado, ou a
seu arbitrio as ilaria provisoriamente, ou man
daria que o Conselho lh'as consultasse para as
approvar, ou que o mesmo Conselho desse como
entende5~, e 5Ô nestas circumstaneias se E~rsua

dem 0& ditos Conselheiros ter lugnr o profurirem
sen parecer, não seneto digna e competente a an
ticipação com que ora o fazem,maiormente quan
do nasua intenção se contém, 00 creação nova.
ou novos omoios, ou accresoentamento de obri
gação aos já ct"Cádos, 'com notaveis e conhecidas
demoras e embaraços, despe7Jas, prej uizos as
partes e á Fazenda Nacional. Não havendO' sido
derogada com o oflieio de Corretor a legislação
sobre a idoneidade e abonação, tanto dos lao!(cl'
dores como dos seus fiadores ás rendas publicas,
por ella se dere regular o Conselho, ouvindo
sempre o Procurador da Corêa, a quem c\un'
pre interpôr juizo sobre todos os actos, condu
eentes á arrecailação e administração da Fa7:enda
Publica, sem que seja necessaria medida alguma
legislativa, ou nova creação de emprego para
objectos extranhos ã essencia dos Confractos, e
que podem, sem nullidade da arrematação ou
maior responsabilidade de qualquer empregado
do Conselho, ser realisados por hum outro. Paço,
IS de Setembro de IS28.-Com a rubrica de S.
M. I.-José Bernardino Baptista Pereira. -f!J11:
tra!liáa do original no Tlzesow'o Nacional.

(l J.4

CAnT'A DE I,E! lJE 18 DE sBTEMnnb.
[: .rI

Coll. B.lJIl1;. I' I J

D. Predro, pOl' graça de Deos, etc. lfa,ze
mos saber a todos os nos~ps subditos que <l 4~

se~bléa Geral, ecretou e péJ.s ,queremps a i.ei ~Il
gUlllte :

CUITULO PllmEmo. - Do Pl'ésidente e l\1inlst'J;Q& do Sllpre.:

i' 1110 'l'ribunaJ .de Justiça., )

~ ... Ai't:'. J. ~ O)~ Ri'ém6 ; ríb'unál ae Ju,~t0ii será
c.9IDRost6 de dese~e e Juiztl~ I1etrad'Os, frr,á'dos iÍa
relações por su, s 'anfiguida'dhs, e serãb conde cr
rado~ com o ~itulo do Co selho t usaráo de éca
S capa; t.erã9'0 trjltal'nen o'à,ee;cellenma.e 601'
aena~o de '4: 00l>~ !s:, (lsem ou to algum em 
1 mento. ou l!~, Iria.~ l;Jaó dderá~ jlxà\'titad 
! o allfuni mpl'eBo, ~alyó' 'ae &reib'b'rh" I1cJ tt
!i~tt~l1t~l,t~Rr he'rfi. (a'Cõ ii1hlJprou~rQ à'llimb 'o de..:.
ndo.q Na ]>rÍmeff 18rgánlsa ã8 pód'~rl'5' s~r :edf-

.. ê

pregados neste Tribunal os Minist da~lle8

que se bouverem de aholir, sem p01' isso
deixem de continuar no exercio de. e ribu'hes,
emquanto não forem extinctos. '

Aln. ~.. O Imperadol' 'elegerá residenile
d'entre os 'l\lembr06 da Tl'lbllnal~ ,ue serv\l'á pelo
tempo de' tres annos. NodmpedilM"lo o falta
-do Presidente, furá suas vezes o mai anUgo., e
na cODcurremria de dous de igual antiguidade, a

'-sorte decidimo .
Art. 5.· O PresideD~e prestará nas mãO$élD

Imperador, e os outros Membros nas do Presi
dente, o seguinte jUl'amentp: - Juro cumprir
exactamente os deveres do tneu carge.

An. 4.~ Ao Fr:esfdente compete:
I. Dirigir os trabalhos dentro do Tribunal,

manter a ordem e fazer executar esle regimento.
U. Distribuir os processos.
III. Fazer lançar em livro proprio. e por ene

rubricado-,-a-mQk%tll~de-todos os Magistrados
que ora servem ou de novo foreJlUl.dmittidoa, e
seguidamente o tempo de sel'Yi~o q'Ue for~m ven
cendo, com declaração dos lugares e qualidades
do serviço, notand'o se servirão bem ou mal, J:e
ferindo-se em tudo a re.gistos ou documentos
existentes na Secretaria. Todos os Magistrados,
paI a serem matriculados, apresentaráõ ao Prcsi'
dente, por si ou seus Procuradores, as cartas dos
lugares que actUalmente servirem e dos que fo
rem servindo, para serem registadas, pena de .e
lbes não contar a antiguidade.

IV. Informar ao Governo dos ~lagistrados que
estiverem nas circumstaneias de serem Membros
do Tribunal, e dos oppositores aos outros luga:.
res de magisrratura.

V. Informar ao Governo de pessoa. idonea para
Secretario do Tribunal, e nomear quem sirva in
terinamente oa sua falta ou impedimento.

VI. Advertir os Officiaes do Tribunal quaodo
faltarem ao cumprimento dos seus deveres, e
multa-los, bem conto ao 'S eretario. até a de
cima parte dos or;denad.os de seis IJl~zes.

Vil. Mandar 'coUigir os dO,cumentos e,pI;ov~

'para se· verificar a ,[~spoo§abiJida4e dos ~JllPJl}

gadgs, de UJjos deHctos e c,l'ro:& de oflilão e e p
Tribunal, (()qnuecet. . f;
. Y!l~. Çoncedera algum MçJllbl'P licen~a p W1

..não i~',:y> Tribunal ,até o~to ,dias emJ c~~jlj annq.
POI) m!lis lempo só o GQY~);OO a podefá aop'Çc41e,Jl.

lX. RiPemr portarias 'para aexecu~o "is rA
so~qções e. senten~çl~TrjbllQ31, c man~a,r ~~!V'

.as necessarias DQ,tificações, e~cep.to no qU~'Ç!~\-

ver íl' cargo do' Juiz d~ culpa,. I

, X,.....l?~~.el'minar o&!dia;s de qonfei:en9H!&J:tr~or
di/l,aldl\l' ~O& 'ça&,os .do~ §§....5·, 4·, 5· 9i 6·, Il'\}e
o Presidente o,u~ir Pl·iw.'6~fam~ntp,x» 'Jlr;iJ;l1~n~~. ,

CAPITULO n. - Das'-funcçães do Tribnnal.



A ..O
Co. eeer e decidil' sobre os conllictos dc

jDrisdicçãe e competencía das Relações das Pro
'riaoias.

Art. 6.' L" "l'evislas sómente serão concelfidas
ma caQsas iveis e'crimes, quando se vCl'ilicar
hum dos doas casos; maeifes'ta DolUdado ou in
j~ notoria nas sentenças proferiBas em ~o

dos..os Juizos em llltima instancia.
Ârt. ').0 Às re'Vistas não suspendem a execu

ç- ctas senteoça&', ~xcepto Das cansas crimes,
quando he imposta a pena de morte oatoral, de
gredo ou galés, sendo os réos os recorrentes:

• I't. 8: l\. parte que quir:er Usllr do reéorso da
re~!ta 'farf1 disso manifestação por si oU por sen
~adoi' ao Escrivão, que à'reduzirá a termo
a~jglllido peta parte ou seu :Procurador e (hlas
te$teInuohas.

.Art. 9" EstamaniFestaçiio 5er.:Í feita dentro ile
~dias da publicação da sentença, e logo inti
mada 'á plIrte contraria. salvo nas C'au!<as crimes,
nm ~aés poder! er feita, nilo s6 emqullIJto du
rar à pena, as ainda mesmo depois de execula
das'lJ.& sentençtfs, quando os puniclos quizerem
mostrar sua innocencia, allegando que llAe5 não
foi possi ...el faze-lo antes,

wrt. rOo .... Interposto o recurso da revista, as
parles, no termo de quinze dias, arrazuaráõ por
e!Cripto sobre a 'nuUidade o~ io'justiça que servit'
de fundamento ao dito recurso, sem'novos docu
mentos, e, juntas as razões aos autos, s.erão es
tes, fiC'ando 'o traslado, remetlJidos ao Secretal'ió
do'Tribunál Supremo, onde, serão apresentados,
na Côrte e Provincia lIo Rio de laneiro, dentl'o
de'quátro me'zes; de huIíl.anno !:las Provincias de
G!o;yaz, ManO-Grosso, Ceará, P'iauby, Maranhão'
e íP'~á; e <1eoito mezes nas demais Provincias,
contbdos do dia da interposição do recurso.

. Art. ·'11." RlJcebendo o Secretario 'Os autos, os
apte!JeDtará na 'PrimeTriN;tOftfe.reneia au Tribunal, '
e se' distril:luirá'õ a Hum dos Magistrados, que
se..á::o Relat~r. '

Atrt. I!!.· O 'Ministrb a quem fOr distribuida a
revista examinará os autos e anegações das par
tas~ e, 'pondo no processo buma ~mples decla
r~ de o t~r visto, o passará ao lUinislro que
immediatamente se lhe seguil' , o qual procederá
da m'esma fôrma, e a sim por diante até o 1l u
mero de tres.

Art. 15.· Quando o ultimo tiver' vislo o pro
cesso, o apresentará na Mesa no dia que o Presi
dente designar, c a portas abertas, illustrado o
Tribunal pelos tres Juizes que virão os autos, c
debatida a questão por todos os membros presen
tes, decidir-se.-ha, á pluralidade de voros, se
se deve ou não conceder a revista; o resultado
se lançará nos autos com as razões em que elIe
se fundou.

Art. 14.· Em hum e oufro caso a decisão fioa
rá constando no Tribunal, para o que será regis
tada liueralmente cm livro para esse fim desti
nado, e se publicará pela imprensa.

Art. 15.· Denegada a l'e'Vista, serão remetti
das os autos ex·omcio ao Joizo onde forão sen
tenciadas, e o recorrente condemnado nas custas.
E .8e a sentença tiver imposto pena de morte, se

obsenará a fei de 11 de Setembl'o de 1826 antes
da sua exectleão.

Art. J6.· Concedida a revista, serão os autos
remellidos ell: ,omeio a huma Relação que o Tri
bunal designar, tendo em vi ta a commodidade
das partes. Se a causa river sido julgadà cm Re
lação, cu em outro Corpo Collegial, ser~l revis
ta por tantos 'Juízes quantos forão os da senlen·
ça recorrida, comtanto que não sejão da me ma
Relação; e, Se fde de Juize singnlares, serão os
autos igualmenle remeltillo a buma Itelaç<io, e
ahi julgados por Ires Juizes, Em hum e outrO
caso as partes não eriio novamente ou vidas.

Art. 1'),' Profel'Ítla a sentença da revista, /JC'
rão ex-officio.reméltidos os autos pelo Presiden
te do Tribuna1, I'evisor da sentença, ao Juizo, cm
que se proferio a sentença l'ecorriiJa, fazendo of
fjcialmente.ao Supremo Tribuna1 participação da
remessa,

Arto IS.' O Pwcorador da Corôa c Soberania
Nac'i~)DalQôde intentai' revi ta das entcnças pro
feridas en'tl'e partes, tendo passatlo o prazo qUê
lhes he concedido para 'a infcntarelll; mas neste
caso a sentença da revista não appl'o\'~itará aquel
les que pelo silencio a'pprovúrão a decisão ante
rior.

Art. 19.· O TriJmnal Supremo de Justiça en
viará todos os :mnos ao Gorerno huma relação
das causas !lue forão revi tas, inLlicando os pon
tus sobl'e que a experiencia tireI' mo trado vicio,
insu.fficit)Ocia da legislação, as soa lacunas e in
coherencias,pal'a o Governo propôl' ao Corpo Le·
gisla(ivo, a6m de se tomar a I'e olução que t'ôr
c01lV'eniente.

Art. ~o.· Quando o Tribnnal ~onhecerdos de
lictos e erros i:le omcio, cujo.obnhecimento lhe
confere a €onstituição, o Ministro, a quem to
car pac: distribuição, oruenará o prooe so, Fa
zendo autuar pelo Secretario as peças instl'Uéti
vas, c, 'p\l,ocedendo ás diligencia nccessadas, o
apresentará il JUesa, onull, por sor1e,0 e colhe
r{ró tres Ministro, os quae , depois de instruidos
do processo e tendo ouvido o indiciado, o pro
nunciariló ou não, segnudo a prova.

Art. 21. o Podem POI'éOl as pI'opdas partes of
fendidas apresentar as ;suas queixas eontra os
Presillente das Pro vincias e Ministros da Rela
ções aos Juizes TCI'rltoriacs, aos quaes compo
tirá sómente neste cnso verificar o facto que faz
o objecto da queixa, inquirir' sobre elle as te tc
munhas que 111es forem apresentada , e facilitar
ás mesmas partes todos os meios que enas exigi
girem para bem a instruirem. Ainda que não haja
parte offendida, compe-te ao Tribunal a requisi
ção do Procurador da Corôa e Soberania Nacio
nal formar o processo ou manda-lo preparar pelo
Juiz Territorial do Crime.

Art. 22.' Os ditos Juizes enviaráõ as referidas
queixa por copia aos quere~ados '. que res'p?~de.:
ráõ denlro do termo de qUInze dias, e dmguáo
as suas respo tas ou aos mesmos Juizes, ou direc
tamente ao Tribunal pelo primeiro correio, par-
ticipaOllo-o áqoelles. . .

Art. 25.' Findo o termo, os JUIZCS, pelo pri
meiro correio, remetteráõ o processo informa

5') ••
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todo que houverem organisauo na fórma do alt.
21, com a l'esposta dos quel'elados ou sem eUa,
<la Supremo Tribunal, quq procedera sem ma)s
aud:encia dos querelados, na (órma do art. 20 e
nos mais termos prescriptos por esta lei.

Art. 24. 0 São cffeitos da pronuncia:
I. Sujeição á accusação criminal.
II. Suspensão do exerc.icio de todas as (unc

ções publicas, e de metade do ol'deuado que "en
CeI', c inhabilidade para empregos até final sen
tença e prisão, quando a accusação fôr de crimes
em qtle não lem lugar a fiança. .

Art. 25. 0 Depois da pronuncia feita pelo Su
premo Tribunal de Justiça 00 por elle sustenta
da.. d<!r~s~·ha vista do processo ao Promotor da
Justiça, que serú o mesmo da Relação da Côrte,
para este (ormar o libello derivado das provas
autuadas. O I'éo ;;erll togo notificado por ordem
do Presidente do Tribunal para comparecer ueI
le por si ou seu Procurador, no caso do n, 2 0 do
art. 24J e 'pl'oduzir abi a sua defesa deutro do pra
zo que lhe sel'á tnarcado, com. altençáo ás ci~'

cumstancias que occonerem.
Art.. 26. o Comparecendo o réo por si ou seu

Procurador no termo que lhe f'ôr assignado, c
offerecido pelo Promotor o libello accusatoria, se
lhe dará vista para deduzir a sua defesa no ter
mo de oito dias, que será prorogavel ao pruden
te arbítrio do Juiz do Feito.

Art. 27, o Findo este termo, e na pri01eil'a con
ferencia do Tribunal, presentes o Promotor, a
parte accusauora, o réo ou seus Procuradores,
Advogados e Defensores, () mesmo Ju,iz do Fei",
to, fazendo ler pelo Secretario o libello, a coo-
trariedade, e todas .as mais p,~ças d~ processo,
procederá á iq,quirição d<js testernunl1as que se '
houverem de produzir, ás qllae~'poQeráõ tarp.
bem o Promotor e as partes fuer as perguntas )
que lhes parecer, . , .

Art, 28. o Findas as inquirições c·pcrQ'untas, o
mesmo Juiz, na conferencia seguime do Tribu
na), apresentará por e·scripto hum relatnrio CÜ'-'
cumstanciado de tedo o processo, que nunca po
derá ser julgado pai' menos dc seis Juizes livres,
c ahi será lido, podendo ser contestado pelo Pro
motor e pelas partes' ou seus Procuradores, quall
do fôr inexacto ou não tiver a precisa clareza.

A.I't. 29. o Em seguimento, a sessão se tomará
secreta, e se discutirú a materia, no fim do que,
declarando o 1Uinistros que estão cm estado de
'Votar, continuarú a sessão cm publico, proee
der-se-ha á ,"atação, não e tando presentes o ac
cusador, o réo, nem seus ProcUl'adores, Ad \'0

gados e Defensores, nem teudo voto o Ministro
que formou o processo, nem os que intenierão
na pronuDcia. Em caso de empate, quer sobre a
CaD demnação, quer sobre o gt'ÚQ de peDa, se
guir-se-ha a parte mais favoravel ao réo. Esta
sentença pod~rú ser bum a só vez embargada.

Art. 50. 0 O Promotor da Juslíça intervirá
sempre na accusação de todos os crimes, ainda
havendo parle accusadora.

Art. :3 J. o O interrogatorio das testemuuhas e
todos os actos do processo, depois da pronuncia,
serilo publicas.

Art. 1h. o As pe5so~s que forem pI Jéessadas
neste Tribunal, poderáõ recusar dous Juizes, e i
o accusador hum, sem moi ivarem a sua recu~

sação.
Art. 53. o Quando forem dous os Téos, cada

hum recusará seu Juiz; sendo mais de dous, con..
cordaráõ entre si nos dous que hão [le ~xercer

este direito, e não concordando, a 'Sorte decidi
rú. O mesmo se ohsenal'á quando houver mais
ele hum accusador, com a diITerença de que em
lugar de dous será nomeado hum para exercer a
recusação.

AI't. 5{~.0 No Caso de confliclo de jurisdicção,'
ou questão de competeneia das Relações Provin
ciaes entre si ou com qualquer Outra al,ltoridacle,as
autoridades competidol'as darão immediatameo
te ao Tl'ibunal huma parle por eseriplo acompa-
nhada dos necessarios '()ocurqentqs. "

Art. 55. 0 O Tribunal julgarú qualquer destes.
casos ela fôrma estabelecida para a concesSão
ou denegação,das.revlstas, ouvindo porém o Pro
curador da Corôa e Soberania aelO~al, e lan
çada a sentença que explicitamente contenha a
decisão e sens fundamentos.

Art. 56. o O Tribunal lerá duas conferencias
por semana, além das exlraordinal'Ías que o Pre
sidente determinar, e para haver conferencia será
necessario que se reuoa mais de metade do nu
mero dos !\Iembros.

Art. 57. 0 Os !\Iinistros tomaráõ assento na
!\Iesa 6. direita e esqullrda do Pl'e idente, contan
do-se por primeiro o que estivei' á direita, e se
guindo-se os mais até o ultimo da esquerda.

Art. 58.· A cllstrib LI iSão será feita entre 08·

!\Iinistros, sem outra cOIl5ider~ç.r-o .mais que a'
do nurnero dos processos. Par,~ esla distl'ibuiçâo
haverá Ires livros rub'i'icados pelo Presidente,
hum para as revi..tas. outro para o'registo das
sen~enças do réos., e o tcrcei\'Q para o doa ,eon
flictas de jLlri~dic9lio, além dos mais que lleces
sarios forem, ali vro da distribuicão das revistas
será dividido em dous titulas, hum para as civis
e outro para as cr.iminaes. .

Art. 59. o Os emolumentos dos papois que se
cX'pedirem serão recolhillos a hum eo fre, de que
se deduzil'u a quantia necessaria palia as despezas
miuuas, e o resto será rccolhido ao Thesouro, e
havendo falta este a supprirá.

OAPlT LO m. - Dos Empregados do Tribunal.

Art. 40. 0 Para o expediente do Tribunal ha
ver!l hum Secretario. que será formado em di
reito, podendo ser; hum Thesoureiro, que servirá.
de Porteiro; e dous Coutinuos, com a denomina
ção de lO c 2 0

•

Art. 41. o O Secretario escreveril em todos
os processos e diligr.ncias do Tribunal, vencen
do uuicamente o ordenado de 2;000:t/) de rs, Os
emolumentos que deveria' receber serão reoolhi~

dos ao cofre do Trib\lllal. ,
Art. 42. o Haverá hum Official de Secretal'ia,

com o ordClTado de I:OOQ:t/) de rs" o qual seni
rá nos impedimentos repentinos do SeC1:eta.rio.

Art. 45. o O Thosol1l'eiro, que ho tambem Por
teiro, terá a seu cuidado a guarda, limpeza c
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aceio da caja do Tribunal, 'todos os utensilios e
tudo quanto ahi for arrecacado; tera o ordenado
de 8oo:t/J rs. ~ não percebendo mais cousa algu.
ma, nem con..o 'ThesoureÍl'o, nem para as des
peza! do aee'1o da casa.

Art. 44.· Os Continuos faa'ão o serviço por
semana, e hum no impedimento de outro quando
acontecer, ,\i.'ida que não seja da sua semana.
Aquelle a quem tocar estará sempa'e prompto
j unto ao Porteiro nos dias de Tribunal, para exe·'
cu tal' tudo o que lhe fôr ordenado a bem do
serviço. Os Contiuuos serviráõ de Ajudantes do
POl1teiro nos impedimentos deste, e terão de or
denado 40o:t/J rs.

Art. 45.· Todas as despezas miudas do Tribu
nal, como são pap~l, pennas, tinta, arêa, lacre,
obrêas, nastl!O ou litilho, serão pagas pelo cofre
dos emolumentos, em folha que fOI'mará o The.
soureiro todos os mezes, assi~uada pelo Presi
dente.

-ATt. 46.· As eutradas dos emolumentos para
o cofre ,serão lançadas em JiYro de réceita pro

.prio, e serão recenceadas de seis em seis mezes
por hum dos membros do Tribunal, que., por
nomeação do mesmo, sarvirá de Juiz das Des
pezas.

Art. 4,.· Fieão revogadas todas as leis, aIva
I'ás, decretos e resoluções em contral'Ío.

l\landamos portanto, etc. Dada no Palacio_
do Rio de Janeiro, aos a8 de Setembro de 1828,
,. da Independencia c Uo Imperio. -!MPElLU)OR
com guarda. - (L. S.) -José Clemente Pereira.
- Com os regi~tos competentes.

AVISO DE i8 DE

I ' I mp. a.vuJso.

Orden~ S. M. O 1. que'. :vm. aça entrar no
Th'esourQ PubJieo o pro dueto da venda do ehá
ql"iéo deu no 'anno passado' a \JarBim BotatiicQ da
Lagôa de, Rodrigo ele Freitas. E assim o partici
píl a V. Rvm. para sua intelUgencia c execução.
Deos guarde a V. Rvm. Pafo, em 18 de Setem
bro de 1828. -José Clemente Pllreil'a.-Sr. Fr.
Leandro do Sacl'amento.-Ac/la-se 710 Dim'io Flu
minense 11. ,5, de 26 de 8etembl'0 de 1828.

PORTARIA DE i8 DE SETEMDRO.

Colt. I'Jancher.

S. [\1. o I. ha por bem ordenar que Vm. man
ue publicar jú, pelo Diario Fluminense, os acc~r

dãos que julgárão o Juiz de Fól'a desta Côrte,
Francisco José Alve Carneil"O, e o dos Villas da
Ilha Grande e Paraty, João Joaquim da Silva;
e que o mesmo se lique praticando com os accor·
dãos que se proferirem cm casos semelhantes,
bem como em todos os crimes de-m0rtes, roubos,
e delictos politicas. Deos guarde a Vm. Paço,
em 18 de Setembro de 1828. -José Clemente
Pereira. - Sr. Desembargador Corregedor do
Crim.e da CÔ1'te c Casa.

Ul\TA DE LEI DE ~ DE- SETBIIBttO:

Coll. Bcaz.

D. Pedro I, por graça de Deos, etc. F.azemos
saber a todos os nossos subditos que a Assembléa
Geral decretou e nós queremos a lei s.eguinte~

Art. I.· Fica extinct<J o Tribunal da Bulia da.
Cruzada é a distribuicão e venda desta.

Art. 2.· Os livros 'e todos os papeis que não'
forem processos relativos aos negocias da Admi=
nistração do mesmo Trib unal serão entregues
e guardados no Thesouro Publico na Capital, e
nas Rcpartições da Fazenda nas Provincias.

Ar!. 5.· Os processos lindos e pendentes serão
remeltidos ao Juizo dos Feitos da Fazendo, onde
se guardarúõ os primeiros, e se conlinuaráõ a
processar'os outros.

Art. 4.· As causas. que de novo se movem por
occasião da Bulia, arrecadação do seu rendimen
to, _di vidas, contractos, e quaesquer convenções
ou transacções feitas por.sua causa, ou seja ex-of
licio por parte da Fazcnda Publica, ou seja en
tre particulares, serão intenladas no Juizo dos
Feitos da Fazenda em processo ordinario, excep
to sómente o que fôr relativo á cobrança dos di
nheiros recebidos pelos ThesOl.\reiros, aos quae.s
se ajustara a conta bre ve e summariamente, á
vista das Bulias que tiverem recebido, e das que
deixarem de elltregar, procedendo-se contra cl·
les pela quantia que se liquidar.

Art. 5.· Todos os empregados vitalícios no Tri
bunal da Bulla que não ti verem outro emprego
continuarúõ a vencer os seus ordenados cruquan
to o Govemo os não empregar em qualquer ser~.

viço p'ara que forem apt.os.
Art. 6.· O ,Govemo mandará revelO todas as

contas da receita e doe peza do Tribun:1l p,á RuUa,.
que se não merem pre tado, e' farÍl respons3Yel
por seus bens'á quem cumprir, no caso de achar
que os dinheiros da BnHa não -tem sido arreca
dados e despeõdidos' em fórma devida.

Art. , .• Ficão revogadas todas as leis, regi
mentos, alvarás, decretos e mais resoluções em
con.t1'ario. •

Mandamos portanto, etc. Dada no Palado do
Rio de Janeiro, aos 20 de Setembro de 1828, ').
da Independeúcia e do Imperio. - IMPERA.DOR.
com gnal'da,-(L. S.) José Clemente Pereira.
Com os registos competentes.

20 DE SETEMBRO.

FULA. com que 8, M. o 1. encel'l'ou a A ssemhféa.
Geml no dia 20 de 8etemb/'o de 1828.

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes
da Nação BraziJeira,

Bastante farão os actos legislativos desta ses
,são .: comtudo, os negocias de Fazenda não farão
tomados na devida consideração, e os de Justiça
não soiTrêrão aquelle impulso que eu e perava.
O amor da Patria, que não posso deixar de con
sid.erar em grao muit(l elevado nos corações dos
membros que compoem esta Assembléa, segura-



A .0 Is".
mente fa:râ que na .futura sessão assnmptos tão
importantes, c que por. tantas vezes vos tenho
recommendado, sejão olnados como os princi,..
paes, necessados e indispen aveis para a gloria,
segál'8Dfa, consolidação, estabilidade do Impe
rio~ do Systl!ma M'Onarchico-Constitucional, e
do Illft.:l imperial throno: eu não'duvido que a
Assembléa Geral se penetre desta verdade, c por
isso espero ver o tempo. da proxima futura ses
são sabiamente aproveitado.. Está feohada.,a ses
são. -,-1l\lPERÁDolI. ConstituGional eDefensor Per
petu~ do Imperio do lIrazil.

CARTA DE LEÍ DE 22 DE SETEMBRO.

.. • Coll. Braz.
D. Pedro I, por graça de Deus" etc. Fazemos

saber a todos os nossos subditos que a Assem
bléa Géral decretou e nós qneremos a lei seguinte:.

Art. ..' Ficão extinctos os Tribunaes das Me.
sas do-Th:sembargo dô JPaço e da Conscienoia e
01!d1Jo'S.

Art'f 2.· Os negaci<'s que erão da conipeten
cia 'lie: amhos os Tribunaes e:ltioc os, e que ficâo
subsistindo, serão expedidos pl;llas autoridades- e
maneira seguin'tes :

S I. Aos Juizes de primeira iostancia, prec~

debdo as necessarias informações, audiencia dos
interessados, ha'Vendo-os, e conforme o disposto
no regimento dos Dcs'embargadores do Paço, e
mais leis existentes com recurso para a Relação
dÍ) Districto, compete!

Conceder oartas tIe legiLimação a filhos illegi
timos, e conflrmar 'as ;adopções.

A insinuação de doações que 'serú pedi'4a ~

a~erb'ilda no livro con1petente d:Cntro de dous
metes depois da dara da.cscri'ptura. I

A subroga'Ção de héos que são inafienavei!.
Su"pp"riI' o con'Sent!m~nto do ma1'idol'ara a mu

lher revogar em1uizo a alienação por elle feita,
nos termos da Ord.~ liv: 4', titl 4~, S 21.· ;

~azer lombos pertcncentes a cOl'pórar;ões ou a
~S80a-8 particulares.

Annullar eleir;ões de irmandades feitas contra
0'5 c6m'promissos, e manda.!' renova-las.

Admittir cauÇlão de opere demoliendo.
Couceder licenr;a ,para uso d'e armas, verifi··

cand'o-se os requisitos legaes.
Conceder faculdade aos Escrivães e 'fabelliáes

para poder ter cada hum seu Escrevente ajura
mentado, que escreva nos casos em que as leis
o permittem.

S. II. Aos Juizes Criminaes que decretarem
prisões ou as executarem fica pertencendo da
mesma fórma admittÚ" fianças para os réos se li
vrarem. soltos.

Servi1'á de Escrivão destas fianças qualquer dos
que servirem perante os mesmos Juizes, e se re
gulará pelo regimento do Escri~ão das Fianç'as
díl Côrt,.e Da, parte aFplicavel.

S. III. Aos Jutzes Cri~inaes lpertence dispefuo
, s3}; da residencia po;: legitimo impedimento os

réps e accusadores que p:erante enes litigarem.
oS: IV. Âus Juizes dos O/lpl1ãos licão perten

cendo:

r

As cartas de emancipação.
>Supprhnentos de idade-,
Liceuças a mulheres m'lmores p a Tenderem

bens de raiz,. consentindo os mar s.
Dar tutores em todos os casos ruarcados nas

leis.
Suppl'ir o consentimento do pai ~u tutor para

casamento. ,
A entrega de bens de orphã.o& a sua mái, a'Vós,

ti{)s, etc.
A entl1ega de bens de ausentes a seus parentes

mais chegados.
A entrega de bens de orphãas a seus maridos,

quantlo casarem sem licença dos .mesmos Juizes.
Â dispensa para os tutores ohrigarem.seJls pro

prios,bens á fian9él das tutelas pal1a que farão no
meados, ainda que os bens estejão fóra do Dis
trioto onde co-ntrabirem a obrigação.'s V. Aos Juizes dos Orphãos ficão tamhem
pertencendo as hahi1itaQ.Q.es dos herdeiros -dos
bens- dos defuntos e ausentes, que d'nntes se fà
zião pelo Juizo de .India e Mina, com reerttSO
ex-officio para a Mesa da Consciencia e Ordens.

S VI. ~'s Relações P'rovinoiaes compete ~

Decidir os conflictos de jUl'isdicção entre as au
toridades, nos termos da lei de 20 de Outubto de
.825. .

Julgar as qnestões de jurisdicção que houTe
rem com os Prelados e outras autoridades eccle
siastiéas, de .que llté agora conhecia o extincto
Tribunal do Desembargo do Paço, ouvindo o
Procurador da Corôa e Soberania Nacional, e
observada a forma estabcleoida para os recursos
ao Juiz da Corôa no decreto de .? de l\'Iaio de
.821, mandado observar peIa lei de 20 de Ou
tubro de 18~. ,

Prorogar o tempo das cartas de seguro e das
fianças, havendo impediment'o invencivel que in
habiUtassli os. réo,5 a se IiVl'a,rem dentro delle.

I Conhecer os recur 'os 110 ruizes de ausentes,
que até agora se ~nteJfPunba para a Mesa da Cons-
ci~cia. '

-Pro.rogar por seis mezes o tempo do inventa
ri~o, haven,do impedimento invencível pelo qual
se nao podesse fazer no ~ermo da lei.

,S VII. Aos l;>residentes das Relações compete
conceder llcença. p,a~a que advoglle homem que
não he formado nos lugares onde houver falta de
Bachareis formados que exerção este olicio, pre
cedendo para isso exame oa sua presença.

S VIII. Ao Thesoureiro e ás Juntas de Fazen
da pertence:

Tomar contas aos Officiaes dos Jwzes de au
sentes.

ImpÔr as pens@es que os Parochos devem pa
gar, para a Capel1a Imperial.

§ IX. Ao Supremo Tribunal de Justiça perl.
tenge: '

Conhllcer dos recursos e mais obj~ctos 'p,erten
centes ao offieio de Chancel1er-Mór, em q,ue io
ter~.inha a Mesa", do Desembargo do Paço, á 'e~

ce.pção das glosas postas ás cartas, provisões e1
seoteQças, que ficão abolidas.

Os papeis que o ChanceUer-l\Iór não póde pas
sar pela Chancel1aria, conforme a Ord., liv.•0,
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tit. ~', S ~., .serão aSMa passadns pelo Ministro
mais antigo do Supremo Tribunal.

S x.. AléM dos objectos da economia muni
cJpal, q~c at.J 'agora s~ expediãb p.elo Tdbunal
dQ DeseQlhalgo do 'pa90, e das escusas aos Offi
~ia~s. da governança nõs casos -de impedImento
Je~tirno e permancnte"que ficáo a cargo das
Camar'\s, pepfence1;á mais ael\tas, I..precedendo as
in(o~mlções necess~ias, e dep,endenào da PQn.
6rmaçao do Conselho do- Governo da Provincia :

O aforamento dos bens do Conselho.
• COI;1.<:eder o'u .augmen~ar partidos de medicos,

cIrurglOes, botlCarios e contJ;astes pelos rendi
~entos do mesmo Conselho.

S X~'. Ao Governo compete e.xpedir, -pelas
Sec.r.etal'l/ls de Estado a que perteneer, e na. con
formidade das. leis , o se~uinte:

Cartas de Magistrados.
Cartas de apresentação de beneficios e;::clesias

ticos sobre proposta dos "PreTados. na fórma até
aqui praticada. '

Licen9a aos Desem):Jargadol'es e Juizes Terri
toriaes eara sahirem das Relações ou Districtos ,
além de trinta dias continuas que a huns e ou
tros poderá conceder o Presidente da Relação.

Lioença ao Juiz de Orphãos paTa casar com or
phã~ da sua jurisdioçao.

Alvatlts e cartas dos,officios da nO!Jleação, do
Imperador, devenllo ser passados os dos outros
pelas mesmas autoridades'que os hão dI: prover.

Liceo9a para servir dous omcios, verificadas
as circu,IDStancias em que as leis o permittem.

Decü1ir t,odos os mais negocios sobre que até
agoró) erãQ oOl\sultados G.S Tdbunaes extinctQS" e
,que ll1rem da competeneta. d01l71esmo Governo,

C:onfinnar os coinpromissós de Irmandades ,
ue~is tle::approvados pelos frelados na parte re·
ligiosa, ' -
'IS 'XII. As a'úto\'idades para quem passão as

ooncessôes de/que Se pagão' novos direito~, não 11:s
~xplldiráô sem oonstal' que fioã:o pagos na Est-t
çãO oompetente.

Art. 5:- Os l\lembro~ dos dOllS TdbuMescé:m....
tinctos que não forem emptegados sorão llpO
sen~ados no Tribunal Sup.remo de Justiça, comJo
tratªmento, honras e p'l:erogatiVas concedida8!aos
SlrUS Membros, e conservando os ordenaB.os qtfé

,,-encião nos Ifribunaes em 'que deix:are'rn de ser.'Vir.
·A:rt. 4.· Os Officiaes dos mesmos Tr.ibunaes

éxtiD1Jtos vencerão eus ordenados p.ar inteirn,
étuquanfo nã& orem novamente empregados. Se
oS ntl'V6s f~lÍfi~'iÉ>'s em que orem empregados H,.

ereílí: menbt' ordenado> oo:ntiIÍuaráõ a "",encer o
actual.

Art. 5." Fi ão extinctas todas e quaesquer pro
pina!! e àS ordinarias.

Arli. 6;" Os li~ios, autos e papeis das ;Seçre
-uria'll de attlbpS' às mllibunaeslpailsaráõ pa ª'la,d,p
Supremo Tribunal de Justiça, e ahi QQPrtlsip;~
tà~a:fldaI';\,fã'.&el' -divisã-o dõ'a mesmos" e }l~~es-

15a PlIÍ'1l s tEsta'põelt eómpele.JiteS. .J':l

. I Atlt. ~.' rFiólm allolidlls todas as mais a~JriPui
-~éS' que tinlião 08] '.Dtib.u aes êlitinC;I!Qs, - e fIBe
não vão esp'éGifiohd~s ,1iá }n'csellte Jei" ~:x;eep'

ção daquellas que já se ac'bão prevenidas na CODS
tituição e mais leis novissimas.

Art>. 8.0, Ficão revogadas as leis, alvarás d«l-
cretos e mlÜs resolu9ões em contrario. '

Maniamos portanto, eto. Dada no Palacio db
Rio de laneiro, ~os u de Setembro de 1828 _,o
dá Indépendencia e do Imperio.-IMPIlUDOR ~om
gJlarda. - (L.JS.) - J osê Clemente Penir~. 
Com os registos competent/18.

CA-nTA. DJl LEl nE 23-DE SETRYB\\O •

Col/. Brn-.

D. Pedro I, por graça de Deos, etc. Faze
mos s?ber ,a todos os 1;10sso: subditos que a As
semblea Ceral decretou e nos queremos a lei se
guinte:

Art. 1.0 Em nenhum processo criminal, por
mais sUmmario que s.eja, se proferirá s-entença
definitiva, ou o réo esteja plleso ou. solto, sem
que a parte-aocusadOl'a, ou o .Promotor na f&I
della, apresente a accusação P0l" escripto, com
especificada menção dos autos e termos do pro
cesso, das testemunhas e documentas qUe fazem
culpa; e se admitia a contestação do réo, dando
se lugar á prova della, quando fôr de receber>,
por apresentar materia de defesa que, provada,
releva.

ATt. ~.' Os processos, para ~e.rl}m julgados
nas Juntas criminaes de lusti~a, serão, aDtes dta
convoca.ção das mesmas, instruidos e prep r~

dos pelo Juiz Relator, na fórma do art. 1', pq
dendo os J!~os aggravar no autp do Frocesso ~
qua\quer despacho' illoga!; e;,lS Ju.qtas, 'PJ:on~~
.ciando pri~eirament~ sobre os aggrav.os IDÍe
acharem interpostos, passaráõ' depois á sentefl!:a
defiD),tiva, na fórma do artigo preced~nte. -

Art. 5.' Ficão re.vogadas as 'di posi9ões em
contrario. _ I

_~landamos p'0rtall~o, etc. Dadg no falacio d'?
'Rioide Jageiro, aos 25 de SetelÍlbro de 1828,. ,.
da na'ependencia e do Imperio. - IMPEllADOR
com guarda. - (L. S.) - José Clemente Pereira.

DECRJlTO DE 24 DJl SBTEMBRO.

C01l. Braz.
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- _de falta, em todas as Provincias em que estive

rem creadas Juntas de JusJiça, fazendo-se, em
humas e out~as, extensiva a interposição da ap
penação das'5entenças em que fór irpposta a pena
de mo.rte natural ou civil, na rórma do artigo an
tecedente; ficando por este mOl10 declaradas a
mencionada carta regia 'e as mais que tjverem

.creado as referiJas Juntas. e revogadas todas as
disposições cm contrl\l'Ío. \ ,l

José Clemente Pereil'a, etc. Pal.acio do Rio
de Janeiro, em 24 de Setembro de 1828, 7· da
}ndependeneia (} do Imperio.-Com a rubrica de
S. M. I. -José Clemente Pereira.

, CAnTA. DE LEI DE 24 DE sETEMnRo.,

" 'c 011. Braz.

D. Pedro I, por graça de Deos, elc., Fazemos
saber a todos os nossos subditos que a Assembléa
Geral decretou e nós queremos a lei seguinte:

Art. 1.· O 'fornecimento das rações de etape
do exercito s-erá regulado na conformidade da
tabelIa junta.

Art. 2.· Ficão revogadas todas as leis e ordens
em contrario.

. Tahelfa da etape para o (01'llecimento dos corpos.,

Farinha, J/ljo de alqueire; caTOe fresca, 1 li
bra; arroz, 4 onças; toucinho, 2 onças, sal, J

onça-, lenha, 24 onças. A ração de carne fresca
de 1 libra será subSlituid"3 pormeia libra de car
ne secca, e as 4 onças de arroz por 1/ J 60 de al
queire de feijão. A ração de vinho ou .ng'lardente
será fornecida sómente quando os corpos se
acl1ão em exercicios.

l\lllndamos portanto, etc. Dada no Pa1acio
(lo Rio de Janeiro, aos 24- de Setembro 'de 1828,
7· da Independencia e do Imperio. - IMPERADOR
com rubrica e guarda.-(L. S.)-Joaquim de
Oliveira AI vares. - Com os registos competentes.

CARTA DE L,EI D.Il 24 DE SETEàrnRO.

C01l. Braz.

:O. Pedro I, POI' graça de Deos, etc. Fa'zemos
saber a todos os nossos subditos que a Assembléa
Ger~l decretou e nós queremos a lei s~guinte :

Art. J." OS direitos de importação de quaes
quer mercadorias e generos estrangeiros ficão ge
ralmente taxados pal'a lodos as nações em 15 POI'
cento, sem distineção de importadores, emquanto
110ma lei não regular o contrario.

Art. ~ .• Fieão revogadas as disposições que
se opp-ozerem ás da presente lei;

Mandamos, portanto, etc. Dada no Pal~cio

do Rio de Janeiro, aos 24 de Set~mbro de J.8,:l8,
" da IndependeDcia e do Imperio, - !1IlP:El\ADon
com rubÍ'ica e guarda. - (L. S.) - Jose Bernar
mno Baptista Pereira. - Com 93 Ieg[st9s compe
tentq{

CAnTA DE LEI' DE 25 DE SE ElInO.

Coll. Brn.

- D. P,edro I, pOI' graça~de Deas, tllc. Fazemos
"salie"r a todos oS nossos subditos'que a;Assembléa
"Geral decretou e nós'queremos a lei seguinte:

Art. unico. Fica revogad'ol'o ai 'ará de 5 de
Janeiro;de 1757, na parte sómen~ -em que pro
hibe que os ~linistros ou Officiae de Jl1stiça, Fa
zenda \ou, Guel'rá, send'o, accionistas de Compa
nhia"S mêrcant-es, pdssão ser dados de suspeitos,
com este pretexto, nas causas ci veis ou crimes
r!!spectivas <ls mesmas Companhias, ou. a cada
hum dos seus interessados.

l\1andamos, portanto, etc. Dada no Palacio
do Rio de Janeiro, aos 25 de Setembro de a82S,
7· da Independencia e do Imperio. -!MPERxDOR
com guarda. - (L. S.)- José Clemente Pereira.
- Com os registos competentes.

CARTA. DE LEI DE 25 DE SETE~mno.

Coll. Braz.

D. Pedro I, por graça de Deos, etc. Fazemos
saber a todos os nossos subditos que a Assembléa
Geral decretou e nós queremos a lei seguinte:

Art. J. D Os Officiaes Generaes e Superiores,
Capitães e Subalternos da extincta Imperial Bri
gada de ArtilIlé\ria da Madnha, excedentes ao
estado completo do ac~ual corpo de Artilharia
(excepto os entes da respectiva Academia), se
rão postos á disposição do Ministro da Guerra,
e por despachos expedirIos pela sna Repartição
empregados nos Esta51os-lHaiores do Exercito c
praças nos postos em que se acharem j se porém
antes de serem empregados no exercito honve
rem vagas no actual Corpo de Artilhada da Ma
rinha do posto em que se achal'em aggregados ,
regressarúõ a preenche-Ias.

Art. 2.· Os Officiaes da eKtincta Imperial Bri
gada de Artilharia da Madnha que actualmente
excl'citão os empregos de Lentes e Substitutos
da Academia dn Marinha serão transferidos paTa
~ Corpo da Armada Nacional e Imperial, onde
tomarúõ a sua antiguidade pelas datas dos decre
tos dos seus postos da Brigada,

Art. 5.· Os Officiaes que no Corpo de Arti
lharia da Mado ~Ia chegaJ.:em a ser Coroneis eJfec
tivos, e pela sua antiguidade e outras qualifica
ções, expressas naS ordenanças do Exercito e Ar
mada, mel ecerem sei' promo-vidos ao posto de
Brigadeiro, terão o seu accesso no-exercito por
despachos expedidos pela Repartição da Guerra,
com previo conhccimento do Ministro da ~Ia

rinha.
Art. 4. o O Commandante do Corpo vencerá

60:t/J rs. de gratificação, e todos 'os mais postos.
as gratificações que vencem iguaes patentes no
exercito com identic9s exercicios, menos as ca-
valgadmas. .

- Art. 5.· As gratificações 'são ann'eJC.as aoS exer
cicios ou commissões, e não aos postos militares.
i Art. 6:· Nenhum Official poderá accUIp.ul~r

- duas gratificações quando tiver diversos exercI-
- cios, mas 'ficará com.. direito á maior...
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1828, .,. d Indepel!dencja e do Impgrio. - Com
a rubrIca de S. M. o I.-José Clemente Pereira.

Hei por bem sanccionar e mandar que se exe
cute a résolução, seguinte da Assembléa Geral
Legislativa:

O Governo fica autorisado para aposentar,
com o ordenado por inteiro, a João Baptista Soa
res de ~eirenes, Professor Publico, proprietario
de huma' dás Ca'deiras de grammatica latina des
ta Cidade. José Clemente Pereira, etc. Palacio'
ão Rio de Janeiro, em 25 de Setembro de 1828,
'i" da Independeocia c do Imperio. - Com a ru
brica de S. 1\1. I. -José Clemente Pereira.

DEcnETO DE 25 DE sETEMBnO.

ColI. Braz.

Hei por bem sanccionar e mandar que Ge exe
cute a res'oluçao seguinte da Assembléa Geral
Legislativa: I

O Governo fica autorisado a cpnceder cartas
de naturalisação a José Anjelini RozeIli, natural
do ll'yrol, e a Miguel José Ferreira Chaves, Ma
noel'Antonio de Freitas e Antonio da Costa. Jose
Clemente Pereira, ele, Palacio do Rio de Janei
ro, em 25 de Setembro de 1828, '1. da Indepen.
dencia e do Imperio. - Com a rubrica de S.
M. I. -José Clemente Pereira.

CoU. Braz.

DECBETO DE 25 DE SETEMBRO." ,

DECRETO DR 26 DE sETEMBno.

ColI. Braz.

Hei por bem sanccionar e mandar <J.ue se exe
cute a resolução seguinte da Assembléa Gel-ai:

Ficão applicados á Caixa de Amortisação os
impostos estabelecidos pelo alvará de 22 de Ja
neÍl-o de 1810, a favor do cofre da Provedoria
Mór da Saude, iucluindo·se desde já as somn1as
existentes em mão de quaesqucl' recebedores. Mi
gu~I Calmon du Pin e Almeida, etc. Palacio do
Rio de Janeiro, cm 26 de Setembro de 18~8, '10
da Independencia e do Imperio. -Com a rubri
ca de S. IH. I. -Miguel Calmon clll Pin e Al
meida.

DEcnETO DE 26 DE SETEMBO.

CoU. Braz.

Hei por bem sanccionar e mandar que se exe
cute a resolução seguinte da Assembléa Geral:

Fica approvada a mercl; de IJ,oo:tt> rs_ annuaes
conceuid'os pelo Go,'ernc, em resolução de con
sulta de 20 de Agoslo de 1828, a Joaquim José
da Silva e l\lenel:es, como segundo Escriptura
rio aposentado da primeira Repartição do mes
mo Thesouro- Miguel Calmoo du Pin e Almei
da, etc. Palacio do Rio de Janeiro, em 2Q de
Setembro de 1828, 'lo da Independencia e do
Imperio. - Com a rubrica de S. til. l. -l\liguel
Cí\lp:}.on dl,\ PiQ C Alçneid<\.

:;,\rt. '}•• ~eslas graljficaçâes ficãq comllrehen-,
4jd~~ as de$pezas de. papel, penoas, 'fipta, obrêa,.
lacre, canivetes, cera" e outras miudezas da es
crjpturação d"1. Officiaes. ;''-
'" ~r~. 8. o Ficão deroga~as todas as leis c ordens

em contrario.
Mandam~s, portan to..,' etc. P~lacio do Rio de

Ja~ejrp,em 2(1; de Setembro de 18:a8.-IMP.EllADOR

com .rubriça e guarda. -:- (L. S.) -1\1iguel de
S91U1a de l\lello e.AIvim. - Com os registos com
p;etep(es.

DECRETO DE 25: D~ S,ETEMBRO.

ColI. 13raz.

Hei por bem sanccionãr e mandar que se exe
cute a resolução seguinte ,da A,ss,:m.bl~a Geral
LegislatÍYa:

Fica approvada a mercê feiro pelo Governo da
terça parte do ordenadlJ ue 4oo:tt> rs., estabeleci
do ao officio de Escrivão da Receita da Alfande
ga .do·Algodão da Provincia de Pernambuco, pe
lo qual erão alimentadaS' D, Maria Victoria Pul
queria da Silva e D. Theresa de Jesus da Silva,
reduzida essa quan'tia a p:ensão, na fórma do df,':
creto de 8 de Agosto do- cerrente anno, a fa.vor
das dita's alimentadas. José Clemente Pereira ,etc.
P'a'a'cio do Rio de, Janeiro, em 25 de S'etém
bro de 1828, 7° da Inà1ipendencia e do Impe
rio. - Com a rubrica de S_ M. o I. -José Cle
mente Pereil'a.

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO.

----...,.-....

( "( I

CARTA DE LEI DE 25 DE SETEMBRO.

ColI. Bt"....
D. Pedro I, por graça de Deos, etc. Fazemos

saber a todos os nossos subdilos que a Assembléa
Geral decretou e nós queremos a lei seguinte:
o·Art. unico. Ficão reduzidos a 2 por cento os

direitos de' baldeação e reexportação de todas as
mercadorias importadas em quaesquer navios, as
sim nacionaes como estrangeiros, e de qualquer
origem que sejão as mesmas mercadorias; dero
gado nesta parte sómente o alva~á com força de
llri de 26 de M'aio de 1812.
- Mandamos, portanto, etc. Dada no Palaêio
do Rio de Janeiro, aos 25 de· Setembro de 1828,,0 da IndependeDcia 'e do Imperio; -IMPERADOR

com rubrica e guarda. - (..t. ,S •.) -~guel Cal
mon du Pio e Almeida. -.Com .os 1'egistos com
PBtentes.

Col!o Bra~.

Hei pox bem sancciQnar e mandar que se exe
cute a, resolução seguiqte da Assembléa Geral
l.eglslativa :

Jilica autorisado o Governo para, realisar com
petentemente o pagamento ela pensão annual de
3óo:t!J 1'5. concedida aQ lIIonsenhor Pedro l\Iacha
do d-e· Miranda IUalheiro, em resolução de con
sulta do Coôselho da F.azçoda, tomada em '1 de
rulhó de 1828. José Clemente 'pereil-a, etc. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em ~5 de Selçmhro de

'fOliO VI.
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CaU. Brar.

AttendeQdo ,ao qij.c pOI! ve,UlS roetem. repre
sentado os Officiaes empregados da arrecadação
e contabilidadc da Fazenda Publica na Reparti
çã,o de Marinba, pedindo-m,e que eu !lOllvesse
por bem 'Conéêàec·lbes o u:;o ue úgiformes e d~s

tinctivos corresp'ondentes ás graduações'mllitarês
que no corpo ~a ,AJ:ln~da cC)'!1peJisseJ;D aos âi~
renJes empregos da me~ijla Repar~~ãQ oa Faz~n.
da, e considerando q;uanto esta deliJ;Jel'aWio q>6
~e sei' p 'oveitesa ap serviço puolico., 'tanto~po[
dever j}sultar deIla mai_or regu ridade' ál)na~cha.

• 1 t t ~

do mesmo s~rVl~o, como PQr contrib}lir ao esta
be~eci1l;lento da meth9diea ~eg~a,..q»~,?aj~ oe s~
gun'·se ,p'lra o fututo ,no. leg~ é\CCÇSSO taes,
empregados, a exemplo do quc já se pratica com
os da Tbesouraria Geral dãs Tropas: hei por
bem approvar o planD que com. es..te,Jl~xa, as
sigo ado pelo Ministro e,Se rc.tario de Estado dos
Negocios da Marinha, para~ as gl'aduações, uni
formes e di,visas de que d~.o(a em di'êlnt~ deve,rb.õ
"Qsar os Clift'erentes OIfUlia.es de Fazenda dll R.-e
partição da Marinha nesta Côrte e em tClldas.B
Provincias do llllperio;. O, (;;QnSell101 Snpl:eQlo
Milita1: o tenha assim entendido e faça ex.ecutar. ~

Palacio do,Rio de Janei~o, em '2' de)&étembllo
de 18:&8" " da Independenoia e do Imp6do.~.

Com a rubrica de,S~ M. I. - nIigu.~J de,SP!.1z<1;
niello e,lllvim.

PLA.NO pal'a' os unifonnes e.div~ãs aos.empregadós d~
alTecadação e contabilidade da Fazenda PubliclC na
Repart{ção da MaI'infla Nacional e Imperial.

Os Officiaes à.e Fazendã dêsta Repartição te·
rão por uniforme farda comprida de panno azul
errete forrada do mcsmo,' com gola de Vllllldo
verde, e direita desde a gola até a cintura, . e,.
abotoada com oito botões .:le metal çlouF~P.O,
como tudo mostra o figmino juo Ix>; cl!.lças, br:;l.n-,
cas ou de panno azul ferrete, botinas, oh~péo

emprezilhado de ouro., e espada de florete com
as guarnições dour.ada-s.

Os, d\slJincli vos e d~'éÍgol}as serão de ouro, ,e os,
mesmos deter~inados para qs Offi.ciaes da Ár
mada pelo plano d~ 27 de Outubro de ) 825,
conforme as gradnaçQes conespondllntes, segQn
do a tabeIla junta; e além disso, terão bordado
na gola, de hnm c outro lado, huma ancora de
ouro com buma penna cruliaudo a haste, pela fór~

ma' apresentada no figurino.
Acontecenrlo l'ccahir o emprego de Intendegte

da Marinha de alguma dás Provincias em sujeito
que não seja Olicial da Armada, poderá este
11sar, durante o tempo que exercer o lugar, da
farda e distin~ti vos de Capitão de Mar e "Guerra,
conforme em tudo com o padrão para o Conta--
dor Geral da Marinha. .

Os Officiaes de Fazenda do numero de embar
que terão os mesmos u~iforme(j dos outrltS Offi
cia,es de Fazenda da lUarinba empregados em'
terra, tendo, demais no bordado da gola, sobre
posta ao melO da haste dl!. ancora de ouro, huma
-esphera armillal' de prata; e os extranumerarios

DECRETO DE 27 D'E SETEMJmO.

Coll. BTaz.

Hei por bem sanccionar e mandar que se exe
cute a resolução seguinte da Assembléa Geral:

Fica autorisado o Govel'no para continuar, a
titulo de aposentadoria, a José Francisco da Sil
va, ESCl'ivão do Registo da Alfandega do -T~
bãco da Ciaade da Bahiã, o mesmo ordenado
que vencia por este emprego, não 0~st3.nt8 a l~il
cm contrario. Miguel Calmon du PlD ,e':AlmClo(
dã, etc. Palacio do Rio de Janeiro. em 2? delBCo'
tembro de 1828,' " da Independeneia e do. 1m"
pério. -Com a rubrica de S. M.. l. - l\1Jguel
Calmon du Pio oe ~l'meida.



DECRETO DE 27 DE SJl1;mmno.

(JdU. Draz.

u
!

Art. I. 0. S .puscas _por contrabando ou extra
vio de onro ou diamantes terão sómenle lugar
bayendo denuncia vor eSoflpto, attestada por
duas pessoasjldedi,gll,a~,a~nda. que os denuncia-
dos sejão vian~antep. '

Art. 2. ° ):'icão sem vigor todas as .di~po~ições
em contrario. _ .

-l\ligueT CalQ10n du. Pill e Almeida, étc. Pala.
cio, do j,lio de .raneiro, em 27 de Setemhró de
1828; ']0 da lndependellda e do ImpeHo. - Com
a..t:Q.b!'lca de S. 1\1. I. -Miguel Calmon du Pio
e AlQ\eiaa.

CoI!. 'Braz. •
• i!...'

Hei por bem sanccionar e mandar. que se exe
elite a res'olução' s~jnte da A.ss~mbléa Ger:al:

rFioa· appt-o'vadll a, aposen "adlV't~ com v~nc~.

ménl'o do or.<lanado d..e 1.:doo:tf>'~e rs. concedida
pelo GOYCrllo a..R-aymundQ ~o()nnatp HY.,llcínto)
:Bàorrrão da Junta da Fazeuda da Pfoviócia de.
GJÍ~az, em resolução de -eousuh/! do C.oqselho ria"
Fazenda, de 2 de 1\1aio do corrente_aon,o, Mi.,gl}el
Calmoo do Pio e Almeid,o, etc. Palacio.d'O Rio de
Jàoeiro, em 27 de Setembro de lS281' ~o da in
depende~ia e do Imperib. - Com a r!1br.ica de
S. M. I. -Miguel Calmon du Pin e Almeida.

JDEÇRÉTO DE 27 DE SETEMBno.

·,fIét PQrrpem' s8I1lcc-ional':c' man dar 'que S6j·exe
eu {1 a.'resotução seguinte da A :;emlJléa. Geral:

As insorjpções da divida publica que a lei de
~( . No:t'embro de 1~7, art.' 6°, põz a cargo
dó>',Eserivão do Thesouro, e dos Escr.iv.ãcoS das
Ju:ntas de Fazenda, podem ser lançadas.Ao gl'aq7
!de.liifio e seus lautiliares pOr! qu~lquer Offi<>ii\l
{doneo da-Repartição; sendo ptlrém subscdpl:fS
pel'os.mesmos &scriyães qebaixo deisua responsa
bilidade. Miguel Calmon du Pin e Almpida, etc.
Palaciodo Rio 'de Janeiro, em 27. de Setembro
"tia t818, -7· da Independencia e do Imperio. 
a~m a rubrica iJe S. L I. - Mi~\tel.Ca,lllllOIl d~l

tn e Almeida.

llE€MITo., llE 27. DE ;SETmmRO. .,
·Hei por betq sanc,eionar ~ mandâr que ,se.exe

cute a resolu.ção sl}guinfe da, Assembléa Geral
-J.~g!.!!laliva: ,
_ _Fica auto.risaclo o overno pan man~ar pagar
aScgl'ati.fica9~es que julgar convenientes, atten
tás ~s circnms~ancias, ·aos e~pl'egados que fo
re!Il- n~cessarios par~ ô' àerviço dos Cursos Juri
dicos de S. Paulo e Olinda, e aos Lentes das Ca-
~d~iras dos estudos ~r~paratqr.ios, que f§r preciso
crear" na conformidade ,dos arts. 6° e I 1° da lei

· de~ J ~ ,de i\gO$to de J8.27, emquanto por huma
çutra lei,se não çreãOo Os mesfQos Ervpregos e 08
d~4'as, e se lhes não e5'tabelecem os couípeten-

· tes qp:lenados. ]fica tamhem o Governo autorisa
.:..do., na f6nna (U~a, a dar gratificações a Profés-
· sores-qlle ensinem geometria nas Provincias on
de não houverem Cadeiras desta stiencia: d'o

-fiu~ fi7t.c~ a respeito do conteudo ~este e no ar
~go ,antecedente, dará, parte á Assembléa Géràl ,
JIa p.rimeira sessão. José Clementll 'pere'ira, etc.
;f,illacio do Rin de J~ne;iro, em '+7 de Setembco
de 1-8~8, ')P d,lndçpendencia e dQ 'Iroperio
Com JI.l'ubrica de '5. M.I. -José Clemente l'e-
-~~ .

1M

DBG.R,ETO DE 27 ~É SETEMBnO~

, -Elolt. JBi*~.

Hei;pol' nem s9,Jlocionar-em.an~~r~e se exe
.c.uíe 9,. J\esolY~Q' sllgninte da' KssemIlléa Geral:

Hei por bem sanccToo3r e111andar que se exe
cute a resolu.ção eeglliute d~ s,embléa Geral
Legislati va:

Logo que nas Cidades c Villas do Impedo fô r
publicado o regimento da nova organisução das
,camar.as Muoioiplles, se procedel'~ ÚS eleiçõe~

nelIe determinadas; e aos eleHos se dará posse
para tentrarem immcdiatamcnçc em exercicio.
'J'osé Clemonte Pel'eira, elc. 1?alacio do Rio de
Janeiro, em 27 de SeternJ>ro de 1828, 7' da In
dependencia e do lroperio.- Com a rubrica de
S. ~l:'l. --lJ osé Clell'lImle ~ereij'a.

'DECRETO D-n 27.DE SETEJlrn,no.
I ,

Coll. Bl'az.

-Heipoibem sanccionar e munc1ar que 'se exe
cute a resolução seguinte da li scmbléa GerÁI:

Fica approvada a I'''C "6luç1ro dc consulta de 29
de Julho deste' anno,. em favor da f.iLhas de Je
ronimo Xavier de Bal'Uo~, aposentado no lugar
de Escrivão do Celeiro PublÍco da Cidade da Ba
hi-a. 1\Iiguel Calmon du Pin e Almeida, etc. Pa
lIamo do Rio de Janeiro, em 27 de Setembro de
1828,7° da Indepelldencia e do Imperio. -Com
a rubrica de S. 1\1. I. - ~liguel Caln10n duPill

-e AlmcIda.

~lSO DoE 27 D...E· S,JljI'BlIIDRO.

Coll. Draz.

I1lm.• c Exm. Sr.~ S. M, o I., attendendo ao
que lhe representou Augu to Caôdido da 'Silveio.
Ta Finto, Professor da Cadeira de lingua france
za dor Curso Juridico dll Cidade de S. Panlo, ha
por bem que 'V. Ex. expeça as ordens necc8sarias
à Junta da Fazen<la respectiva para mandar pa-

·«ar. a 9úppliúant-e, desd'e' o dia, em que elle en
ttlou no e-xcc.cicfo da dita· Ca'deira, buma gratifi
cação annual igual ao ordenado qoe Tencerem
os mais Professore-s "'PubUtos de estudos prepara
torios do..me!mo Gurso Juridioo. O"que partici
po a V. Ex. para sua intelligencia. Deos guarde
a V. Ex. Paço, em 27 de Setembro de 1828.
J'osé Clemente 'Pereira. - Sr. Mlgud Calmon du

-Ptn lJ"A'hnirlda:
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DECRETO DE 29 DE SETEMBRO. "

I , • . \ J'

CÀRTA 'DE LlH DE 1 DE OUTUllRO.

ColI. Braz.
I , ,

. D. Pedro I,_p?'r graça ~e·Deos, eto.! Fazép:1os
saber a todos os nossos subditos que a t\ssem
bléa Geral decretou_e nó queremos a-lei se
guinte;

. ,
Her por bem s·ancoionar e mandar que se exe

cute a resolução seguinte da Assembléa Geral
Legislativa: ' ~

Fica autorisado o Hospital da Caridade, nll
:Villa do Rio Grande da Provincia de S; .Pedro
do Sul, pat'a adquirir 'POl' qualquel' tiluLo. lé
gal, e possuir bens de raiz até o valor de
60:000:tf; de rs. , sem embargo das leis que pro
hibem a amortisação, e- que. para este effeito só
mente poão dm:Qgadas. ,José Clemente Perei
ra, etc, Palaoio do Rio - de Jaueiro,' em 29 de
Setembro de 1828, ,o da IndependeDoia e do
Imperio, - Com a rubrioa de S. lU. I. -;--losé
Clemente Pereira. "

TITULO PBUJBIIlO. -.Fórma,da ~Ieiçã~ das maras.

Art. I. o As Camaras da;~ Cidades e compOl'áõ
de nove membros, c as das Villal' jie sete e de
hum Secretario.

Ar~. 2.· A eleição dos membr ~ se ú 'feita de
qU'!tro em quall'o annotl, no dia 7 etembro"
em todas as Parochias das reSpeCL\ J ermos da.s
Cidades.e Villas, nos lugares que as eamaras'de
signarem, e que, quinze dias antes, annuriciaráõ
por ellitaes affixados nas portas principaes das
ditas Parochias. '

Ãrt. 5. o 'rem voto na eleição dos Vereadores
05 que tem varo na n~meação dos Eleitores de
Parochia, na éonformidade da €onstituição, arts•.
91 e 92. I, ~

Art. 40 Podem ser Vereadores todos os que
podem votar nas Assembléas Paroohiaes, -ten
do dous annos de domioilio 'dentro jdo 'termo.

Art. '5. o No Domingo qne preoeder pelo menos
q!Jinze las ao em que dev,e peooe-der·se ·fi· e1ei::
ção, o Juiz de Paz pa iParoohia faráJlUbUcar. -e
affixal' nas'portas da Igreja Matl'iz'; e>das Capê'J
lã Filiaes della, a lista geral de todas' as péssoas
da mesma 'Pa:roébia que tem direito dé 'vota~,

te'ndo para esse fim recebido as listas pal'ciaes
dos outros Juizes de Paz que houverem nos dif
feréntes distl'ictos em que a sua Parochia ,estiver
dividida. '

Nos lugares onde se não tiverem.aiIida creado
os Juizes de Paz, farão os Panochos as listas ge
raes, e as publiearáõ pela.maneira Jeterminada,
recebenJo as listas paroiaes dos Capellã,es das
Filiaes. - -

Art. 6.' O que se. senHr .aggrallado 'por ter si
do indevidamenle inoluido na lista dos volantes,
oq deHa,excluido, poder.á' ail'rese.IÍtar a sua quei
xa motivada á Assembléa "Eleitoral logo que se
reunir; e a Assembléa, conhecend,o: e deoidindo
definitivamente sem recurs.o, se aoha ser justifi

'cada á queixa; e ter havido dólo naquelle que
lb'e deu lugar J o multará na quantià de 50:t/J rs•

-p:>,ra as despezas da Cam~ra, a que reme!terá;a
relaoão dos múltados.

. 'Â~t. 7, o Reunidds ps Cidadãos "no dia deêre
,tad.o, c nos lugares C{UeJse designa-r\ml, depois
>'glie se tiver fbl'lnâdo a mesa,na conformidatl das
inSll'ÚOções que regul[(o as Assembléas'Parooh'iaes
para a eleiçao dos membros das Camaras Legis
14tivas, oada hum dos votantes entregará ao Pre
sidente huma eedula que contenha o numero de
nomes de pessoas elegiveis , co'J!respondeptes ao
dos Vereadores q e se hourerem'de eleger,' e qhe

-será assignada 00 verso, ou pelo mesmo votan
te, ou por outro ~ seu rogo, e fechada, com hum
rotulo dizendo; - Vereadores par,a aCamara aa

. Cidade de.... 011 Villa de....-immediata e suc
-ce5sivamente entregará outra oédula que oonte-
-nha 'os nomes de duas pessoas elegiveis, huma
para Juiz de Paz, outra para Supplente do ~IS

trioto onde estes houverem de servir, e será
do mesmo modo assigna:tla e fechada oom rotu
lo dizendo; -Juiz de Paz e Supplente da Paro
chia de.... ou c\.a Capella de....

. Art. .• Os gúe IrO po~ere~ ~~ p.e .soaltnc~.t8
por impedimento gl'ave, mandarão-a's ceduias etn

i 'ColI. Braz.
I,

DECRE'tO-DE 29 DE SETE~[Dno.( f
ColI. BIU.

Hei por bem sanccional' e mandar que se exe
cute a resolução seguinte da Assembléa Gcral
Legislativa:

He permittido ao Hosflital denom~nado da
Caridade áa Cidade do Desterro na Ilha de San
ta Catharina adquirir e possuir em bens até o
"Valol' de 8:000:t/J de 1'-5. , sem embargo das leis
que pl'ohibem a amortisação, e que pari! est~ ef
feito ficão dispensadas. José Clemente Perei
ra, etc. Palacio do Ilio de Janeiro, em 29 de Se
tembro de 1828, ,o da Indepelldencia e do Im
perio. -' Com a rubriqa de S. 1\:1. I. - José Cle
mente Pereira.

DECRE'TO DE' 30 DE SETEMBRO.

Col!o Braz.

-Hei por bem sancoionar e mandar que se ~x-e

.ente a resolução seguinte da Assembl~a GeJ:al

.Legislativa:
O Governo fioa autor.i-sado para reorganisar o

Correio Geral, e para estabeleoer ent~~ as Pro
'fiDOias do Imperio os Correios de mar e terra
que pareoerem neoessarios 23.ra manter as relações
entre cllas, pl'ef-erind'o, quanto fôr' possi vel, o
meio das empresas-: fio? t-ambem qutorisadl) o
Governo para formar os l'egulamentos que julgar
convenientes, para á sobredita reonganisação e
estabeleoiment-o dos eorreios; podendo alterar a
legislação aétllal 'da maneira' mais conducente a
esse fim, e dando de tudo éonta á A.ssembléa

'Geral na: prim'eira ·sessão. José Clemente Perei.
1'3, ete. Palaeio do Rio de Janeiro, em- 50 de
Setembro de 1828, ,o aa Independenqia e do'1m.

·perio. -COm a'rubrica de S. 1\1. I, -José Cle
mente Pereira.



ANNO ~E llU.
carta feehãda áo P~esidente da!Assembléa, decIa,.
raiido o motivo por que,não co'mparecem.
- Art. 9~· fodo' o cidadão cJ>m direito- de vo.tar
que não' ooncorrer pessoalmente a dal1 a' sua ce
dula" OUlnão a'mandarlsem legitimõ impedimen
to participado ao President-e da Assembléa Paro~

chiai; e' aqueJle' cuj o impedimento for declal1a-:'
do improcedente pela Mesa dã dita Assem,bléa,
a quem compete o juizo a tal'respeito, seráõ con
demnados em'lo:t/:J rs. para as obras publicas, e
.() pagamonto será promovido pelo Procurador da
€amara perante o Juiz de Paz respectivo, debai
xo da sua respoilsa~ilidade. Pava ,este fim a ~lesa

Jlemetterá á Camara respectiva' a relaçãe-dos
m1iltados. • II

Art. 10.· Recebidas as cedulas dos, :votantes.,
a Mesa ncmetterá, fechadas~ ,as qúe',r.espeilão-aos
.~éreado-res, Gom rilfiCÍ'o em que ,se de;:lare' Or nu
mero' dellas' átrllspetltiva Camara, a <tual, log,.o
que houver recebido as de todas as,Rarochiás de
seu termo,. ás .apúraTá a portas abertas ~m,o dia
que deverá designar e fazer'publico por,editaes..
- Art. 1'1.0, A Mesa oom os ass.istentes,-ant~s d-e
se, dissolver, procederá ao exame e apuraç,ão
des ,\,otos para iJuizes de Paz e seus Supplentes,
sepacanilo ascedulas segundo os districtos' de cada
hum dos votantes, e declal'ará, depois de apurado,5
os votos, os que salrifem eleitos p.ela maioria para
os mesmos district'os, participando a eleição por
officio árespectiv8J Oa'mara" r -~'

'í'IArt;· 1:2 ° Feita'a apuraç,ão .lias cedulas reme1i
tidas á Cãmara'pel(J modo sabre,dito; lOS ",qUe o..b
th'.erem, maior, numeuo (de votos serão os Vel'ea
dores.:.A maioriD, dos votos designará qual 'he o
Presidente i segundo a O'cnstituição, art. 168.· >J

&rt. ,I~. ° O Sebretario, e hesta primeira ,elei;;
~ão o Escrivão da Camara, lav..rará ·a acta., a qual,
assign.aua por eUe c.pelos m~mbrós da Camara,
se'rá guardada no archi vo juntamente com a$ ce
dulas, que se queimarúõ 'depois da s.eguinte elei:
ção. No prazo de tres dias será r.emettida a cada
hum dos Vereadores huma carla 'oJlicial com a
copia authcntica, assign-a:das ambas pelos JJ.lem-
bros da Camara.) I

'Art. 14. ° Igl!almen.te participará a Càmara os
només dos V'erea~ores,Je ,o numero dos ',:otos que
cada hum obteve, 'á Secretaria' de Esta"do dos Ne
gocios do Impellio na Provinc\a do Rio de Janei,..
ro, e nas 'O'utras aos Presidentes. ;-

Art. 15. ° A Camara que não fizer expedit' c
entregãr aOs 'Vereada1'es eleitos as actas da sua
eleição' pagará 200i/j) rs. para as despezas. das
obras publicas, 'divídidos pro rata entre os seus
membi'O's., ' ,

ArtJ 16.· No dia 1 ~ de Dezembr.o-os Vereado
res' eleitos tem''Ía'I't'iõ á Camara os seus titulos, e
seu'dõ conferidos e, pàrecemlo legáes~ o Secreta
rio, 'e nesta primeira eleição o Escrivão, p'arti
eill'arfl aos me~mos V~readQres para qúe 'Venhão
toDiar POS$e: ., I

Art. 17.· No dia 7 de- Jan-6JÍl'o·se apresenta\láõ
na Camara os novos'Vereadores e prestaráõ o
furaill'en(o 'pela, maneira .s~g'Ilin e . - Juro aos
Sãfitos EYangelh'bs desempénhar as",obrigações de.vereãftor da Cidad~r ou lVillíi'de fal.,: .', de pro)Ilo

-ver quanto em'mlm couber"os meios de 5lJste~

tar a felicidade- pulilica. - Depois do que toma
ráõ posse dos lugares que lh'es, competirem. .'

Ai't. 18.° Os Vereadolles podem ser reeleitos,
mas poderáõ' escusar,..se se a eleição for Ílume
.diata.

Art. 19"' Ao eleito não aproveital1á motivo ele
esousa, excepto: l°, enfermidade grave ou pr~
longada; 2·, emprego civil, ecclesiastic,o ou mi
litar, cujas obrigações sejão' incompativeis de ,se
exeréerém cónj unctámente.

Art. 20.· Aquelle que se escusar representará.
á Cam~ra os motivos qúe jus,tificão a escusa., e
15e et!a os julgar-legaes, assim o declarará, e ,man
dará ,no mesmo acto tirar pelo Secreliario copiall
da'acta da apuração, ~ da em q,ue fôr attendida a
escusa, com declaJ1ação ,dos motivos allegadoll~

e com afficio as fará remetteu 'áquelle que tiver .a
maioria Je votos depois dos já apurados, o qua\,
achando que-a escusa fôrn dolosa da parte do es
cusado, o poderá representar á,mesma Camara,
de cuja 'decisão hayerá recurso, nas Provincias
para o Presidente, e na Capital 'para o Ministro
dos NegoGios do Imperio. Este methodo de subs
tituiçdo se guardará acontecendo morrer ou ficar
impediuo algum dos Vereadores que ti verem
aceitado.

Ârt. 21.· A Camara que dentro do prazo de
oiÍto 'aias, aepois de apresentada a.escusa, não
eXllCutar a diiiposição do artigo antecedente, será
multada em 200:t/:J rs. , na fórma do ar~. 15°.
- Ar-t. '2~.· Em todos os casós em que aeonfecet
empate' entre; dous ou majs eleitos; eJllraráõ, 01

nomes,dos que tiverem igual numero de-votQs,em
huma urna, e decidirá á sorte. ,
'-Art: ~3. ° Não podem servir de Vereadóres

conjunctamente no mesmo anno e na mesma Cí
dade' o~i Villa pai e ,filho, irmãos ou IObnhados
emquarlto durar o cunhadio·, devendo, no caso
'de serem nomeados, preferir o que tiver'. maior
numero de voMs. I

TITULO II • ..,.. Funcções Municipães.

Art. 14. ° As Camaras são corporações ,mera
mente admio,istrativas, e não exercerúõ iu~isdic

ção 'alguma contenciosa.
Al't. ~5.0 As Camaras farão em cada anno

qúatro sessoes ordinarias. de l.res em tres qlezes,
no ,tempo qu!'} e,llas marcarem, e dUl'l.\ráõ os dias
que forem nécessarios, nunca menos de seis.

Art. ~6. ° Oecorl'cndo algum negocio urgente,
e ,que não admitta demora, o Presidente poderá
convocar aCamara extraordinariwente.

Art. 2? ° Achando·seIeunidos nas Cidades 011
Villás ciaco. Vereadores, -poderáõ deliberar: a
maioria de votos decide; e no caso de empate.
terá o Presidente o volo de qualidade para o de..
sempate. '
t Art.. 28.· O Vereador q,ue· ti ver impedimento
justo 'o fara constar ,ao Presidente; e se faltar
sem justificado motivo, pagará, nas Cidades, por
cada falta, 4:t/J rs., e na's ViIlas 'J:t/) rS" para as
obra's do, Conselho, e que o Secretario carregará
10og'G em ('eceita: Fálfando os Vereádbres acluaes,
chamar-se-hão os immediafos 'em-'votos, c'(lJan-
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-do.1) impediín~ilto passar de 15sdias, ou a mrgen
'Gia impOVlaD'ÕiaJ ' s-nego 'os e~i~l'; ~ numero
completo d í\ler.eadotes. - 4" J. :L.

'i\rt. "9.... NOI,diª 'marcado para pdncipio.de
-cátl Ihüma!fali sessõe oTdinlu:ias, se ll'eunll'á- (JS

Vereadores ás 9. horas da manhãa na casa da oca.
• ára,' e alii, á por,qls iíbertas, hal'endQ assentos
-parti os esp'ectador.es que concorrem~ariaDllen-

-te, o Pre ldUlHe,'as5cdtélÜOtn:6 topo ull'rrresh, ten-
!do aos lados os ' erea3'ores ã~sentád05'lsem diS
tineção nem preeedencias, dará. pDincipio á ses-
lião 'pelas ,pala-.:ras .~-,Abl"e·se a sessã'o. .

Art~ 'l50w !is sessõe dllran'lô oada dia, pratica
-das as mesmas 1fotlmãlidades , '0 tempo qud ,fôr
<Decesllario para a tlisGussã~ e proposta das ma-
eri~S:lqué,mi1las!ileveIDl,epod(lm- ter. 1lIgar , .não

e§i:c dendo porem Oilde' q, ,bonas. 'Fer.mina-se a
seasãb pelos palllvras 'do PI1esidente : .,....fFecha:se
ta sessão. . ~ I 1 " '!

-, Art. 51.: r bertQ aJsees'á0,.lO &esid.ente deola
J1'al!á ai ~mate'riá da 'd~81mssãp, manterá l\ .dr.cl:em
. eltai;' dàndol a pàlavna a queurprimeirol' aI p.e
fd.r, I e fazendo ob eU\la\: ai de«encia. e 'ci.'vnidade

lúre os 'Vereiulorlls e. eSp'ect!ldiól1es. •
A.r~. 152.·' Se algum Vere;Hl~ ·não. quizeJ.' vGltar

.áJ. Elr.d'em, o"PresitlenteJ o mandará calae.· e nã.ó
obedecendo, o fará sabir da sala, con éltandQ
'})rimehtamente l os autv@s VeI'eauores, 1m leVian..
tãrá -a ses&ão q.oandn a' nada seequeira sujeitlú.'.
Neste' easó,. a:C3ma~a na scssão.s.eguinte delibera:
rá ae.de.ve o Verea'dor ser ou náo:admittidn; ·e
'$elfdo resolvido pe1a.negativa, Se cbamoJ.:á Q.im
mediato, salvo o' ·recurso ..ao Consellro VeJla! da
Pl'm'ihcia, 'lU ao.@onselliDt'da Presi~enéia, em-

, quanto aquelle nãoLesti"erem~cxel:ci.cio.J., ,

_' rt.4 55.· Qualque-r dos ereadores, e 'Ü Presi
-Gente.. pÓ'deL propôTI e di~cutir, o que. lh.a parecer
~n'Y.enienteao desempenh~o das~ suaa altribuições,
a-ü, fará por'escvipto àom assignatura e: datj!.

.iArt. 54.· llend01fallado os Ver,eaclores q,ue
quizerem sobre a materia, o Presid,enl:e porf\!,á
yotação, danôo tambem o seu voto por ultimo,
e o que a maioria decidir se tomará como reso-
lücão.· .
~ !tht. '55.· el. Secretario, qlie 'estará junto á
mesa, lavrará a acta, dãclã.l·aJlldo netla 05\ objec
tos expostos á disc.ussão, as l'lropostas .0 emen
.daS' 'que se: apresentirllão' e por' quem, a--fiflal dQ
l<li6ão e os no<'Dles d'os que votúrio pró e contra,
e eata aota seJ.lh asstg'&ada ,pelo 'Presideliltc e todro's
.os '~eJlCadores, p reSl5ntes.

Art, 56.· uSo'na discussão algum Vercadol' 1'al-
tal' á or.dem f e"oivilidade, e o Presidente o não
:chamar a ella, qualquer dos outros Vereadores
-foderál requerer-lhe que o faça; e haTendo rlú'vi·
dar liobre· a resalução do Pllesidente, la Camara
decidirá p~r' votos.

Art. 57'· O Vereador que precisar de1a~l1m

tempo 'de- ~ieençl\. a }todellá obter da ',Gamara,
tendo a Camí\l'a .sempre em attençã'o o numero
dps Veread..ores exis~entes, o estado dos:rI egocios
publioos e a ungenqta'd:os motives alleg~dos.

Art ~8. C> NenhJ@lJVereador p'oderll v.otar· em
~õGio de :s<%p-artiuu}al1 interessq,. Re~ dos s~
a,see,nden.tlls, 0l.! 4.esceo~.nt~ ~ irm~olf ou.. c,u~bª" ..

dos' Im;njunnto durar o 'cunlialI: almente
não vo~ãr6õ lR}uelles que juraJ.!tml e sU!pe~iiOi.

Art. 5g;ô lAs Camarás, na SlIa imetr:í reu-
nião, examinaráõ.os plloJârrrentos' osturas ao·
tunes, para'prop6r ao ConselhO' G'}l aI o qu~ me-
Hior cónvier aos ioteresse!vdb munioillio.;rlioan'·
do, depois de appro'Vados sem- :gol' todos ,bs
mais.' I~

Art. 4d.!> Os Vereadores trataráõ -nas verea
ções dosJbens e obras' do Co.nselho. do ~overoo

~conolDiGO c poliqial na '":terra, e do qne neste
ramo fêl' a' prok dos seus hábitantes.
4 Art. (p .• Guidaráõ 1;aber'd ..estado em que se
achão ·os.bellS";dos .€.onselbos, ,para rei vindicarem
os que se acharem alheados contra a detellmina
~ã0 d' leis, é farão'repôr. na antigo' estado as ser
Vidões1e, çaminllos pqbiicoS', não consentindo de
Jilan"ei:ra álguma que GB: PrOP, ie_ios. d1!JS predios
\iSnrI?etB ,r ta'pem, estreitem10u mudemla seu a -
N'trib~a8"'e8tlád.a$. _ "" r:' .' •
ii! t'e 4z.·"'Não pddel'áõ . en~ !iforar OU tI'o.

e'll béns'l.immo~e1s do •.Oonsefu<ilí'601illJ 3'ucto1lidade
ti .PresideDte da PnoviflCia em.Oonselho, ern
q:tt&b1í0'se não 'inlltallarem',os Co~se1'hos1Gcraes,
e'na Côrte ·sem al do, l\lãóistró lJdoJlimpenio, o..
p'rimindo os inotivos e 'T'antageBs .da ali6Daç~o"

áfo)lá'm~nto ou h'Oca, 'com 'a,descrip9ão topogra:
p"hi~a.'e· a.valiaç~o pon' peritos ,<10.5 benS' que se·
pretendem alienar, afonar ou troem:.

Art. 45.· Obtida a faculdade;. as' vendas se fu
rão sempre em leUãoanhHco e a quem..mais der,
ex~lliid'Os os o.lIlciaés-qué· servJÍrem então nas Cá
maJ.la5', ce aqueHe que: tivellem eito, a proJlostoi,
e eiigindo.se fillnças ·idorreas quando' se fi:rerem
a pa~amentos, porl8ernào 'P@'denem realisiUl'logi)
a.dinlieiro, "Pena d r.espousa:b·lidade pelo pre-
j izo tl'a'bÍl'Fesu'ltallte.. '.

Ar. 44.· Da mesma-fól'IIla" e com as 'mesmas
eauMlas. e cesponsabilidade prescdptas no artiM
gl) ante-oedente, se f;:r11ão os, 'arrendamentos dos
bens; ma'5 estes oontractos p-Gderáõ as Camarã~

celêbl'ar por deliberagão 'sua, 'C serão confirma·
dos pelos ~residentesd.asP.roviocias' c Conse"
lho, e na Côrte pelo Ministro do:Império.

Al't.' ....4~· Qua 'do acharem, não Ser a prol dos
Cupsela~'Os'qúe se alienem O'U 1l11'end'ém OSr bens,
ma.nda-Iosthãó apl'oveitar, pO}ldo nelles bOBa
Arlm~nistl'á:doresl, pará qúe l'V.enhão a melhol1 al'~

recadação, ficando os,dittlsi' Vrel'eadores Ilespon
saveis 'Peta fa1ta ide exacção.

Act'. 46.· A Camara dará. anouaImllnte contas
ao'~Çon5e bo~Geral, 'depo-is q,ne as tivel' tomado a'O
Procunador, fazendo-se I então publicas pela im
prensa, onde a houver, e, na falta, por editaes
aflix:ados nOsr'lugal'es pulilicos, 'e o CGns~lho· 8e
ral proverá sobre cUas como aohar conveniente.
Ap'pal1ecendo algum alcance ,I procedel'-se·ha im
mediatamente á sua arrecadl\.ção, asS'im como
á -dáS rendas e <nlaesquer· dividaslqlle se deixúrão
de cobrar, pena de responderem pelos> prejuizos
~e8Jlltantes--<te-sua, negligénota.
_ Art. 4ç.. Ô Poderâõ aju"star. em,. empJ.leitada ~
0611a que e hopver;.em de fazeJl,. ptettendo.,~
»rj~iramen!e em- pr.egáe par~'Prere[ir~m;aquep
le)h!llle se oJfere6eremiyoJi·mepo 'PJ'epo_" pl'eee-
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Wlndo Yea! orla 'legal, p.uhlicapãa' do plaop e suá
a-valiaçãe ;~c}Jpa falfta. -d~lemp(1eitejIl0s, 11150 poderáõ .
fazer por jO.l!Dal. E Cjltal\do as obNls .fovem de
g.ande impo':.hncia, e .alguns socio~ ou, emproe
hendedores 3e offerecerem a fílze.las, perceben~

do algumas vantagens pijra, Sl\a ind6mo.isa~-0,

en iaJ'ª0' as propostas aos Consell1o& Geraes da
Piov~ncja. .

Art..48/ F.qrão pôr em boa guarda todas-a:;
rendas, OTOs, coiIQ~~ e, Plais cousas -qge ~ Oa
mara pettenção, em a~ga.({)rteíde tues chaves·,
das qua,es huma ealar!} em poder do Presidente,
outra do.Yis'laL·, put:ça 4Q ;ieoretarip.

Art. 49. o Igbal!De~te ~apdilliá,õ faz~ os.cofres
·c.armarips preci~os, -I!ão qs. ha:\iendo" par-a a guar
da dos dOCl.jrqentos das eleiç96s. es.cripJuras e,
mais papeis que ormão o Archiyo da Camílra ,..,..
aODde se tenhão QS livros das vereações, tombbs
e.quaesquer outa'os,- os quaes. todos dev,em ser nu~.

merados e rubricados pelo Presj,dt:nte gratuita
m.en.te, com;seuSl termo.s. de ablll'tura e,e.ncerra-
mento. ,
Ar~ 50. o Os livros in,dispensaveis são: hum pa

Jl.a o registo das postux:as em vigor, e outro .em
que se registe a presente lei, e todoS' os artigos
das que se forem publicando, que disserem 1',es
p~ito. ás Cam~lias~

Art. 5J. ~ Requereráõ, 'aos Juifes Terrilóriaes
qt!e.lhes fa,ção., os tombamentos de seus bens, !l
quem fica p~rtencendo' esta j urisdic.ção, e geral
mj'lnte defenderáq rerante as i,ustiças seus direi
tos para qqe 111:os fação manter, não. fazendo so
bre eBes avença alguma.
• Aut. fiz. o ~ão poderáõ quitaI' cóima nem divi<
da, alguma ,dQ Conselho, p~ua de uulliaade, e de
pagílrem.o duplo,. ~

Art. 55,' A Camara da Capital dará posse e
juramento ao Presidente !la Proviqcia, de' qqe se
lavrará termo, que será_assignaq.p p.elo mesmo
Presidente e Vereadores presentes, e a éommuni
cará ás Camaras da Provinc~a para que se faç~

,publica por editaes.
Art. 54. o Do mesm'o modô ás Camaras res

pectivas pertence reconhecer os ti'tulos de todo~

os empregados que não tiverem superiores no lu
gar a quem compita esse reconhecimento, e fa
ze-los registar, tomar-lhes júramento, e fazer
pp~licar pOl editaes a sua posse.

AJ:t. 55.· A~s Camaras compete repartir o ter
mo em districtos, nomear seus officiaes e dar
l)les titulo , dar titulos aos Juizes de Paz, e fa·
zer publicaI' por editaes os nomes e emJ..lregos
destes funccionarios.

Art. 56." 'Em cada reunião nomearáõ huma
Commis5ão de cidadãos probos, d-e cinco pelo
menos, a quem encal'1'egaráõ a visita das prisões
ci vis, militares e ecclesiasticas, dos carceres dos
conventosl e de todos os estabelecimentos publi
cos de caridade, pal'a informarem do seu estado e
dos melhoraJllentos que precisão.

Art. 57' o Tomaráõ por hum dos primeiros tra
balhos fazer construir ou concertar as prisões pu
,plicas, de maneira que haja neUas a segurança e
commodidade que prolD:ette a Constitúiç~o.

Art. 58.· Darão parte annualmeate, ou q\lan-

do convieI:, ao ~r~!iide.nte da Prov~cia e Gon..
selho Geral,das infracçõesAi! €onstitujç.io, e das
preval'iDqções ou, uegligllncias. de todos os ew,,,,
pregados. J

.Art. 59. 0 Participaráõ ao ConselhQ Geral os
máos tratamentos e actos de cJ;ueldl\dc que- e cos
tumem-praticar com escra:yos, indicando os meios
de preveni-los, ,

Ar~. 60. o Promover~õ as eleições dos mem
bl'tls das Camaças egip~ativl\s da;J;Ilaneira que a~

determinaI' a lei.
Art. 61. o Serão assige,antes dQs diarios etãs

Conselhos 4eraE:S da .P.ro vincia, do~. dâs Cama..
r,as Legislativ.as, e dos Ee.dodicos q f-cont'enhão;
os. extr.actos d.as sessões das Cam'arasntúniêipaes
da J?ro~ncia, se os houverem. ,

'Art. 62.· Farão publicar annuarmente pela
imprensa, onde me~hor lhes convier, hum ex
traoto de todas as r:esoluções tomadas, com as de
dal'ações especifioadas nas actas.

Art. G5. o Darão aos Deputados e Senador.es di
Província a que pertencerem ali informações que
elles pedirem, e todas as que jlllg~rem precis'as,
ain.da que se não peção.

Act. 64. o As deliberações das Camaras que se
dirigil'em ao Consellío Geral, ou sejão propostas,
creação, revogilção ou alteração de huma lei pe
culiar, estabelecimento de huma nova obrigação
para o municipio com o nome de postura ou qual~

quer objecto d;;l sua compelencia, bem 'como as
reproseotaçõ~s ás autoridades superiores, seTiio
assignadas PO)' toda aCamara.

Nas. que tiverem por objl;cto ordenar o cum
primento das.. suas posturas e o das leis cuja exe
cução estei a seu cargo, bastafí\ que os oflicios
sejão assignados pelo Presidente e Secretário.
_ Art. 65. o o que pertence ás Camaras e de
sempenho de suas attribuições, nenhuma jurisdic
ção e ingerencia terão os Corregedores d<ls Co
marcas.

TITULO 111. - Posturas Policiaes.

Art. 66, o Terão a seu cargo tudo quanto diz
respeito á policia e economia tIas povoações e
seus termos, pelo que tomaráõ deliberação, e
proveráõ por suas posturas sobre os objectos s~
guintes:

§ J. o Alinhamento, limpeza, illut;nina~ão e
desempachamento das ruas, cáes e p.raças; coa
ser,vação e reparos de muralhas feitas pjJra sCjgu
r;Jnça dos eclificios e prisões publicas, clllçadas,
pontes, fontes, aqueductos, chafariz.es, poços"
tanques e quaesquer outras construcçõcs em DC}
nelicio commum -l1os habitantes, ou para deco o
e ornamento das povoações.

§ z.,. Sobre O estabeleoimento de cemiteJ;ios
fóra do recinto dos templos, conferindo a e,sse
fim com a principal autoridade ecolesiastica dp
lugar; sobre o esgotamento de. pantaI}os e qual
quer estagnação de agua&., infecta,s, sobre. a ~co

nomia c acpio dos curraes e matadouros publi
cos, sobre a coilocação de coItumes, Eoo\;lre os
depositos deimmundices, e quanto possa a1tcr~r

e COllromper a salubridade da atmosphera_
§ 5. 0 Sobre edificios r\\inosos, escaVílfões e
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recipicios nas visinhançás das pO'Voações~ suapen
sãoJe lançamento de porpos que possão prejudi
éilr ou enxovalhar aos viandantes, cautela con·
tra o perigo I1roveniente da divagação dos loucos,
embriagados, de animaes ferozes ou damnados,
e daquelles que, corre~do, podem incommodar
os habitantes; providencias para acautelar e ata
lhar os incendios.

5 4·' Sobr~ ~s vozerias .nas ruas em horas de
silencio, injurias e obscenidades contra a moral
publica.

S 5.' Sobre os daxpninhos e os que trazem
gado solto sem pastor- cm lugares aonde pt}~sãó

causar qualquer prejuizo aos habitantes ou lavou·
ras; extirp1Jção de reptis venenosós, ou de quaeS'
quer animaes e insectos devora40res das plantas,
e sobre tudo o mais que diz respeito i~ policia.

S 6.' Sobre cc.nstrucção, reparo c conserva
~ão das estradas, caminhos, plantações de arvo
res para preservação de seus limites e comma
didade dos viajantes, e das que forem uteis para
sustentação dos homens e dos animaes, on sirvão
para fabricação de polvora e outros objectos de
defesa. .

S , .• Proveráõ sobre lugares onde pastem e
4escansem os gados para o consumo diario, em
quanto os Conselhos os n'ão tiverem proprios.

S8.· Protegeráõ os criadores.e toda.s as pessoas
que trouxerem seus gados para os venderéID.
centra quaesquer .oppressões dos empregados dos
registos-e curràes dos Conselhos; aonde os haja,
ou dos marchantes e mercadores deste genero,
castigando com multas e prisões, nos termos do
tH. 50, art. , J, os'que lhes fizerem vexame e
acintes pan os eJeSviarem do mercado. ~
_ S 9· o So nos matadouros publicos, ou particu
lares com licença das Camaras, se poderáõ ma
tar e esquartejar as rezes; e calculado o arroba
mento de cada huma rez, estando presentes os
exactores dos .direitos impostos sobre a carne,
permitlir-se-ba aos aonos dos gados conduzi-los
depois de esquartejados, e vende-los pelos pre
ços que quizeEcm e aonde bem 11es COn vier, com
tanto quc o fação cm .lugares patentes, em que á
.cílP'lara possa fiscaJ,is'lr a )jmpeza e s~lllbridade

dos talhos e (ta carne, assim como a lhlt:lida,de
dos pesós." , I

§ 10. 0 Proverilõ igualmente sobre a commo
didade das feiras e mercados, abastança e saIu
hridade de todos os mantimentos e outros objec
tos expestos ii venda publica, tendo balança d.e
"Ver os pesos e padrões de tO?O_S os pesos e medI
das para se regularem as afençoes, e sobre qu.an
to possa favorecer a agricultura, commerclO e
ind ustria de seus districtos, abstendo-se absolu
tamente de taxar os preços dos generos, ou de
'lhes pôr outras restricções ii ampla liberçlade qu~

compete a sens donosj
S 1 í.· Exceptua-se a ~en.da da POlvO!'3, e de

todos os generos suscep_tlveIS de explosao, e. fa
lirico de fogos de artifioio, que, pelo seu perIgo,
só se poderáõ vender e fazer nos lugares marca
dos pelas Cam3ra~, e róra de povoado,. para o
qú6 se fará conveniente pos.tura quc Imponha
condemnação aos que contra·VIerem.

S 12:' Podéráõ- a\oltorisar éspeét \;u'os pu'bli-.
cos nas ruas, praças e arraiaes, o.a Tez que
não oiféndão a moral publica, m di· nte alguma
modica gratificação para as rend !) ...onselho,
qu&- fixaráo por suas posturas..

Art.-6,.· Cuidarúõ os Ver.eadores, além dis
so, em adquirir modelos devmachina's e instru
mentos ruraes ou das artes, para q~e se fação
conhecidos aos agricultores e industriõsos.
- Art. 68.· Trataráõ de haver novos animaes

uteis, ou de melhorar as"raças dos ciXistentes,
assim como de ajuutar sementes de plantas inte
ressantes e arvores fructiferas ou presiadias, pa-
ra as distribuirem pelos lavradores. .' .
• Ari. 69' o Cuidaráõ no estabelecimento e con

servação das üasas de-earidade, para qu.e se criem
exppstos, slO'curem doentes neces~ilados, e se
vaccinem todos os meninos do districto e adul
tos'que o não tiverem sido, tendo medic'o ou ci
rurgião de partido.

Árf. 70.• Terão inspecção sobre as escolas de
primeiras l~tras, e educação c destino dos 01'
phãos pobres, em cujo numero entrão os expos
toó; e quando estes estabelecimentos, e' os I de
éaridade, de que trata o art. 69, se 'achem por
lei ou de facto encarregados em alguma Cidade
ou Villa a outras. autoridades individuaes ou col
lectivas, as CamaraS auxiliaráõ semp~e quanto
estiver de sua parte para a prosperidade e aug
IÍlent'o dos sobreditos estabelecimentos.

Art. 71 .• As 'Camaras deli"ber:lrilõ em geral
sobre os meios de promover e manter a tran
quillidade, segurança, saude e commodidade dos
liabitantes; o aceio~ segurança, elegancia e re
gularidade externa dos edificios e ruas das povoa
~ões, e sobre estes objectos forinaráõ as suas
posturas, que 'serão publicadas por editaes, an
tes e depois de confirmadas.

Art. 72.0 Podefiíõ em ditas suas'posturas com
minar 'pen'as até oito rlias ae prisão e 50:tíJ rs. de
condemnaçiio, as quaes 'serão aggl'avadas nas
reincidencias até trinta dias de prisão e 60:tiJ rs ..
de multa. Às ditas posturas só terão vigor por
hum ann o ~mquan to não forem confirmadas, a
cujo fim serão le,'adas ao's Conselhos Geraes,
que tambem as póderúõ altera}! Ol],lrev.ogal'. .

Art. 75. o Os cidadãos que 'se sentirem aggl'a
vados pela~ delibcrações, accordãos e p'ostliras
dé\s Gamaras poderúõ reco"rrer para os Conse
ihos Gel'aes, e na Côrte para. a Assemb~éa ~eral
Legislativa; e aos P['esiClente das Pro:"1DClaS, e
por estes ao Gov.erno, qua?~o a ~latena fór me
ramente eüpnomlCa e admlDlstraliva.

_ TITULO IV. - Applícação das Rendas:

Art. 74. 0 Não despenderltõ as.rendas dos Co~'
selhos senão em objectos propnos de suas attn
buicões nem darão aos Juizes ou outros emprc
"galos s:não o que por lei estiver determinad?,
_ou no futuro fôr ordenado pelo Poder Legls-
~ativo. .
- Art. ,5. o O Frocurador não fará despez~ que
não seja autorisada por postura ou determlDada

.por deliberação da Camara.
Art. ,6.· Não podendo pro.yer a todos'os ob~
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jectos d suas atll'ilJuições, prefcriritõ aquellcs
que fôrern mais urgentes; e nas Cidades ou Vil
las aonde não hou\'erení casas de ~lisellicordia,

atten~aritõf 'lt,(~ipalO1enle na cl'iaç(io .do expos
tos, SUIl edllcação, .e,dos mais or.phãos pobres e
'Itesampal'ados. .1 I '

Ar!.. 'J7" Geralmente propon!lõ ,no Consc.lho
,Geral de! Prtl\'incia, tanto os meíos .Ie augmcn
t;lr, suas rtl"ndas , como a noce idade ou utilida
de ele fazer dellas alguma e.xtraonlinaria appJi-
<ração. .

Art, 78. Be pl'ohihido porém todo o ajullta
mentó para tratar ou decidir negocias não eo01
pre~enclidosh~sJe I.'e~imento, cq:no pnoposições,
lleliberações e decisões feitas om nome do po\'o,
c por isso nllllos, incompetentes e contrarios Ít

Constitulyão, art. 16" e. muito menos para de
pôr autoridades, .fieando t'ntenJido que são 5U

bordinàdas aos Presidentes da Prol'incias, pri
meiros administradores dellas.

TITULO r, - ~os Empregados.

Ar!. 79,0 ACamara nomearú o seu Secretario,
o Iglal tet'ú ,a seu cai'go a ~séripturaçJo de todo
o expel:licnte dêlra, passal'll a certidões que lhe
ftlrem pedidas, sem preci~ão 'de despacho, levan
do por bUas os emolumentos taxados por lei aos
Escrh·.âes " e terú en1 boa gU,arda o àrranjo os li
,\'9 da Ca'n1ara, e quantb pertencer ao archivo,
1),e10 que I'océbcri\ huma'gra(ifieas:ão annual, paga
pC,lá. l'endas' dó COI\selho. •Ser;l cons'er'vado em
quanto bem servil'. 'Os E crivães actuàes servi
rúa1de Secl'elariós dl1l''antc os 'eus títulos.

Art,' 80.· ACamara nomeal'ú hum I'rocura,
dor. que SCl'iI alianç do, ou POI' ella mesma de
baixo de, lia rcsponsàbilitlade, oU por Liador ido
neo, na proporção das rendas qnc tem de arrcc,,·
llar, c serviril por quatl'o nnnos.

Ar!. 81.~ Aoprgcl,lra.gqr cOfllpete:
Arreendar e :tpplic<lr 'IS rendns e multas des

tinadas ÚS ,Ie.pezas do'éon clho.
Demandar pel':jnte os Jui7.e:: de Paz ne_"{ecu~~ão

,la po-tur<lS o n imposição das pen~s aos eontra
"entore dclla~.

Defend.cr os llireitos da Camara perante 'I Jus
tiç.as Ol'tlinarias r •

D:J.}' conta tla, receita e llespeza tpdps os tri
mestres, no principio da sr. sõc ,

Ileceberú 6 por cento cle tudo quanto ::II'I'eea
ela I' ; §e est/) I endi01ento porém l'ôr superior ao
trabalho, aCamara convencionarú como Pro
curador sobrü a gratificação mer/)cida.

AI'I. 82. o Nomeal'ú a Camara hum Porteiro,
c sendo ueeessario hllm ou mais Ajurlante eles
Ic, oncnrreg-ndos ela execução do suas ordens o
.'el'l'iço da cnsa, e(ltn huma grntificação paga pe·
las rendas cio Con, elho.
- ArL 83. 0 Tnrnbem nomearú a Camara hum ou

mai Fi,caes e seu Snpplcntes, para scnirem du
rante os quatro annos: assim e tes, como os
I omeados no artigo precedente, orvindo huma
I'eZ, não poderú.õ se~' con, trangidos a tornar a ser
,ii' senão cl0p0L.; ue passados outros quatro annos.

Ar!. 8~.0 Quando o termo da Cidade ou Villa
çompreheud(~r mais de hUllla l"reguczia Ou tircI'

TOMO VI

Capellas (j ura.das , nomear!! aCamara paraçada
huma dellas, semlo .necessario, o Fiscal com seu
Supplentc, ou indepcnden.te, ou sujoito ao fia Ci
dade Oll Yilta, como julgar mais oon\'onicnlo.

Alt. 85.· Ao lTiscaes, e 'a05 Supplen tes na 1',,1-
ta, compete: n' I .. I

Vigiar na obscl'\'anciCl Illas poslur:!s tia Cama
ra, p,'otrlo,'enL1o a !>ua oXéouçiio pola al1verteocia
aos que forem obrigados a cllas, ou .particuLar
mente ou por meio de editae .

Activar o Procurador no dosempenho de sells
del'eres,

Executar as ónlens da Camnra.
Dar-lhe parto em cada reu nião do estado d[l

sua .administração, c 110 tudo- quanto julgarem
-cou "enientc.

Para o expediente, no desempenho Jc~tes seus
dCI'ere , se senil'aõ Jo Secrotal'io o I?orteiro d[l
Camarn.
, .Art, 86.' SlIrão respon a eis o Fiscaes e eu.'
Supplentes, no tempo cm que sorrirem, pelos
pl'cjui7:oS occasionauo, por sua negligencia' e se
II ta mI' julgada ,grave pela Cam"r'a ou contiooa
ela, sel'ão por c1la multallos na quantia de 10•.
a 50 r. " C demandado perante os Juiz os (Ie
Paz se recusarem pagar..

Arl. 87'· Os Fiscaes, nas Capitacs das Proviu
cias, recebel'úõ buma .g,:atificação paga pelas ren·
dns do Conselho e approl'alla pelo Conselho Ce
rill, ou pelo Governo senda na Côrte,

Ar!. 88,0 Os Jui2es dC,l?az 50 os privaliYos
parn julgal'em as multas pOl' .;ootravençõc5 ús
postnra das Camara a requerimento do Pro
cm'adore dellas ou das pal'te: intel'e, sacias) e no
proee 50 seguirnõ <1 di posto na leis que regu
larem ua alll'ibuições, dando cm todós o ca
sos appeltaçflf) n" fárOla elas mesma leis. se n
parte o reqoerer Idgó que se lhe intimar.a en
tença,

Art. 89, o Em todos os ca- 9. PI11 que e (a lei
manda Ú' Cam(lras que se dirijão ao Pro ilLoote,
dC"'em eUas, n·'a Proyincia onde c tiver a CÔrte,
dirigir· o ao Mini '[1'0 do Imperio; nelta t3mbem
se dirigirilõ ÍI-A semblça Geral no ca,so em que
na" dl\mais Provincins houverem de dirigir-se
aos Conselh05 Gcraes, o em'lnanto estes, o não
install"rcll1, ('arão suas vezes os das Prr.sidellcia ,

Art. 90.· Ficão revogada Iodas as loi , alya
I'as, decretos c mais resoluçõe que dão (Js Ca·
maras O'ltras allribuições, ou lhes impoem obri
gaçõe di yersas das declnradas na pro.énte, c lo
das a' quo estivorem cm oontradicção ú presente.

Mandamos portanto, etc. Dada no Palacio d
Rio ue Janeiru, em I de Outubro de 1828, 7' da
IndepcllLIcncia e do Imperio. - J~[PEnAUOn com
rubrica c guarJa,-(L. S.) José Clementc Perei
ra, -Com os registos competentes.

DECl\ETO DE 1 DR O Tl:nr.O.

Coll. Brn.

Hei por hem sanccionar e mandar que se exe
cute a re olução segllil)tc da As embléa Geral:

Arl. 1.0 Fica ucrogado o alvaril de I de Julhl)

59
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Art. 2,' He mai.;; C<iHlCCíJih<ilQ a.o <FOyel'nO hUij1

credilo mpfllc'monlnir do qU;1nlia dx: GGG:ooo~~
J'E para a' JOSp1J71a5 do (tal' 'e:1) le 3i01W; a abê;I':

(I '

I fi ~ ,

MOllnsCj'jplÓ oulllcntico.

, nJ;Sl~J,U(;ÃO DE 3 DE pUTt<llIlO.

J)ECIUiTO DE 2. DE OUTUlIno. '
.. f t j,

Coll. ~r,a&,

flei rOi- bdm ~al\ccíoll~1' e m!J,úlal' '1ue'. ~ exe
cnte a ré 01u~rro s.cg'uillll! lla 1\,15 InLJIé.t Geral: o

Fica apprtll'ada a pCIl'âo allnnal Iii! I "2l1:tbJs.
con::cdidtl a'Umbelin:J Híl;\; poi' dCcrdo di: :L2 de
A"o 'to do eOl'l'cnle, e o Go\'erno ~1l1(dh(1I10 })Ol'

Q , r , f' Iel'fe\tudr O seu pag'antenl~ oa ,omla' dr) 1)~ll o.
Miguel C;t1nlon dll Pln e ;\lh1t:ida," de. ~PuilJ
cio do nio dio: Janeiro, p.m 2 de Olllilllro .1'1
J 8'2$ , '7' (lã IJldepcn dencia é do l'rnl'êrír\. -C9m
a rubl'Ít:a (Ie S. M. I. -Miguel Ca'llIlo'l du Pio e
Alm,eioa ..

, I. .l1e108 ,oldos du 'l'JioS{\nfo" 4l:Ulrt~nto. de
-haltlfl~() ti llIUJO J.lc 'l8!!?_ i lU I

.U. ['-e!o... t:~e'IS:OS da rf:.c('ita 'do -COrMl'lté 01\1

no BoJu'e a <{(}ontial.OIll que fôr orfa .' .
UL o ea de se exh'auDil'~m'\ls eurl>()~ <lei'"

ma designados, pnl' meio cle hum empl'e -limo
contro!>i.lo lia IOI'III11 lIa lal de 15 de' nlmbro
ue 1827, ,:lcritieonoo 1)6 jlJl'~ :io' eap'ital ó!t ()
capital ao!; ilJr()~ , ';((010 cntellllc.r maí" cOI1_cnl:t
l11!p'ans intcnlS'CS noci,*ocJ~

A1'1. 5.· Esse, cred ílos "otados lião resah aQ
u~ rc.~pon ahilidadn oqllolles qll~ m!lla tOllhoo in-
oon·iuo. I I

àl:lnJlpJnJlS, portanto, etc. DéltJa no Palaoio
Jlo Rio de .Janeiro, IIlrt I ue O.ílllIJrrl dI! 18~S.

? da Indel'clllh:Mia ti uo Irtlpcl'ili. -IMPEiuDoA
com ru4 rioo c guardo---'{L. S.) -l\Ji'SlWJ (Jalmon
du I?iu fi !\IJne'~lo. - C11111. crs "rgi!tos 'c011!fle~mt(l>

~. ti...' f ~ "II'. r

'I ~ I , ,I

DECI\ETO DR 2 DE 'OUTunno.

Coll. Eraz.
J ~'I 1 ao I I' ( I

I H~i f?f hilli'll ~allcçi(lIl~\' C,fTI~pllal' /l'IP SÇ, l~Ç
,ulC " l'e~ul/lL'i!n <('guiolc d.a ,\ )l~,mIJJ~'1 ç.~:r.:)l;

O (i: o' no )Pl'il rc,eQlhllr :J\>. T11tiiQ/ rll ~..lcj~..
na! p QJ\3ulj<l. qUi,: rC ;tdjqr no, ~ilqcp p~ ·tOI1~fol~
ii Ca~a (LQ OI:p!IÚO' iJ;J Cjlja.t\e la Bahi~,-l'r(ll'e..
IJjcn~!' dp J1UC IhllllJcpu '1 P diviJ!c.luLo I d." anlW
.uc 1827 p.clas {\CÇ(IIJ~ ql1C ncll~ tem, t; c~p"..(liro·,

~~ (1I',\cnJl ii Junta da Fa~en~iI da'juello, <,:i'l.llltt
par;) se cn1ucg;'I' iga.al '11I.at1lia 005 ;\llmjri~II·'lIlo

I'es da nlO~ma <';aS:l. ~lillucl CíllmQJ) UU Pin .c.
Almcid.a ,~tc. VaL;,lciQ 1.10 Ilj.o ~Ie Jancir~. Nn 2

(~e,bull1J:>ro 90 '~,2S. ~o u~ ulllep!!nIJc~lcia (: JJ,I)
Impel'in. -;- Cmll a I'tlb,fica <le {;. U.1, - )1):;uo1<
Caim/ln llt~ P~11 Ç{~l}'lp.il.1a.

36:000 .. pOO
600: 000 /til 000

30:0001/)\000

Para O l\Iil1islcl;O do Impcrio •. , ...
P~ra O linislcrio da. GtTCI·"O .• , , •.•
Para o li<llSlcrio dos ES"lrongciN)S .

/lerl ,,.!~ ptrrn elfoilõ S€im.llll/J ue se ti 'l'cm!atar pOf
:m n,,!j in'cgu·tares o eontr3cto I~a ,melade (los ,dil

rcitas d:l kITanl\egas, na .ról·luarua lei t.Ie'2~ db
Outll!>"O do IS-A'.I . '1

A.FI. 1"' r1 1)11,1)' do se effdlu~r a ,IITclllatllç;io
por lriennio ir'regular, contallo de q'talilncr lJ1 7.
da onno, e não lfltl Junciro ii. Dez.I'mbl"O, ",. h;l!'I:

para o ~eHi90 doi.cootcaclO, PUI'Q -sohr.e cllq p

rccebct'on) os lanças. SIlI1;'1 o Jon ,Iimento, l:l Al
fandega no triennio iiT.egulor proxillll).., contado
uo ulLimo do.mHz imlI clliato :lqlll:llC c'm !lllC se
fizer a arrematação, com o augmento ele lO por
cenlo, na l"órma du dila Lei ue 25 de Outubro de
\.82",

AI'~ 3. n '[odas IIR: dU"i.las que_()CeOrrelClJl en
tre o, arrcnlalantes e as parles obre o.~ objectG5
.uos dil'~i1os ;II'rcmatados. de,'el'ilõ cr decididas
d.cfini.li~'alUl:nte piU' -Jui7.tl de &rbiLl'Ol', cs (~uai,;

serãu nomeados a aprazimenlo dos inlert'fsal.1(lS,
c Ilp1'l'o\'a(~os P' ln' JIJÜj qa AIíf':lOdcga por 'parte,
tM Pazanda Noeinnpl.

Art. 4.- F1iç,l assJim T \'oga.dJa qual.C/'u{)1' rli$,po
siç.ão em .eontl'a~·jo" Uigflal 611lmofl {lu l' Ln e
AI'I'llcid'a, cIG. ,Pabeio tIo llin, de Jalleit:o, m,'o
1 9 d:c f)ulllbm llc 'I ~28, 7~ ,ldól InJqJC/lflcnCJ;I e
(lo Imperio. -Com a -ruJ)('j(t'l de S. ~L L-Alir
gud. Ca~Ol.()l1 dlJ Pin e AJrncWo.

'P~ro o Ministcrio du Iinp',~rió: '
D.espozai;- oom nCasa 1m: I }

lIeriaj . • • : . . . • . 39: OOo.~ 000 53:'200:tl> 000
Dj~:" Colll O ~ pclij I,lt,c , I

01 l!inario....••.• ,23: 2,00 inl 000
Paril. O 'MihiStC1'io da .J ..sliça: . . . . . • 20:900 ~I()OO

Pllra O 1\!Li1uis:le,do da lII:trjnlm ••• : ., . 8651000:t!> OQP
TIne\, O 1I1j,()islcJis> di! (;,ue.ura_ . . . • .. . 5'79: OOO:pl 000
POI'A (l)\IIi!1i,[ ,'io~o, 'Eslrooqciros. .. 124:000.';l\00d
POIO O 11110' 'Lcrio qd Fazc?d& . .' .' . '., StS:400.ti\00o'
,\ • I __..:.L..-. .--4__

;1,«30-/.<500 ~ 000

)
C,\nT1 sp. L)H DE 1. PJ' OUTUnnO.

ColI. Br..:.

D. rellr~ I, pm graç'l de Deo~, ele. Far.cnl0
fiaher a IOPOS o;, n.nssos su1)Jilos qlle a {\ssçIJlJJJéól
G,erarrll:Cl'etf)~1 e nú.s qller/Jm.o a (.cj. s,eglljll~e' '

Art. ,.' ,Re çooe.c~jdn ao GIH' 1'00 hum crelJi~

to de 2,45 I :15.00 I'S., pOI' çompell:<ação de ~g-~\al

q1,l..<;IJltia fjUc",J,efpcnde~l com 09jcl;10s til; 18'27;
saber:

666:000~ 000

Art. 5.· Fien aulol'i ado o iUini 11'0 lla Fazenda
para upprir a f;,lla que ,Iilel' a Pro,ineia rio Ma
,'anltão no pagnmclllo d;:s con ignaçõc que lhe
forüo al'hill'adás pal'o o pagam nlo dó cmpt)'l limo
ele Londres nesle a11no de 1828.

Ad. (.• O Governo haYG'ú o:la SOmlllas:

Sohré o l'cq~'(!IlimcnJo do Padre'Ulan.r4cl anlo
nio ue l\fl.ol'(}llo, VigurJ'J d.. llregllc7.ia- ue 6.
FranaisllJJ lI-c ll?~udn de PH!olos da I'rlJ' illcia do
Ilio G'l'am!J: d 5111 ~ .cm qnç se.qu ·ix::! ue ler 6
Vigado Gr;ll 1 tlaqn .Jjl'J 1', 49 y,i Ilci a , Antonio Vjf!j,.1

r:r -do 8QJ-jilllde~ , orbilbdD J~ !liA ll:tb'iIJlliçõo~

sp j'é li jUJq Jj '9ãD o.,di~eito paTo.al)iiaC4 do •up
p\jaunID, cvns!-',IlJinc!o cm co lccdGI' a Virga\:io Ou.
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ai Licc,n~~s para casamcnoos u1õpcnsan,lo 0,- tvcs
prQClanHI'i; em concctlcr qlJC- os Cape.lli!eS U:l('}!C

QtlCl'l' ~ Çal' l1a~ na PJrocll~'1 dp l't.Lppli~allte t~I'c.s
se.m livr0s pOIl'a asse,oto' Il,} obito5, e cOliljlugiu' ;
cOllsentir que ~e afr,cB'uuzilssem cm oU!I;a FI'C"guc
tia dêltls rnJiI'iuvo' queresi li50 na d05I.Jl!piil);mte;
cotc.rrand.o- 'e ,os cscral"o' cio" taes cm I;clllitúrios
particular.(\:;; cl"igind 1 adJÍlr:.rii.\!U nlc "luas Ca
iJellas Cu~'a':!a ; dcs.nlembl~n(Jo as ,lu Frcgueg,ia uu
llupplicanLe,; 11lr a ~Jcsa' dI; parecer que se UCYC

c5lranhal' aO' dito Vigario Geral, l) I)I'IJcedimenLo
arbitrado e iIle"aI com que' se .1I1HIIOU a erigi'r
1'01' pl'o\'i:,õcs lias" em audiencia do n;spccth'o
A'arO'ChEl, as menciOl1allas llu:lS C'IP'e lias ; ha
,'entlo·sc, pnr ,lIuUas c de plJAhur!l clfcito taes
(:reayÕc:. mOliua9do·se rcsl~luÍl' smn IHu't1a, de
tempo, t: repÜr'tl0 cstadodlc 'fia pl'mitiva intc
g,riualle I a Parochi>a do ;Supplicnnle. liçandJl pOl'
Cl;ta ,·c? advurtirlo d~ Se ab'tel' ue tae procc.tfi-
mentos.. ,le;erecçõcs de ç:apl:1la;;, e de Í1mol'ar c
alleral' Iimilt:s ele Fre;;U'l7.i~.ci, ou de rtl1aesquer
desmembrações que pos~ãõ oll'cllder e prf'j udicar
os direitos·aõ ~llppliC<Jnté,'thit:lnUiQ o' escaodalo
Ilos referi,los l'aOll1 j C1l!e 'p:rrc:eern demonslratil'os
.te. illiftli7.~dt;s, até ftua a ,\ ,emblba Gfwal Lt1;is·
)olh'p tome', a,; hlediJas con"enienleS sobre a I'C

~úJar~ de limites ,la 'VaroclJ-ia. S. M. I. l11ilJn

chi ii () Que l(Ol1 ver por pé01 .. ,IU@ tle Janeiro, 3>0
tlc'11.1ho de' '~28.. I'

Re~olll'Jfãn. -:- Con~o (lólreoe., PilÇO, {) de Ol1tu
brô .le t 828, J-Com a imperial rubril.:a, -losé
Bel'ó~rdinoBoptista. Pcreira.-dchá-se ri. fl. 76 do
Li'I;. QO d,.. Reg, áe Consu[{tls d8. .Me$(l dUj COfHCiéll
tia na SJjéreta,-jtl da,Juslifül.

PllOVISIo DE 3 DE OUTUJl-no.

Co11. Pl'ancher,
I ,

l\l igucl (;almon dlJ PIO e t\ \mcida ,. elç. F<lço.
saBcH' ii ./UI'lJa. da, Fazell,tl.a, da Prol'inc;ia ,lll S. Pc
dll~ dl) ,Hio Gran,uc dI) Su:l que S, ~J. I,,, CQlncn ~

ç,leto <h ulilid:llle que re ulL-arú it l·'nzqllda PubliG{}
e ao C{Jlum-çrcio debsa P,=ol'incia do e·t"l~c)el.:i

mentQ àe huma AJminis1I"<I.ão Fi 'cal na pOI'oa
Ç:IQ do N9r.te dq !l!(l Gran,le dl: S. Pe.t-ll'O; con
ftlrman,lo-,sc II spmelha\lte 1',) perto COIl1 o pareceI"
tio I'r/,lsideHte l't}specLi 1'0, com as ÜlfOl:Oló.\yÕeS
dC5sa JU)lta, cam o nltQ tio Conselho elo GO\'c,'
no, com 11 opinião d9 Con 'olho GCI'al da 1l1e"sma
I',rol'incra, e lInalmente Corl} O que foi con.ulta.
dCl pelo ÇOMc\hQ da Fa.:Lentla: lIa. por bem 01'

llenar J 1;e;vi8,oriaOlcnte q s-ogui.rrte: /,.0 Qu~ sp (l tabe·leça na refel'ida pOl'oaçiIú llo
NOJ'lc 1I11'rna AdminiSlraç<l{) dependente di) 1~lfan

cJega da "illa do Hio Grande do Sul, composta,
t!e hurn,Administrador, que percebe";'1 2 por cen-

,de comlniss'lo sob,'c o rcllllimento licr.lido d'l
1n~sOla AJll1illistraç-ãu,~ e ~el'viril tambem de Thc
sOQ'I'oir;o; de ,11IIm Feitol, que sCl'I'irá ue Escrivão
da J\ocoita e de'hum Guarda, qu~ son irá de Con
ft!rdillc e )'orLciJ'o; sendo, est€s dom; ultimos ti
rados d'enlpç os Fl."Ítorcs c Guarclas de qualquer
da.~ AI'fa~dégag de Porto Alegre 011 .4.101 VilIa do
Sul a aruitrio do Pl'esiuontc, YllOcendo am.bos

os mC~lno~ ol'llenülJos que ora II rGc!Jenll1J. O
al~;lnla-)lor I!;.a l'prt~ri~a AIl'alH],:ga 110 Sul terú
taJiJ11Jenl Q, ~CI'l~ÇO qae fôr ,:xigi~ o 1'01' eSla Ad-
mj.., i ll'ilrão. • '

, :l. o Q'uc ncSla Au,milli 'tração scjã ub:p.acha
dos e ol'l'ecatl:ll!o, os compl:\l:nlt:s direito' de lE1~

(los os gellel'os c-nrol't:atl<rria' que enlrarem nu
Rio Grande eom destinos ú dita pO"oação elo 'ur
te, a S, Frallcisco ,Ie I'allla, Sel'l'itll u soas
adjacenuias, Iica:J.do lutljl'Íltl al,o ans donos ou
consjgll~lario'da IllCSloas l11ercadorias ° dir ,i to
(fc de'puuha-Ia·. qu 'relido na \l'l'allll'~l do

ui, hllma '-ez çlue o~tt::llhãn da htlmini':II'açã
n ~ula ne6ú~sal'Ía para con,lllzi,lns ;', 1l101<gcOl
opp'o t'a. Os Mcsll'ro' lIas clIlbaru'lçõc.:s que qnl\·t\
r'cm lIcl'eriJÕ ~OI\t,J'lHO exh ibit· inur\c.liatanle'l'(~

ao A In)ioistraJIlI' o. seus ÚHO~ !le c:irp II ma
nifestb', par:! qlle, ;'1 ,'i5l11 tlelles, possão SCI' x
t'rcm:idas a' mel'l:allorin., que .c tle,:inão aoS 111
gart:~ mencionallo , c ~e [lrosi;;.l depuis nu' ue
mais 1C 1'010 '.

'~,o Ql1A II~ ll1emía A. r'nini~lrdp[b scj50 ipúal
rh~n[e tlcspacl)acl'O lJ :irl'c ;,t);\r1o. os comp' ~cntc

dIreitos dc rOllo o~ g~nçl'os' qóJ,: f'II'(:I)) c~p0l1à

I:los dos lugares l11elleiQnad, s 110 al'tigó precclle'n •
tê, e qOe furem 1 al,leallos na PÓI'O;lçãO do Not
te, e uem aS$1111 sejií'o nella :lpl:C 'cnlados tol1os
os despachos ue sahttla fúles na Alfandega do
Sul, anles flue os g.en 1'0,5 de pachallos tonhao
sido, c~OlO lIe coslume, baltlca,l'ls na embar
cações ql;le lil'~1'cm lle ,:xp0l'ta-!l", C.I.: acharem
como sempre aconl,:ce, 110, urgiyollro d;,r l11e~ma

pOl'oação, pora que o A,lmini ·tri)lJ!U1' possa {isca
Iisar a düa sabidu c e\'itu~' qualcLuer extlul'io pu
frao de. ,

{I'" Qlle esLa Admini ·tração emflm, e~u l"gl1~

lada na p;lrle quc I'e~lrejta ii impo)'tação e expor
ta.ção p'elo foral Ja All'an·dega c pelas leis cxi 'len
te', e na parle I'el:.tiva ao 'l'U regimen interior
11elas ordens ,Ip jl,liz de AIl'autfega do Sul, a qllem
/,il:a sllhordilla~a, del'cnJo essa Jlll1la, em pl'e
Selly3 Jas cir(;lIotstancia 10c;Je;' que procurarú
examinaI' e çonh(~cer, organisar as refo:riil.(l in
Lrucyõe', e cmpregar ne~le negocio, que S. ~l; r.
lem-Ihe por muilo rectJl11l11cndatlo f tl),lo o CUida·
do e de I'do quc o seu 'leI\,! lhc uggeriJ', eorla Je
que rarú bum Lom crl'ÍçQ se tirar tia l>re, ente
mcui,la, ÇU}O Il1flritO tlellt~ndc da sua prudC'nto
exe~lUçãp, a Illilicl:lllc que ella prOl'uette. O q\le u
mesma Junla cumprir:'!. .I o~é unes Fel'l'ciraa
fC:L. mo de Janeiro, em 3 ue Olltul'ro Je 1828,
-Jpão ~o é Uqdrig\lc> Vareil'o a fez C I.:rc\'e~·.

Miguel Caloooa ,lu. Pin e AlUleilla.

AVISO DE '4 DE OUTUnnO.

0011. Plal1chell.

Tendo o Dr. ~oaquím Candi.do,Soares de ~Ieí..
rerJc~ expoSlo II ulilidat.lc de ar>rir 1lUm curso de
medicina pratica para os alumnos da Academia
âletlico-Cirllrgic3 .lo La Côrte, declaranuosel'
compati\'el aquelle tra~)alho e<lm o (ta vi ita dia
da do Hospi~al 401 Santa Cu, a ua Misericorc:1ia ,
de que 1 .Meçlico:~,a pÓT bem 5, l\J, Ir éonce,

59··
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.Jel'-Ihe a necessari)l licença para auer.lura do I'e
t~riuo O?I'SO, O qac 'lIssim so lhe participa, pela
::SecretarJ~ tle ~stado dôs Negocios «llI Imperio,
para sua IntellJgencia. Palacio do IUo de Janei
ro, em {~ tle OUluhro de 1828. -José Clemente
Pereira. .

.
A.YIS0 DE '4 DJ; oufuBno:

Coi!. P/sncher.

,Senrlo pro, enle a S. M. I. o omcio tio Com
mandanle Militar da.Provincia do Rio Grande do
Norte, na rlnta '(e ,4 de AS'osto do correllte anno,
em que tlit pal'le de ter levnnlado na Cidad~~ do
Nalal h1Jma easa para o estabelecimento do En.
sin~ ~lUlU,O", ,'lue ac60mmoda 12~ alunll~Os" por
!UClO ~lc 11l1ma subscripção, e c,om o serv.iç,o de
algtins ol,lado~, o qual estabelecimento jú se acha
cm etercicio com grande sal~sfação dos habitan
tes daquelfa Capital: manda o mesmo Senhor
p.~!i\ ,Sey:('~pri\, 1e [:st;~çlo"tlo~ ~!!go 'io~ ,do lmpe~
1'1,0, 'p.a I'lIPIP aI' HO diLo Con\nlallt.!ante Militar'que
lhe /01 mUIto agra~la"el eEta nOlioia, fazelldo-se
por jsso digno de ser louvado no seu au"'usto
.nome. l'alacio do Rio de Janeiro em 4 \le,Outu.
bro de J 828. -José Clell1fWle L)ereira: I'

PJIOVlsIo DE 6 DE Ol1TUlInO.,.
IIlnnlJ.scriplo o111bentico.

D. PérlrCl, ppr' gbça tle Oeos, etc. l~i.1'ço sabeI'
a vós Jniz rle FlJra da Citlade de Porto Alegre,
ou quem vossas rezes (hei:, r(ue, 'endo-me pre
sente o omeio do I'OSSO anteoessor Cantlitlo La
dislúo Jnpi~As '1'1, na crualill,itle de'Ouvidor inte
dno tlesst\ Con;tarCa, datado de I~ de J:ll1eIro' do
COrrente anno, acompa'nhando a inquirição de
testemunhas a quc procedêra sobre ° facto de es
tar exercendo ne sa Ci,dade Henrique da SilI'a
I_oureiro, Serventuario do Juü. da A'lfanllcga, o
Visoonde 'de S. Leopúldo, as fulÍoç5es -,Le Qú vi
dor della, l'epi'esentanrld'que, persnallirlo ,lc que
hum B.abula' sem tilulu legitimo, e só com o
apoio do dito Viscoude, OOlJlll mustl',lI'a pela pu
blica /'ól'm,\ inserida nar[uella inqlliriçã~ lIo para',
grapho\ ,.Ie I\utna carta e cripta plcld mê,Olo Vis
conde ao predito Set'l'eJ1tuarlo, não' devia nem
podia exercer juri'sdicção contencio :i, lhe orde
nál'a remellesse os aulo~ pal'a es'e Jui'lo de Fóra
Jonde fe Ilavia obtido por depl',ecad,os, e que uão
oootinuaose a u~urpar-Ihll a jUl'isdieçào';' notando
o mesmo I'OSSO <lntecêssor que, tendob pl'(:dilo
Visconde outido só all'arú de Ilomeação de Juiz
de sa Alfandl!ga, tomilra, sem mai~ oulro litulo,
posse do IlIgar de Ou villol' da mesma; e pedin
do-me, acerca do r&feritlo, as minhas ulteriores
Jelermioaçôe' e, vi t~ igualmente a resposta (~a

da pelo prellilo I1enrique da Sill'a i.olll'eil'O ao
vos'o anlecessor na exigenoia do diploma do lu
gar de OIt'l'idor da' Alfandega I sobre que ludo foi
ouvido o Oes~ll1ballgailQr Procul'allol' lIa 'Col'ôa,
Soberania e Fazenda r aciooal, prccedenllo in
formação do Desembarg'aelor Juiz dos Feito,; da
Corôa e Fatenda Na'oiol;.al, me' pareceu dizer-vos'

que á vós pertence a dita jurísdicçã' con encio;;a
da;_AIFa.ndJga todas as vezes.ti.ue faltar o..luiz pro
pl'letarItl, e ~mq:uanro o dito Ser '.,o tuario não'
apl'eseotar algum outro titulo Itrgitinll" "i"to que
po: ~lElma ,simples oarla familiar se não póde jul
gar Il1veshdo 10105 poderes quê só POI' mim são.
couf'crh1eis, O 'jue àsrgifn fereis enlel'.e1ido e cum
pl'ireis, fican lo na ocrleza de qll'e se rém u~ 00

pia de. ta ordem ao (lu viaM da Comarca para
sua intelligencia. O ImperadQI' ConSlitucional e
DcfenSOl' Perpetuo do Impcrio tio nrazil O man..!
dou 'pOl' seu 'c'spcoial mandado, ~elos l\linistrós
abaixo àssignados, tio sell Conselho e seus Oe
sernb:'I'gadorcs t.lo Paço. Bel1l:ique Anastacio de
N'ol'ae5 a fez,no Rio de Janciro , :J 6 ôe Oútll'bl'O
de 1828.-José Ctletano dI! Andrade Pii1to a fei
esci'el'el.. ~DI'. A.ntànio José de ~iiralida'.-Clau
dio Jo;;é Pereil'a rLa GbSta.-Acltrl-se no LiD, 2° de
Reg. da:3 Ordens rio Desc7ÍÚJargo do Paf.f), depois ria
lndcpcnrlencia do ,mpel'ib do B,razil, ri {l. i? ' v. I
j J I. ~l. ,f J

., f,' /,. .' dr lo fi
1!jlú Is10 DE .6 DE o,UTUn,I.\O, ""1

,Monllsal'iptp ollthcnticQ. ( , .

, Illl1l. c E'xm. SI'.'- Foi pl'e~ente a S. !\l. I. (\
omeio de -:v~ Ex.', do Iode' J unho" do .oÓ\lretitê
anno, com'torlos o; papeis que o nc:ompanhúl'ão,
relalil-amentó' ii queixa quc Manool Joaquim Ri
beiro ha via feito oontra o Vigaritl da Freguezia
dessa Cidade, Faliciano José de Onrcllas, por
:e oppur ao C',\5amento que pretendia contrahit' a
{ilh'a do supplicante oom o'cadete Jóaqnil)'l Fel'
reil'a Nohrc; c inteit'ado o me mo A. S, das I'a
zôe:; em que pal'a i 'so se funda ti sohredrto Viga
I'io: há por bem quI}. V. Ex. lhe faça constaI' lluC
não <enrlo as qlle tões solJi'I: qnnlitla<1es de fami
lias e cOI1l'el1i-c~cias de casamentos sujeitas ú jl\
l'isJiução dos Bispo" pOl' sel'em meramente ci
vis, e nada-envoll'erem quP. lenha relação com a
formula e so!clllnidade, tios oasàmentos mal'ca
dos pelo Concilio de Trento I t1ln~ sim ria pri"a
tiva jurhlieção ten'lpbraria, e [idos ineios 1'11al'
cado,; no alval'lts de 2-9 'de'Novembro' de 1775 e
de 6 d'c OUl'ubro lle_ 1 i8[~, d'cl'eria elle ter mais
respeito ao decreto de' 5 de Nl vemhro do anno
passado,dó que;) ordcn ~o se'J Prélado em objcc
l'('l nlhéio de Sua jurisdib,iio, como fiea dItO, on
do de e. trahl1ar a ex'posiçãc. que 'hera da familia
do sobredilo lanoel .lóroquim Hibciro, esque
oendo·se da hem enrendida di 'posição do § [;" do
alvarú referido de G de OUlllhro, el'll obs(!I'\'an
dn dd qunl era ~e'ri l'i:{oroso·deI'Clll1ccultnr'e, ola
recimentos qne tão sensÍl'elrnelltc pl'I!j'U li iHl O

detoro e rcpulaçãó tlaquella familia, del"cndQ
em uftimo re-ultatlo limitar'~c no qlle Ite mel'a
111ente espi"it'llal, c deixar ú parle l,mpOrat'ia à
deCisão d'OS'tllCios Ol'din'arios' c snOllJi'entlJllIcnto
conhecitl.o', o' qne S. M. o I. muito 'lhe ha' por
1"C~omOlenJado, c peranllo "er religios3!1lenle
oh' ervallo, afim de He ,n1l0 rCn(W3rem na ua ao
gu ta pl'e~ençà C(lIefxas ;) tal re,;peiló. Doo!' guat·
rln a lV. Ex. 'Palacio do [lio uo :J;jlleil'o, em 6 lIo
OutuiJ.'o de .828. -José Bcrnl1rdilio nap~i·ta
Pereira. S.'. Jo_é Paulino {lo Mmcitla e Albu
querqllc.
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1 Mahusc)·jp.lll autilcnlico.

D. Moda JlIslina Gomes da Sil.\'eira M'ent.!o;l
ça perJe a 'con1petenle rcrtl'llIit'l aç,ão .do· .. cniç')s
dd'seu 11alledidn irinão OCOll dheiro de E~ladb

-l\.far.quez do SabDl'il. O Cnn. clho, inl'ori'TlaIHlo·sc
com a 'I'CSpO 'Ia (lo COlhdhcil'o FiEcal, ln1 de pa
recer que a 'l!pplit:anle (cm direito ii pl;n~iio qnc
he corl'l'spolld'cnle ii patente do l'~lI'(;ido irmão
i\hrqnez do S~baril;'c fIlIC eslÍl m:ircntia pelo as
sento que rcg'e DS I'cmunernçõesl rhililare ; qúe

-os Ina'is cl'\'iços inllical!\ls -!lQ dec'rctan'lento,
além de lJue não lcm lcrbpo 'I/:g'al porque se

'''lIl'anllscl'Íllo alllh'cnlib'd.
J, 1)1 ,', I fI,. 'f .

Jeaquim José Pires, Capitão.tle Mar,e ClIerl'a
iJa A1'111 adá Nocio'nal,c Illlpeltal, pede hllllla len

; ça em l'ell1onera\,âo tll)S sC(Js'ôeniçQS, ",:r,iOca))
do-se esta em suas tres Olhas. Parece ao Conse
lho" ser <l1~l'el'il'(;1 o l'eg\lo'~I'iJllenlu do supplíC;ó.\nle,

I conGcdQIHI0-~e-lhe d rCllluneração tle :120:t/:> rs. ,
que pelo as 'cnlQ lJOl11pe,~e ao pos40 de C.cll'pnel
(jUç Ó sllpplii:anle Lc;m,· \',eI'HkMl,lIQ-St) a. graga

;nas suos lrcf.~ Olhas, D. lzabel.Pil'cs, D. Francis
ca nIal ia Pires ,e D, Carlqla JÔ<lCjuilla, Pires, na
l'ól'ma que sllpplíca; confurmando-se o Conselho
cOln as rc, posla do 1'1'0(;1)1';)<101' da Fazenda e
Conselheiro' Fiscal.. llio de Janeiro, 15 je 5'c-
tembro de 1828.,) "

,Res!J{I/{'clO. -Hei por b,cm 1',I1..er mDI'cê,ao"lIp-
'Pli(}allt(~ ,de huma tença <ll: 220;jj) r~" ql!e DOI'
'tia '. pat(lllle lhe- c.oml~eh! ,cm remu nl'l'aç:ão de
seus seniços, por'a ,sc \·cl·iO 'ar cm s~las lI' 'S fj\.h\ls
D. Isahel l'ires, 0.. Fralici'5Cíl Ma!'ia pires e D.
.Carlot· JQaqu>ÍLta l'Í1~es, Paço, UJc pulnbl'O de
1828. - Com a rubrica de S. M. J. ~José Clo-

-mentc Perejl'a.-Ac/.ta,se 110 Uv. I" ddlrg. de Con-
sultas do C(lllSctllO da F(lI'zCIlda"â fl.. ·250 v. r

llESOLUçio UE 6 DE OUTunRO •

~ I lILIt1I1.cripto 3uluentico. .

O Brigadeiro Manoel JoalJuim l'creira da Sil
va pede a competenh: l'cJ'l1uncras:ão dos seus ser
"iços, vcrificanrlo-se esta cm sna filha O. Cal'lo
la Joaquina IJui1,a Perçira d:1 Sil\'n Gama Lobo.

- Parcce ao '.Conselho scr del'(:ri\'cl o l'I'qllcrimcnto
d'o snppl/canle, concedcI1t1o·lhe S. M. J. a len
ça de ::Ótl '1iJ rs. , :correspontienle ao sel! po tó de
'Brigqdeil·o'. na I'órllla do' as~c'hlo de 28 d'c ~Ia'I'ÇO

- de,l í08 ,"mcreccnllo que S..~J. 1. lhe ('a,.a a gra
ça 'de se vei'ificar" a dila, tCl1ça cm slla filha D.
Carlota' Jonc/nina (ui~a Pereira tia Silva Gama

- Lob ,em allcnção aos Lon.i sC1\\'iços dg sllppli
cantc, no qné Sé conl'tll'Íl1a com o. pareccres do

-Desem1Jilrg'aJor Procurador lIa-CMôa '~oberu
nia c l' :Izentfa, c Con~cl hcil'o [, i eril. Hió de Ja-
neiro, .22 de Selembro ele 1828. '

Reso[rtçclo.-flei por bem faz!:1' mercê ao uppli
can~e de /Hinla ten\1a de 500:t/:> rs., cm rehllllle
ração de ~éus cl'\'içu,,' que por 'ua patenle lhc
C0I111}etc, paI';) sc \'criOc:lr cl'n sna filha legitima
D. Cat'!rJt<l ,Joaquina lJlliy.(\ Pcr ,ira [lá Sil\'<l Ga
n1:l Lobo.' Pactl' 'U ,lc Oulllhro rlc 1828. ..!.- ColU
a rllbrica de S: M. 1. -José {3lfimenle Pe~cil'a,
-A r/1lL -re n? Lio. I ~ de /lego de Ctlllsflilds /(0 Con
selho ,ltl'Fazenda, ci (l. 257'

I'acão allcntli rei; como os da Secretnrih de Esla
d~, não ha lei quê rcgnle a sua rccompensa; e
vcm POI' oonsequencia a depender dc dispo ição
legis\:,tÍ\'a, ou a ter lllgar li lil. 5" I cap. '2", al't.

- J o~, § I I" da Con till!ição da Impcria. Rio ele
Janeiro, ::; de Outubro d~ .828:

Reso(rrçíw. -Como parece. PaÇJ, 6 dc Outubro
de .828. -,Com a rubrica de S. !\l. I. - Jçsé
Clemente PCI'~ira.,- A çlllt·~r. 7:0 ,..Jv. J •• de Reg.
de Consultas do .Go.nsc(lw ela Fazen'/a, tl {l. 157 v.

C_l.nTA m; LEI DE Ô DE OUTt;nnO.

Cull. I,ll'az.

D. Pedro T, por "1';IÇ3 de O'eos, elc. Fazrmos
~aber a forlos Os IIÓSSOS sulJdilo crue a As emuléa
Geral Ilecretou c nús qllcl'cnlos a lei seguinte:

Art. I," 'Fic~ t:xtillrto o o1lieio d(! StlladOI' cm
todas a Alfandegas do Imperio. .

. !\.rl. ~." O Go\'erna l'arú ancmalar cm COlltrac
lO'll'iennal, a qllen1: por rnenQ.. O fizel', O trabalho

•de sellal' as fazei das em carlil huma ll\15 dÚa AI
i'andcga's, c ari'ceadar-,c!-ha p;,I'a o Thesouro, pe
lo rc peclivos B.ecehcr\'orcs, o r:mollll1lcnlo que
cm cada huma dcllrrs-e~lil'cr em U.iO I,agar-se pe
lo ~clI(l; l';Izcndo-~c dc~te receita separada c/a dos
.dil'eilo· Cflll~ nellas sc coIJrão, pura entrar em seu
pl'oclllCl'l 110 refl:rido ThcsolÍro nos prazos mar
c;ldo~ pela lei.

ArL. 3.· Os acll,IaeS Sclladore q~lc líxercm li
tulo vit"licio (lo ofncio conlinuarÍlõ a percebeI' o'
TcspeCli\'os nl'llelladas, até tllle sejão upplicallos
ao r.ryiço' de olllro.lJtHllll'lel' cmpl'épo pal'a que
forem illone05. I.

(,.I'

!li I J 'REEOLUÇÍO DE ô DE O(lTÚnRO.·1 , . I •

; Uanuscri~ro aulhcnlico.

• .A ~is"con essa ~I~ Cacho'c,i"ra c seu'~ filhos pe
Jem .a cómpetcnle rempllernção. dos s,el'Vi!,ios de
~eu hdlecido mari~loe }->; i ô Conselheiro de Esl-a-'db V·" " ,• l~co,nde."la. Ca9hoclfa .., P3I;erce ,ao, Consc1!}o
que, SllppO~lo se mostrem n1ul amplos, cOllli
,tuo e rcle"anlcs os's~l'\'iços'uresta()os pelo falle
'ido marido e pa/ dos snrplic~lllcs, comturlo,

ha,'cndo .!ecchiao da munificellcia dc S. ~l. l. a
J'ele"anli~sin'la 11011ra dc licr ele";)(to a Gran'de do

.Jmpel'io, sómcnte se fa;'clll lli<rno; OS'SUPIJIí'can-
• ! ~ o 1 I

les da remuncração peenniaria de • :60ci:tf; vs. 'p.()!'

anno" seridO.a mclade para a viúva'c oulra ~~ra
~ 'seus Jilho's rcpal:lidamen~e. llio dc Jánciro, n lle

Setcmbl'o de 1828. ' , ," ,
Re,lO(ur-üo. - Como parece. Paço, 6 lle Ou

tubro de 1828. - Com a rubrica tle S. ~I. T.
José (;Icm'elltc Percira. (--l'Ac'I/a-se' no Liv. ," de
Reg. de COl!snllas do Cqnsefho da Fazenda, ti {l. 25G
'o. e 25,. .

. J I '·.r, I Ct

!V'SOLUÇÃo,IlPE G. DJ>. OU,TUB!\O
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Arf: ~ • Se u.lg·lIm dos octu~cs ,:')ellarlore,s .
C:.I:I' tillllu lilalicjo.,[jIC::1' oblido·o otlieje),c II rc
-ttlHl;ql'1 çiio dt: wni.t;fils. poder!l rC'lu,crer ao ta
'crllO a CQllll'CllJlllc iUlle(l)oisarão.

Art. 5,· Fic:ão I'cl'o:;.ar\us to.l~s as, (..i;, l'i~qi
OIclllns, aharils, dcclldos ol'u\lns ol:,tyIV: m
c(JIllral'iQ. .

. ~JjJIl,lar f')S 1 1'00't'UJto cll~. 'I),';:;la nu t'"r,l(lio
(1 ~\i" de ~;.III'ir", :;tIlS (j rlc Olll,íl~l{) ~p 8n 8,

.. ~ \ I \! t. r
; o da Indt:l'clI~t:lw'a ~ do rmp 'rio, ~ lll!'mUDOll

• (~Olll l'l brica c gunl'l 'a, ~TL. ,) -'~ligu~l 'Cól'l
1l1U1I riu Pin c 6.llIJclda, - CO/ll os rer;ist,s compe-
tenla, I----

fiESOLUr,ÃO 'DE 7 DE OUTUIlIlO,

,1I1unll~criJ'11l :101b'~lIticlj.

úios llc Fazenda não l'ori10 1l)lpnUO, n dl'lÍJa
ecnsidcr'ação, c os lIe Juslit;a Mio', uni' ;!'iIO aquel
IC'impulso que o:l'C5fl[mill'll~ O lJ1II' da pall'ia,
'lue não posso Jcixar le ClJn 'i,!t-rar 1!1ll grõ',o lIlui

-tlJ elcvado n(l cllr'açte~ 'dos n~ell hl'o~ lJue com
poem csla A,;oembl'{~ól, ~cO'"ramclllc It,l'Ú que na I·u·
~(ub ses,iio asslImjHos lã\) importar/tu" e l(llC por
lalltas I Cz'C5 lOS lenho I'eeon)llIellilaLlo , ~~Jão
ólhado omo o's jJl-ineipae" IIccessarirTS c Inrll5
JJ?rl~sa"cis para a ~Ioriil,- scg~l:anen, COfl 'olidaéúu,
~,t<lbiliLllJde tIo 1111pcrio do ~Ystenla mO[larc 1100
conslituciollal I! ,,~ IIleU impl;riãllhrol'l~). Ell nao
duvido que ü AS'emuléa Gúo'al sc penetre .Ies.ta
1'l:l'llatl,:, c flor i '50 e';[>cl'o ",'CI' O. tcOIpO tia proxi·

I rho fu ma til:ssâo s.,bian\elll '0111'01 Ji a~ln, E 'lú te
ehllftl a. ~essii(). -Luí'JmJ:Do R'C onslitllCiunál t: De
feÍlsoT' ['orpclllo do llr'azil.

Cdll. Bràz.

,
C~\'l' _pE -Lhl DE 8 ~~ p~:ruJlnq.,

II ,

ColI. 1'Ianch'er.

B J;E OI;'l'UnRo.

lIIan'!scl'iplO ,:I111ilcnlico.

II.I'ISO DE 7 DE OUT 1l1lO.

n. Pellro I, por s:raÇ7l~Ocos, ele. Fa1.ernos
saber a ~t>'llosb ItlOs'50: sll'bd'lt'h: 1r(lle a lAssrnnbléa
Gerol deCl'etoll C. n{ s que~(:plos o ,lei seguillte:

AI't. "o Fica outnrisa,l'o o Gn\'[~I'Il'" a despcn
der' pelo rhc:>(n!ro ll'ublico d... Oôrlc!u !)', O i41cia
,do Rio't1c !Jnflcil't) j 'nll . nno ftl.tl1l'o dcr.aR2i}.,.UO
I" de Jnn{}j('o 00 ulti'mo dio de O.~~cmbl"t1, !;1tó '{IS
scguintes scwlo ns : I

'Pelo ~lini teria do ,Inwcl'il'l (comprehcnr}idâs
ns de pczO-'collltncllygl'apho' cempr'egados~
nmha: aS Call1ar,,s'Le'"i;;!oli\'ns, hcm Of)'f)!O:ns Iltns
ólll'as dc Mal'ocnMi , l'a ·.c~o () COI JOCã., ~ICllu~i

Jas as despC'/,n, 1>aJ"a Os -sobsidios tI.\,; llftnl:M0S
fio (:;o'rpo LCg'isl:iti"p das outras 'l)J'l)'\~néia.,),
5!I'6':000' 1'5 •

J'elo ,Mini 'tClriOle1'a Ju t'iÇln c l.~egocitl' Ekclc.sra
lieos (I ompr'ehentlida: las tlv.. pe1,;\5 do COtwoÍ'l'o
da Cadêo da Cidadc ,lo. Ol'stcrro !tra Ilho Ul~ S.ou
ta '{:athnroinn, . e (lcdl1'tidu do .s0ll1111a nl'plkaLla
pOl'a a~ dcspezn-s dn Polialtl n qllo'lItin d'e I 'J:oool/j)
)'5, lIdeSl1inada var'a a 'prl.llicnção, Idos deli.ctfl~O,

. 'Jõ8:65iíJ~ 1'5" C o ;n!"i~ tlnc fíll' I'l'eeiso'lcI<:~prm

,€ler com a ol'gnniSDÇlâi>,'do SUP"CIl'l() iL'i-ihun'll.'iJc
Jt.l~ti9n" l1u untr os 110-1'1')5 C'StíulJc~~(lím(!nt(i)'s ,1:1-001•

dos 'pltr lei. I' '

l)éllóMini~tcrio"1'a 11\'1'(l1~)'a tcmn!YI' llOrJLI iiI rtS ~s

dcspczas Ilcccssaria's I)IUI'U' 'OI)S't~" ,jll! tI) (I o 'óI ~6
quadra do Impcrio, c para 05 concerlos c cons
tl'ucçõe~ nOl'a- nesta PrOl'inein 9 n'ontras, em que
laes dcspczas 50 pagas pOI' e1ln), 2',561 :ooo:tiJ
1'5., (\ o m:1is que 'I'Ôt' pl'úl:i ti de. pender com a.
C:>mll1issões~(hl Irrpccyãq.uos Arsouaes.

Pelo ~I inislcrio .Ia GliCITa (cOOllwdienlliLlas .as
despezas não, só desta Pro 1 iucia C0l110 Lamhct\l as
neccssarias ,porn Q exercito enwrcgallo nas l~I'O"·

"incin do llio Grande UO Sul c Ci:plali,l.:!~

5,200:000 w.. lo'.FALLl que S. III. o I. rrcitou 710 encér1'a71le1llo da 5' 'IP (
sr.rSlíod,( A ssrmitlé.l Cel'II'l1~e"islativa, ld>cl~ lU 111 istcl'Ío .dos Nl\:~g?ci05E 1,I'.at\ge

d
irQ5 ~c

" , .po cl'a p respcclll'O :lllIlst·O .a),p lCar o mo• .o
AuSü tQ e Oigni '5iOlO Scnhores lleprcscn- que cutcndel' mais uti) e vnnlaj050 á 11 apiio,) "

lanw' da 3~51) lll'nzildra. - Bastüntcs fotão os 140:oÇJo-./2'l r5. , e o muis que mi' preciso ,fl'U'él oe-
acto' Icgi natil'os de~tn sessão, comtudo os nego- cor.rcr:' dcspezu do c~DlLlio~

A,' Juula d" .Conl'"crcio, Agr(c~dl~I'q" F,llJri
'Gas ciN'II"saçiio se lIJ~ndo.u C\'IISIIIIo:I,r, 'OlTI lId'

(!folleia, :llbra ~s· ra~ÕFs cm que se futllda o,, iz
leta 'àll:~nllc.,oa. (lar,a .!Ieyel' ,p,agnl':.I(, I' r' C'~I]Lo c
,[Já!?: ,.!> a c,lrg'a PJ I'\!~guf;zo do U;lri0 NQva l!ier{lfiJe.

O C,ol,.clhc!ro ~':iscnl. n q 19m fJ n1qsrno 'l'Í'I);'U
ena} p111n Ipu r!JI' 'isP."f'(1",I);r'ndcll que, corrl'lj> linha
,Jl,Ol cr~l;l:Q CJuc a FnzclltI,1 de. flllC se tl'ola hç: 'P0l'
If ~l\cz~ e, se m~o e °[l,W:iGco 1 mai' nuc ,a n;l0io-

Ii:.lida.d " nwrcqe a\tenç~o p. ql1c ~c pr,e,lcl1Llc.
, ' O Ililo Tl'illlll1:t) fQj ~Ie r,aI'Cl:CI' qlIlC, sendo e, ~i
,Pll1ihl,) )',:10 Yl't. lU" ilo lróltado co!elir'(lllo '~1l1I'e

est.~ lrllperill e Portugal fJlIC jo Illcrcndoria ° dc
;lImbas a: lIa~~õc' pilgn:tiCm l'eOiploaalllcllt-e 15
pui' cenlo, 11:1,) Sl) Cxvlllinuil 1\' importiJdas ~Ill

,nso,; cslrüllgdros. üs ml:l'cadol'ios dl~l'cm pa-,
bar o,; referido,; 'dil'cjtos tle 15 por cento, '1'01'
.lic:l'C1U 1"'oiluc1os de ~olo P0l'ltlg(leZ', c per~ence

I'C!l1 a suh~ito n,razilcil'ns e I'Ol'\uouczcs.
Resofuç{t.q. - Como 1!:JI'ece. ,Pnço l!õl Boa Vista,

.,.'de OUlllbrp lh, I ~~a. -l\Yi"ucl (:allllon du Pin
c Almcida. -Ea;lrahil.lo no The,~o((ro Nacio7lal do
origillal ellriatio ti J unta aos 12. de JlI ne'il'o de 182g,

~lhl. C J~XI1.l. Sri'-{ 1\1. o J, ha p01;'uelll 01'
den. I' qnc Y" Ex. f,!':a Oil5,"01I' ao Bach01l'ul í'ínto-

"WO( Jll~~ COItI!)() LOIl-atla a prol'isü"o dc i\d"hga
do lIa ~asa tIa Supplicagão que lhe fui eonccll.irla,

,}lOl'qUC sCllLlo a, adl'OI;aúia huril I1\IIItUS, publico,
lião ,pú,lc sei' exercida por indiliduos quc n'-o
~ozçm dos foros LI.) l'iLladi'os bra:c.ílciros, 1>eos
.l)lwnle a V, Ex, P3ÇO, 'CIll 7 ue Oulubl'o dc 1828.
JlJsé llel'narllilJo Bapti o,a 1'cl'eÍl'a.



moilll' Ômffi:l p0r c,i1cn!li ~~g'lI O," .Õ!)G~2jj~" ,1'-;<.

n, Itrlporlanl.'i:l dó,s,(Joli~"\Jiiie:, I~all t'to' iuoi
segOllt!n o ~'hI11~UF4{) (~ol ~.ullirsl~ I io 1lc-'p(J~lli I'()o:'

lU. P,roeluem d~} 2~,noo (tuín.tmu 14c púo.hra ..
ziU (!I:8,@oIJ 'f(l~~lat s d" diar"JlJ,uIHos'. i

IV: lnlpul'lllOeia tI'6 ~1llJ}\')stl!l,~ c'QJ,lr;lllflS- pelo
PJoIiClÍ:'l, dO-I'on,dimaolll .dá Gada tia POll'Ill a •
bem co'mo dc ou ("Q·s I' 'lId'imerlLoS não conbe-mpla
d'Óll. na rt?ce.ili\.

V, As sobras tios Prodncias, ~e alguma' ali
li I'er, depois ue sotisl'eitas suas d r:"pews 1'1'0 viu
ciaes.

/lrt, 6," Ficão cm ,i~or, e cnnli'nu;II'úô a co-
, bral'-se duranle o anno J'C.. j 8 9, lodo, (JS lribu

tO. ç ill1V.o 'to Pl;<jl qi l 'I tl;5 ,(f11l lll.do· :}" [~'o

\'incill.~ .. WO JI~!ll?criQ 1 "'~é. ~u,-e j,l.or lci 'iii, DI lJliH' ç
a ?\ljlJl! >r01Pr/1 , pp íiçjiip, sul :lillli~\ '! li r 11
tr~. _,niJ ç,on ~ur IÍllap~ dR" flrh I í} II <J~, C,qp" i.-
tplf' o 'I J. i I I f,

I ~I:'t" ~' ~ P~r :IÚ)IFf~ o, dçli. iL ()I'le, ~1;Ç I'Ç\. lt1i)' CI'

"W a01\o ~le ~S1l9"1 Çl-63 yJ,1I 'isadQ (II Ç;"'I'(:1'I11l a,
coo-l\''lhil 11I~m ep11l.rç~til1), lI,t qg l~lli,,1 ~I'\l,I;,t \:-:
nPAeí5s,qri,~, d~ nwn,ç.i,r~ f1PCu Ifluiri '('í1J'çl~i\·J).~~

1'01' aos fifltl.cW.~çs n.aG'ol;tt(~, ltn"ljlLl eOAIl,: II~Xa,

SI) 4rnor~isaçjj,o, e ii I'!)';'" !~, 'c.u,dilllCII O' ,I, ~ I-
fandjt/t'l. ,
• rt. &.···0 M~lljS\ '!) ~I~ far'I!)) -a ,J, I)" cnt~riÍ,

();:~qlli p,1l1 d~an~c I a, C IlJN'j,I ~os OlJpl,llaolo., .;',le 0,
IIi'a 15 rt'e Maio', i'lIlprcssos, o h oIó,riço bl'r4L lIa
receila e dcspeza de ln.!"s as Producias I fi nUllo
1i1lJlo, 1/ ol'çamcnlo g>evaJ' de Lodas 'JS deêpe7ia.~

puhlioas d~s me. mas' no allllO fullll'O, e " ill~

portancia du 1l!MlílS as contrili~l.iyõll· I~ l"él1ll'ils
JYlI bIi-C<lll.'

Ar'L O,·' No hala.nç-o « 110 01'9nmcllLo se f"r~

intlil'iuu~çãl),lt»s t1c"pCZ'3' onlinariug e ell.'lrllnnti
narill.9 em 00,!a hum ,d(!!; ~Hnisterjos, e sp d(lr!~:J

I'nziio (le ç;adfi, h IlI1l a tlGII~s. "
Art. 10." No dito balanço c orçall1crllo, ca(la

iIl.inisferio ollll1prelle,n<l.ci'(1 (I ele pe~as "l"C' Il(ll'
ell Sé dtlVétH f[IZlW1(ln~1 toJo o tmpl.'vio , ela.. Ollí"

plicarii cm ~alJlllla . "lne ill~liquelll, llãu s6 11 ~)(l,,

liúnlar app,liuofCn, mIISllam'!:JI:m o Icg'llirlo(h~ di
oada hllmar.: I •

Art. II o COI)) 11 maior iUllÍ-\idlloçiÍ~p-os"hd,
e com,a llis~i41C~II() dó rccJ'ila ol'dill:ll'ia e I.lxtráOI'·
(Hnol'ia, nprcsontlir'[\ LOlllbt:tn o ~lilli~lro ,Ja
Fnenda o orçamento do rec ila dn lolln l) ln p .
rio, (!xpliuando-3 cm labolla dl!m(lMlralÍ\'a dói
ll':llllV(!Za do' Goda ltUma das rCl,1Ila ,e das Ir-is em
qne se ru ndi.ió, ' •

AI'I, 12,· I~ar(l mel heI' t!1!scmpcnho d'as dlspo
,i ões alllllced 'lHe:;, ~é elllltal'i, o 3nno finanCI'i.·o
11'01',1 em diante do lO til; .Jl1lhÓ 00 IIlliOlO 110 Jll

nilO : o olf~arfl 'nto. p I'taill·. 'ql1~ ~I) 0lll'e:eM;w
na sl'sEtlo tllJ. ~ 8':19 <Io\'eró (, 0"-1111,10 slc mclhctlo)
sei' do I" tio J,(llho de 185(;)" (llê 30 de JOII ho d(J
1851, e conjlllletamellte Cpor C!lll~a do melilllc10
nclll3l) lI·!fl'unge\' o 1· SOl'1lestl'l> dO':1I111<i dé 18::ío,
e a oOn'1:a, que g lÓr.t1dl'QI'1I lia ,dita se. SIlO <ln
1820 só' (l' ~rr5Q d-o I· ~llnH"ll' ~ dc IS:! , puro
p'{1.del' PÔI', e 01;1 p 'lÍtica,,, alt(H'n('fil1 dl!tel'nlinl1<1a•

t\rL '15,· Tollas u m pal'tiço\! por dnde' c
llespendem dinileil'os JlltltliC'll'S pl'C t3~'ÍJÚ O(1liloS
no TltusO'tH' I ublicú dos, tl'(:"jJ ''6a~ a seu cal'~o,

-, 4;2,gáJ:g5.'lI.)'t>9'rG
I, I

- 2C1hfl.l1lii ~i 'lauio U~ li'azOlIltllll:
QOJlfillan.l.lOfl isa~IIO' tAllmr; f.ti0ô I

lllil:tltle tri~u:ó~ e~üafl!fcit ~(, ". \, !I

, Ih a~IIt:i'P(lr ...1 ori glllez.•••' I'; I ,8:o8bW;!l..oo
lláJ'n amiOlIli$J9ÜÍO"CI j'U1J0 ' c1al.u,~" C'I I f,

" idao u'Iel'Bo ,i eOIltl>ol:i"wlla. tã&. ,:qJJ)jj)6'liJJ
P'lI q 'os lal:,'i Ju,:p'l-7.OJil Ofloslólll1o.. , t

tosllll~ CJ'I'\lD flllC'n t :(u'€, I.u 7Ji d'aó i

aIS, qubnÜu!i p:t'J"a 1'.a!fOOlUlIlu I ,.

dQsI,emll\' .~iJl\Ost' (dl'atl.goil-t
r05 c as f1~1 ãnti a~ ji. aO~I.rJ'.a,

i'ttch~.i.I.a,,' n(Js·.ulll~pczas tio
Mir istle j(J 00 mR~.io,

hl!ln: oomo '0Sl; qUlal1tias de
'4() lQI0~ 11$. pa.raqamhkl,
e dc~.tr> r;SI P9TO II CapeI
ia'JIill' ~ll Ilihe, OUfU',"lJu(J- 6€a
lltJlp:lIimiooJ' ,'~". P,?'M!?.o2.tJ)~51
i " t ~' Il t .. --t*r-.t"T--i*----=1

-.~ r'l. 2." A'létw (lia. J~pczos_ a&tlUla uocrl.'tndas,
fhia o: iUilli h'll ua ~a7.end;)j'(lU~Ol'hla.ihllJ3 fa;:r.(t!' ,;I •

(lo. u\17.:>$ nC~!J orlas.'
• J~ L'aró.lpügol' os (liíl'OI:en~);Ii5 rli: ulLJ;ml.oll (~l)J

CltmbUII,nlJ8 ragaHl(IllOO o s'.cmlwc. 'iV10~' c5br.().n~

gMIX\S •..c '-fIS J"JncplJ"U'~içãoAI«)s Ncg,Céj<)', Eslua'll
gciF-tllio, ohra11~l.o"lto fmatlQ >fJJl'!!e'mo<i,'uti~ s;ojn ii f<'>a;;
zen,la Ilttl~hHaa. .

IJ, l"lrp p'pgal' ()~ s~llSillios D,.Os ))lembras do
Corpo tegi~lativo, qU31ldo às respeclivas Pro
"inei38 U~ Dão p(lI~erem Jitll,n:w, (\lI qunnJu cllcs
Pl~liriiCj). Wlcebçt' 113 Cw:l, l ~i\ç3ndo, ne~le caso
5Qj,f~ \:s~a~ f>"Q\'iriéi.a,s para iIHleJl\ri~al,pl f) 'fhl<-
~ouro 1~\lbljG().. I . ,

ni. V3r,1 prccnçhcr ~,sllnprir o (lçpcil qUi'! po -
I J 'I 'p , , (1' d f I' 'II..sa 13\"t!r em n gumns ,'OV}IIÇla~ a,~il1 ai' il ~c-

c13J';1 ,l~ f)fI 01''',\0' 'ú da Ilc\)jlrtiç,i!o lLa il"I,7.CIl-'"
.~ .I:r . I .

d'U' .8~~\l, S 135 l~cqdaF não ~h~p,il!em n~~~ su,a-s
de~p:ç.7,;)~ leZ>I,cs., II _. ',,\ 1.,

lV. Pnnl a n010I't\,-;açóH) e )u:'os d3 (li' líJ3 111-
r r f 'I j

len1a qlle so fuI' cunsolilhn..lQ, \lo tlo~ çmnrcsLi-
{ ,. ...... I. ' \ 1 • } I Ir

mo allC so CÇl)ltl'i! 1Il'em liull,Lro u,u 3[1110 dc~l3

I
. l!' l I I •

1.'1_ •

~ Q I' Ir ' Il}rt. .:I." 113nlO sc c (!Cl,UIl :l poz, :1. oC,sp.e-
Z3S orbiLl'adas paro os iHilli,ilerio da i\bri'~\1 c
GUQr "I çrii~ re"II7,i~las I~'f:"l) que j~CI' ~osso , lie
nado qllll nao (!xcc\l:íO ao terço" do ,I r1)1tr, menlo
feil!) I ar~ o te,iHn~ de g-ncl'r" e i~\o p~o, só nes,
la l'roYinc(i~, m:\_ elJ1 Lotlns as do Imperio. ,

I ..\,\,t. '~~" A~ ,!csl?c1.:lf ~)lIhliC:l,s, n<lS c1e!11<Jj~ Pro.
vil cias do Tmpel'io niio decla;'~d,as na, presente
lei. G()n.1iJ.lllarú~ a I'azer·se dllrante O (llln9 de d32g,
n; 'onf(l'I"l;l'Iid~)de das lr:is 'que as oc\,'e!J! rqn-\Jlar)
ben1 çr>l110 da'1 Ol'll,cns nnlerillI:cis flo onno de) 1628"
q,l e até nl:lO a.s ,:eznla,iin, e se nüó ólclIOI~eJTlr~
Tog-atlns, As r1c.• peza cxtraol'elinodas que é pre,
ci,nrem cm cnda hllITlliJ, .tln' Pro incius só pOlle
l'ÚÔ ser reitos nn I'órnia tlu lei ele '20 de Ontllbl'O
de 'ltl2fJ.

.A'rf,' 5,· lon' ('lI'yll'lb a 'rco!'ita ~'0 'tI'~\I(!ó'OIHil
. P(rljJjl().(J',IIjl~~ Côrlc'O [ll'OyJli(!Üi rlo.lHo l.lc ánlJi:..~

1'0, 1\IH:U' O anil(\" 'fla I 8'~D, elo 1'1'1-a r'1cit'à S'I'l5'l1ij IÜ!":'

J . riTJpO~Loll :0' lia rel,la'5 dãs P,'o,'il'l -~ ; so
gnnrlo o orçamento resreclivo, e '!I!\<ada' li
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Gcalillo reSpOilH\\:cl o ~lilli:,l,t01 lia Fazenda por
~Ila omissãó a e~lc ~es'peilo.

Al'I. 14.·...Fieão re.vogatlas lodas as leis, alva-
!'its e, mais resoluçõe cm cn·nlral'iu.

Manuamos, portanlo, elc. Onda no Palaci'o
do Rio de Jaoeil'o, aos 8 de Ouluurv l1e 1828,
jO da Indcpendencía e do Impel;io. -ll\li'EI\AD01\
com rubrica c guarda. - (L S.) - Miguel Cal
mon du Pin e 1lmeida, - Com os registos compe-
tentes. '

DECRETO DE S Dl; O\;TUnRO.

ColI. Beaz.

Hei por bem sanccional' e manual' que se exe
cule a resolução 'seguinte ,dá Assembléa Geral:

Fiea hppro\ alló o plano d regimento intértfo
da G:lixa de' Aniortisaçãd ', aprc~enlado pela Jun
la da Aclminisll'açüo da mesma Caixa, e anuexo
<l ésla J'esolução, assigrial1a pOl' Miguel Calmon
du riu e Almeiau, d'l melJ C6nselho, Ministro e'
Secrelario dd Eslallo dos Npg(ll 'ios da Fazenila,
l'residente 00 'l'hesoul'o Nacionál e du Junta da'
mesma Caixa, que assim o'tenha entenuido é fá·'
ça execular com os despllchos 11ecessarios, Paltl
cio uo l1.io ue Janeiro" em S de Outubro de dl2S,'
'}. da IndcI)enclenéia b do ro perio. - Com. ti I'U
!Jrica de S. l\I. I. -Miguel Call1loh dll Pih e ÁI~r,
roeilla.' .... > f" I

Ai 1

PL.L'W do l·cg.imcllto ir',tenlO tia Caixa dCt, d mortisa- 1
{:iio da DifJida Nacional ~ rrcada pela carla ele lei,
de 15 de Not'om!JI'o de I S'27, pCLra mjt!w.düar as
suas {itrlrções internas, detel'minal' as oÚl'igarões
de cada'!lIt1Tl, dos seus em.pregcul()s, e. (i,'];!rl' o sys
lema mais I:pnrelliente _pal'a II ,sua escriplul'Il{:iio, ,
na COll (onnidade do {lI't. lj 5 ,d/[ llIésma (ei,

CAPITI ~o "RIMBmo. -D'á Jllll\a 'c s a~ altl'ibuiçties.·.~ ,. , .

Art. ,}. o.A J'Ill1>ln ill:~iI1l1da p;\,ra admil)i'Lr<l" a.
Caiq 11c AmorLisn~ãl) da Diyido NacionaL sc rCI1-,
nil'Ít, em se-ssão Ol'din'al'ia, duas' "el,es lodos os I
meze~, s':gllQdo a lei, no' ,lias 15 c 50, ou nps:
primeiros subsequentes, (juando os fixa(lo~ forem
dias santo~ 011 ·feriados.

,hl. 2,· A ,/(Inla,exereeril illlll1a l:lspecC)~o Ge
rai sobre todos. os "am,QS adminislrativos Ja Cai
xa de AmorLisação,

Alt. 5. o .Em cada ses ão Ol'lljnal'i1\ comec:\rú
o. seus trãba 1]lOS pela re "iota dus li Vl'OS da' es
'l'ipturllção da Caixa, aum de se c(:rtifical' se es

Ião .na ordem prcscripta, e providenciar qual
(luer falta, omi ·.ão ou "ido que nelles ob
"en'ar,

Art, 4. 0 A Junta fará puhlico com allleceden
cia o dia preciso em que dever:'l prir)cipiar o pa
gamenlo dos juros das apolice ero caJa semcs~.

Irc, depois de pôr o de 'pacho de - Vi:'ta e ap
JH'oyada-na folha que para o referido pagamenlo
deve ser feila JJa com pelente Contadoria, as im
corno o do sorleio das apolices que houverem de
amorlisar-se ou I'esgalar- e, determinando as so
lemnidades e mais requisitos com que de\'e au
lhenlicar-se e le aclo.

Âl'~. 5.· A J unIa, pOI' huma Commissão com·

posla de tres dos sens membros, "\icl1ifi(;alrÍl, 'quan 
do lhe parecer, o estado uas somDlas e.xi.stenle.s.
dC\'enuo fazc-lo pelo menos todo. 0 I me"tres,

Art. 6. o Sr: além dos rendime'1f'ls , 'fundos
obrigados para o pagamento doS' jUf>S e amorti
sação das apolices hOl1\'erem ou~ros applicados
ao mesmo fim, e que sc arrecadem pela Repar
lição da Caixa, a Junta eSlabelcce"':l o -.sy tema II

. mais imple e economico que fôr poss.ivcl, que se
deverú scguir nesta an'(l\~alhlção, pedimlo ás Ca
maras a sua competenle approvação,,'assim como
as tJ'ansacções com o Thesoul'o Publico, confor
me os arls. 67, 6S, 69'e 70 da carla de lei.

Art. ').0 A Junla dclorminar{, as suas rli.sposi
ções ao ln pector Gcral, que, como membro da
mesma JUllta, fica sendo o orgão e execulol' das
suas deliberações, conforme a lei, aJ'!. ljo, com
o recurso de requerer as ses ões exlraoruinarias
que a urgeflcia tios negocios da Caixa exigir,
conformo o ut. {15.

Art. S.o A Junta ter:l o seu livr'o de actas, em
que se Jançar.úõ 'os trahalho,s dàmu tll.a Junta em
todasJ as sessõc', potlendo"csCrevel1·.sr: el11 .se1'a
rauo qualquer volo que seja '·encido. Esle lí
n:o estarú ti cargo .do Secretario da J unIa qUIl o
dever:l' ro(li~ir com lOBO o cuiJad,o e exactidão,

Ar!.' 9. o Dcvcrú a Junta apresentar ii Cama
ras <lf/l1olla IJUodificaç-es e aLterações que a ox
periencia f'ôr mostrando serem prefcI'i vejs, '

CAPITVl.O II.-Dos Empregados ~a CaiX? d Amorlisação,

Do I.Jl,~pcctOI' GeMI.

Ar!. I.· Além da obrigaçõ.es e, pecificuda nd
ar!. lj6 da lei, deV,flJ'Ú o Inspector Geral regl{lal'
os Irabalhos, dislribuindo·os pelos Empregados.
pab que .todo o cXl)cdicnLe esleia em cli<l, e as

~ I [ • I"r ~ • J •

parle' promptamente 'i I' Jaaas.
Art.. 2~0 Sempre que aJunta serennir cm c>

são órcTi'naria. alft'e elltár;. ii mesma os Jií'l'ds da
e 'crip~t1ração expondo h1lm relalo' io circum 
lancin(10 das opcraçõe~ ema!s negócios que tivc
rem oe~orriclo,dcpoi5da ultima se são.

Art. 5,0 )'elal'il 'sobl'c li êilllflhêla dos En'\pre
gados, afim lle que cu.mprão os seu, de"ere ,
infq\'ll1ando ú Junta a,cerca do sen meritu U1I lle
merilo.

Ar!. 4,· Como orgão excc.ulor (las resoltrçõé,
Ja Junta, ° Jnspedor reccbcd\ cm cada, es ão
ltUlll<l nlin(lla 'das ordens que deverú etrecliva
mente pÔ!' cm execução, redigida pelo Secl'ela
riq e appr(l\'ntla pela Junta, cxponrlo comtuc\o
franca e lealmente as obscl'I'à'ções que em sua
consciencia jnlgar dcver fazer sobre es as mes
mas ordens, afim de que a mcsma Junta lhe re
mova qualquer duvida, indicanJo-lhe os mei'o,
adequados ao perfeito cumprimenlo da mesi'na,
onlens.

Do Coniatlol'.

Art. I.· O Conlador será encarregado de tQda
a C'l11 labilidade, dislribuindo o' Irabalhos da e 
cdpluração c fiscalisando sobre os Escript\lrarios,
afim de evitar enganos, e quc a escripluração c 
teja sempre flm dia e cOI'I'ccla, segundo o sy le·
ma adoplado. '
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rI; Err. !1..0 'F;~[I o' }aÍlçament<t nos Iinos compe
léntes de tOIJ~'S a5 despezas do cxpedient~ ap
'p 1'0 va.tlas ~p~l~ J.tlnta"e com dcspáchos do Ins
pectQr, as:i: o ando a I'e~cita e llespeza 00 The
souro, 'a,sim como todas as mab contas ,.infól'·
TI.tis QU ,ecr~idões que se passas~em. '

" i I " Do T"pso/ll'eil'o,

" Arto "1,· 'O Thcsoureiro da Caixa tle Amorti
s,!çao so dOl'el'[1 'pngal' 'aquella, qnant-ias que e li·
'Verem· cm folha lIe pagamento; quer saJão de
jurps, como, de amo'rtisação das apólic'e's com ap
provação da Jitnto, determinadas 11<'15 arts .•'58 é' 59
lla oàrta tio I'ci~ I J • r,' f _

I Ar!. 2;° Além do éofre gera:), pelo' qUtll são
cdllectiYamente re 'ponsavei' o [nspectôr, o'Con·
h(]O'l" e 'o Thesoureiro, no fórma da lei, art 71,
"<l de outro em que c. gunrdem as apolices amor"
tisaU'3s c golpcallâ , conformc o art. G2, lerú O
[Ihesoureil'o hnm cofre .epnrado, e de huma .ú
ohal'e, no qual g'uardal'{j a qURlltias pareiaes
queJM 'l'cccbendo /HlI'a (, pagamentó dos jUl"os'Q 1

'<lJ11orli ação, flue lhe ,serão a elle ThcsfJll~'eil'o'
(}al regauas'cm '!3:011la'eol'l'entc de l)agomcntos, le
g~Ji auo' na f{)fma uo ar!, ;.1I1tec~llente,. aum de
ii' pllg.ando iÍ partes conforme se foreln apresel'i-
t;lnf/Q-; c I , •

: , Do Co,nlOj', ,.

('Árt. I. ·:.b ·Cort'ctti'r:. 'alêm' (lll'rc,~i)bnaBilirl-a
lIe q e"ihc il11frÕ'ú a Qi:i7' aI· r, 56, b-l)(:e;a '1'al-'íllà·
Hj)'J ePa's 'ttânsfbrbilcÍà'g, >Clcf'ciril, ·h;]' !oocásiã'o t16i
í't:íS'nl'nedL<ti ~10 .fUI: . ·;I/'·eHuç~l' á apthc~ií'i.JL(Jt·IJ
das - pol.ices apl'Csel)inti!tl , b á' ]clen titld c"'u
pó 5uicfót: on geu 'Pfoeurac101' bá tanw; cOl1fql'l:llC
o' lei, oj' , 58, "'parn o tlUdehí ó 111'1'0 dóS alõl?s
e (j 'tia't~log'o jntller: da" <lpolicd;, n~ 'qu':ll ... nlar
gi'lm se inscl'êv'erúõ ·os Dumeros uas apoli~eS

úmittidas, c eru'seguimento o 'nome d origina~

1'10 'C{)illpl'adol'., 'e i:t sim UOS sl)hscc!uentes pos-
uitlorcs, notando aS folhas do Iillro das traoh

furencias de maneira que jog-ncOl hum com ou
tl'O, Se fôr Procurador (] que apresentaI' a apoli
cc para receber o juro, devei'''' o Corretor exigir
deHe ·a procuração hastante e mai circumstan
cias, na fórma da lei, art, 58, 'Ipe 'el'''' lerarla ao
maço competente, cotado com o numero ou nu
mero'S da apolice ou apo!ice que apresentar,

Dos EscI'ipll.ral';os,

Art. I.· Escrcverúõ iodisli/lctamcnte em to
dos os linos, ú excepção do diado e lino me .
tre, os quaes erão a cargo de hum só, e ómen
te poderá ser supprido no caso tle impeJimento.
Farão igualmente todo o expediente e trabalhos
flue lhas forem ordena\los pelo Inspector, e tudo
debaixo da Jil'ecção do Contador.

Art. 2.· Deveritõ ser exactos c a 'siduos nas
s.uas obl'igaçõQs, guardando o methodo que ~he.s

prcscl'cVCI' o Conlador, para a boa ordém dos
trabalhos, clareza e accio d.ç eseripturação, .e to-

f'~a:> os ma~s obrigações de hum perfeito guarda-
i \'fOS.· ,

J ' ,.Do Porteiro.

Art: 1,° O Porteiro'deve ser respoosavel pelas
chaves da c:Jsa, guarda e desvelo de todos os PlI-

TO:110 VI.

pc is e Ifnos qúe houverem de ~c escriplural' oa
Repartição da Caixa de Amol'Lição.
- Art. ~ .• Del'el':' ter a casa limpa e espaoeja
da, e t<Jnto·a mobilia como livros, papeis, etc. ~

serão cansel'vados paI' seu cniuado nu melhol' ar
recadação c al'fumú~lo,

Art. 5,· Sempre qtle'houvel' Junta se 000 er
nriÍ no seu hlgar, pl'ompto para rir ao toque da
campainha, e executaI' a- ordens que lhe forem
inlimadas,

1\1't. Lj,. IJançarú n lil'l'o da p,orta, a seu car
go, as (Jc;-pacho lIa Junta' II bre. os requerimen-
lo' das pal'tes. .

Art. 5.· Comparecerfl meia hora mais cedo do
que a marcada para os mai, EmpregadÇls, afim
lle ler a ca-a limpa () e panejal1a, corno ho co lu
me, e aecio,

J.rt. 6,· ll.coberíl as ordens, partieipaç.õcs c
aviso' para os oommullic<Jr Ú Junla, ln pec-
lOI', elo, •

Art. 7." Além (las ohl'igarõcs especíUcallas 00

ar~igos antecedenles ele te I' '{l'imento, acvel'ú o
Porteiro cumprir éom ptllltualidac1c lodas as 01'
dens relatilras ao sen iço do expediente da Caix.a
de Amorli-ação 'qu' lhe fOl'iio "ndos pelo 10 pcc,
tOI', ou pelu Contatl I' ou 'lhe .Qul'eiro.

Al'cigo& COllll1/1/1fs 1)((rn rodos o. EUIIII'ogndos.

Al't, I,· E~l tOllos os dias não feriado', o
En1?réga,los da 'C,)ha t1c Arhorlis-açüo col11pare
c \aõ' rI'â"c;lsa' de! linatl'a paTa os scus 'tr:nhh'lh jl

péhs no,,fe'hÓl'a's tia 1T'a,bh;ja, p 5, ldriló ir .ullas'a
fdl'tle~, conf'oi'me a'i r::tlica dá mai' Rcpadj~õt

I I, , .L I" f , l' dPU) It:as e.·ceptuam 0- c porem no' I la II

maior anlllencia de tr,-\b~lho, ucando este artigo
ao arbilrio do ln pet:lor,

Art., 2,· n;l endo ihc nt1io na ca a lla CMxa
ae Amorlisação 'ou Ruas ImI1:l,l~(1íí!coe:, tolIo,s dc
,'crúú com parécer n'a me 'ma bbsa.

CAPITULO III, _ Das IrausfcI'cncias,

O:; arts. 65 e G.'~ da lei. expoem com a extcn.ão
necessaria as formalidal!e3 C$ cnciaes para a au
thenticil!aLi" llesla:; tra!l~acçõcs,

C"'ITULO II'. - Dos pagalDc~los dos juros.

Art. 1.. Os arts, 58 c 50 ua mesmn lei são
igualmen!n bllm de:f'nvolYido., e não carecem (la
mais e,'po içõe~ do fIlie sobre os recibos qpe!dc,
ycrúô c,' p;l _ado na me ma folha do pagamen
to pela lr.lra do Corretor na fórma seguinte:-·
Recebeu e assignou comigo. Rio de Jnneiro, ctc.
-(isto he) a data c as ignatllra do Corretol' e
oa parte, debaixo da yerba correspondente da
folha.
I Ár!. 2.' Como poJe aconteceI', e a eX'perien
cia o tem mostrado, que a'gun~ po~suidores dtis
apolices não "enháo no tcmpo preuxo pela ler
éobrar os scus juros, para aldar o debito da con
ta corrente que dCl'c ter o The ameiro com C1

cofre geral, se depo 1lar;'IÕ a quantias que fica
ritõ cm ser em hum cofre com o titulo de-cofre
de jlJros em depo ito, -cojos ela vicularios serão
os m.esmos do cofre geral~ na fórm(l da lei, abrin
do·se CQnta no horra,lor, diario e livro-mestre,---
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cofre do jUl'oslem dep o1ii to "';r a juros não ecla
mados pela fnlha N. .E para o"havel' desta 'Gonta,
asíq~l1lnti{[-s qnelse (oI;eLll pagando I'!as ~\~ste ,de
posloo, a, qll'~I:U" pertcl!lecrem,f1 :C5.0riptlH'anl1o-sll-+
jurOoS não reclaohulos -au cofl'l~ de jll,ros~m de.p.osi.
to pagos a di"vel'sos ; juros 'Veocido.s de tál sen1es
tre, como da olha N. em)Ilaposito nesre c,o fra,
POI' 1 -o tlll'em sid.o r.oqll\mados O@> $eu de l'idQ
tomp~ déJ pagamedtoo; a; sabor" aI E. ~anttl ,I',a f"
tanto, etc.; somma, ele. .-.: "11 1 1'1

'.Ar 1,,5.· ÂS'llq-paMiu'Sl (Jopos1tjJdas, ne~Le c,<1fre
serão na mesm.a cSpecie oifn ·que se JW\l e', fçit,&
l)agamento da folha respectiva dos·q·~e O· ·ece·
bôl' - . \ , 1 I, .;' _ I • " • J.
I '1\:rt, "4:·(, Gllardal'-s.e-ha no mestn!J J:lQrl\~ b,u.Ql
n:lnçiio extralüéla1.d.a Tolha uos non1es,dostilredo!.:
l'es ás quantias deposita'das, declarando-se na
mesma a quantia que perLon'ce a caga bluJ;l.e as
suas espccÍ<l3,.e {\ medida que estes oredores fo
rem cobrando, passarúõ os seus recibos na folha
l'.:spedU I"a. .'

AL'ti, 5.· As· apoUces cuj os j,l,l.ros fanem I'ece.
lJidos do c@fl',e dos jnr.os em ueposita:, na [ólljun
do art. 4·,se1'.10 oil'rimbadilll com o ,seUd do. se"
mestL1e competente, fi ara o que sCl'ão gl:\aruaugs
os carimbDS no m{lsmo cofre~" j

L tI
CAPll'D~tl cV' - Da arrecadação !ias,tIllndas da Caixa

de Amortisação.
. , I : Li' I I li 1 (. \., ., I ,'I,l•

.A JlIn~a .çleY;OnL p, ntu.aJlI\.c.[\;~e 1CXlgV;/ 9<l,S'I!:;P~
cas:mare:adas~. QS r\1odos,'<:Iu~ ~I~~rsãp' C91l,S;.g?á~ ~

P!P'<:\ í1 pa§'.aU1Rl'\l9 ,flos-jl\rO~l ~1~!DOJ;tj.!\r9~Eh~~JÚ
dt;,qq«: ~ao A I}'e '~qu~Je~tflI9q,~trMOuljlo.S"~~jll~
PB~a!1'!l\n~OhnO?l.~c!HPcW _fl'Pi~s q " " • ~,Ii:)ilr1l1'í

j Li'", Jólj (J Jrtli .. tl cAp: ru'DOI.Vi.U: L h íJ G 'IU 1'(11

. ,':) ( II ,1 (i J" h ... r
,A.,e~\,I'iPJ~raç'-O,fl"rJ:ai' ~~ ,Ãll1(H'Li. aç~o ,de.

V€fl'á ~ftrSeila por p,í1,I;lfdas, dobl'adl\:S. . '\ . I

Pabeio cio Ri.o cIp Jaopiro, ell18 d[1 Outubi'o
ele 1828. -l\ligucl Calmon du Pio e Atmeida.

A.VISO DE 8 Dll' OUTUBno.. _ I

l\hnusedpto authentico.

lUm. e EXITI. SI', - S, lU. o l. ha por bem que
V. Ex. faga decidir com a maior brevidade pos
silel toclas ps queslões que aioda possão existir
sO]Jre ~oLigyidatle dos,l\l;nistros da Casa çla Sup~

plica ao, para que ~ depois de coucluidas~ s-c
po sa fornwJisar huma relação em q,lIe todos se
jão cOl}teml?lados pela oL'Jem de su<:\s respecLiva
aOLiguida des, que V. Ex. fará rerneitcr.a 1::. tá
Secl'et~ria de Estado, comp!'chendendo- e ne.lt'a
os c.hance le,I;e,s ~las n.à1aç;ões da Bahia, Pl:Jrnnrn-

I ! .. , f j U

buco e l\laranbão, com a an tiguielade em qlf i~~
ac.havão,nq meSma Gasa. ao tempo (}m gue forão
de paçha(los ~ara,'IO§ sobr.eJitos lpga..I'e . I'peos
g\l,ax;.de a . ;Ex., P~ÇIO" em 8 C!f!.O\\Luh~o c\c,,~ 2 '.

-Jc;>s.éjBernar inrf n~p,t .~a P,l(J:c,'ra -pr.."... i~'5
conde (\e 4.lcqntar . , "

• .1 " .1 I
j' 'I' J,.I " I • )' Ii~'l I

11 () ESPpVf ÃO DoE tu DE nurv.B,RO. 'fi:" Õ,

1 /' ~anusol:ip' ~ lluthentico.' .(\

Foi- a con~1Jltar ao Conse.Lho clã Fa.ze-ndli'o re
querimento dê André PCl'~iI a 'de Aril.u} Fnnça

ex-COl\tracl<ld9r dljl Di,zim 'c\a JÇhl\nee.llaI1Í,a' da
.n~hia, pC~'I~~,O ~ íCO.nqcs ãp,d,Ç.,disp,çnsape 1,,'lPs,q
,de,teJ;n;pQ., PFa ,s,e~%l*l'O 1\l}C,lll's,t?j qll/e !n~ern:ôz.d
h\.llna,~cn/L.eJW,a oq nt!"? Jc,llc; pp'O,fÇcvig~ )05'1 ~}l.tRf
cm C'fI-le. cOIJlenrler COJ:ll ',!.1\ epdpro JQr~ da ~ilva"
sobre cobrança. I da p1esl~ 4~ima. A' eli;lgepcia
do Procuradol' da Fazenda mandou-se informar
ao Chllllccller da Relaçaó ~a lIahia r 'na qualidade
ele ~ ~* di! Chance).~aria" 'ill/iqflo eJ1e as .p~l'LeS

pW:Je~.ç 'iptÇl,; . III Le reso,0,\14p,U que, ,c.x~ra.W clo·I~.p
pelç ,J.ujzg U~ êbanlAUa\;ia crIJa 4a ili~ima,ijlir
.qLJjtla .a)';ly \ "Yo :sl!]JpliC'<\OLç contra '.I;he.oIJ9F
Jg ~ ,fÀa Silv:t, 1l~ ;fçipnJ~ do aJ I'ará (\e rJ,9,;lHaio
de 1745, cm que linha ficado incl r~o.por e hi\
verew{de prezql~O 0g ewpal'gQ,5 ,(\e It,ero~ro ~o.JDp

PAptos, ii pCP.{ Oli~ qúe ~eve, lu,gal' a ,JO!\~ ,J;.0Jufiqg
YJanrHI" V\lla ,Fazenda NaCiO\lal, de, ~,:5~O~.cOl,lr9t5

s<}ccq~, paxa pagjlmeuto, c\e 7~8.tt>84o rq., alérq)dç
gra,tificações· e custa .ele donat~vo de, r.SSLlGqr de
que, esLe cra, elçv.edor, escuuo liqui la'do Q val,ol' <;1'03
ditos yÇJ.urgs pa q,lJaJ;llia (le 6:'300:{b rs.,. se dedu~

7\iL'~ q~~t" 9u nlia a, l~i7,~~l.n , quP lm-pprtou ..cip
(il5:oitl,l;:!" e P.ilí ,eII a l'ôl'a penlio,l\ (lo, Q·-c1il.q Tb,eq: .
dorf)" por lpr .Ç1ecahiclE\;d.os ditps e)llQ1)rgQS de,tJ}r
Çe,iN • .QuEl, depositando,9 diLo V~:,tQna os rç~~'i=

d95i.6'30 . rs.. p ma~ S-W;!P9'rs,~ .impoj;ta.n~ia as
custas;pediL'a yista para embarg-o,-, a qual c;O'l\C~

elida, sendo apresenta~los.,.'ío'rão recebidos e julga
Jop;~'p ;P,yac]o,s C,o.mci~Weqc~~ .4<\ 'l~arçe Cj elp! ~L'O
y,4'r;aclOL'l'di1 C(\J'Ôh PQr aceordã.o( \\0.,15 de:J9fL-l{
lJ,q) c;\e 1822~·r,en.1. q,ue )seIJ\3l\q,o~u I;efol:!p'?rú 5:l
l~'CJHi~~~~q,' GPI;p!\~g1.Ji~~1 no& . ~J:mp's' d '~:~1~cY. é-.~
BAla. pRl~.a d~âp'zLda d':!; dJ~ld<\ ç,e 815tJ]>l~ p. r . 1

p!"l'MNrJpra AR , \1mn~d9I'Y' :t0nq 9<}, Br~I,W~AA) 1
gl:l!~~f:ilfft pe,!\. e Gusta~, HUf- "Ojl...pprtAu e01.~ ,~548j'

{l...~<tIfPd'a),Çl· uqs,cquFQs... Q!-I~, Gx..tlii!.h~ndp. o
ljtp,;r.h,eodol'o:. seJ,1ten~'a, do, TI ·oc.ç~~9 ,j feh'a es~a

~mbar~adl:\ no tran, ito da Chancellaria.pelo sp,p
plicaqte" C! aps embnl',gosl pl'eúed~da ~-udiencia tia
pai'te (e pl'oburadol' da Qorôa, c1psprez<\do pOl'
~c :ordiio ele 14 cle Dez901b,1'0 de 18 12, ficaOl!Q
e.l1l vigol' a scn~cnçll, e ,leo(lo li Vl'e transito na
Chancellaria. Que o supplicanLe deste accordão
interpozeJ'a o l'ecmso competente elll I<oyista,
aggra vo ord,inario: ou debaixo, de outro ql,l;llquer
oorre, para o Td.b~n,al da Suppli ação pu Conse
lho d~ Fazenpa, \'cccb,ondo cOD) fiança p ~upplic<\

cio 555,ji)881 rs. , resto tle 658,ji) 120 l'S. que
tinha depositado, POL' haver o supplicante re
cebidó 81 ~548 1'-. , impol'Lancia da dizimo de
815,ji)482 1', em que [Ma pelo ultimo accordão
cón'demnado a pagar d dito Si1va. C'ónoluia qúe,
á' [Qcé'U e PQSLO, 11Ie p reci·a que o 'su'pplicaotc
me ecia' bl1ter a' g&a'Ç'à pedida. '.' (~ (

I () Prlilcl.l1,aqlol' da li'azendà' i li sé "que' pa 'éCia
repugnante a oerleza que ooóyérti aó~ julgados ~
pãila fIUo' séus e1feit'os oã-ó sejão vacilla'otes em
de.tÍ,iml{ot elbs cidadadS, que o rerrieclio ela (Ii 

p-ensacl4.1 làpSO, tempo pãt-ase lomar·con!JteCi.L
menltQ ráe ;\I~é1J.i'SbS interpostds possà seF tfrbH
si cl ~n:ldl·tlG Rr~sélÍtll caso,~ ::rlep'Ois ae 'aunb'
bastantes, pois se cooLão cinco da data da 'Íolei,
posição do que pre'tendé agitar-se, e portanto
juIg :va não de;ver ter defelllmenlo, consulta'nao
se1l8lÍW,. b J J
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AJlNO: DE 1828~ 15

AVISO Dti4 DÉ OUTUBRO,

lI~alluscripto aulbcnlico.

Tendo-se mandado consultar no Tribunal da
Junta dQ Cqmmercio, Agricultura, Fabricas e
Navegação' ~estc,Impcl'Ío, acerca d.o de~pacho

da carga. portuglleza do navio NODa Pieá{.láe, coIl\
a ,mfol'mação flue o al\tqeessor de V'

I
S. deo ,a

ess.e respeito e~- 11 de Ag;o.sto deste II;OOQ, eIDí. ,

O' Con~elho foi 11e parecer que, esbando decre
tado no §- 9J tIo regimento l(/e 27 de Julho de
159'1 o m~if) legitimo ;p.ara secem inipctrádos se~ ,
melhnÍlI.6~ d~S?en9M, delie devtra usm"o suppli-
cante. ("; . (, ! j

-tReMLlI<!:áo. 1-Como' pa,l'eco. P.aç@ ·da D0'3 Vis-'
ta, em 10 de Outubro cle 1828. -Com a rubrica
ele S. n. I.~ mg>uel Calmoll qu Pin e lUmeicia.
"':'Ea;tráltitM elo originaL no Thesottro Nacional.'

~ L J. I'"": L I

EJqL ftIo DE 13 Pr- o,ur.URI\? ,. '

.' iiJ , .. , (I 1VI1ID Ist:rlpt'o'iltâbcnticD:" :' I ~ n- .
11) ( ~ rt'-I~ 01,;'• .l~'" q ...r V J~ I,'

'JÍ}!.lH,otA.e) 'O'I!bqn'lIS Iompregal,1o-s: cla M€8l1" d'h
Gon!W'~l)lIia~.Ordel)~,requcl'êrão peio.l1ito Tri.
bunal êlll' pa-gns dj\s aj!J,d.as de cust~ por molesJia
qUlníe 1I10s devom, e as ql\() d'oTa em di;:jnte se
veilC~'em, allegaQçlo o qn,e'foi j.i. r~SQl vido a res
peito '<lQS e.l).lEJ'ogailos ~las'J l.\otas do Arscní\1 dO:'
Exnr.cit..o e ·do Ce mereio,.. '. '
·.A Mesa 'Cai de pareCf:lr que el'a de1'edvQ\ a p~'e-

te~lçãp ilos sIW'plieal1~es. ,:
ReJH>LttT:tio. ,-Corng p<\rece, Pago da Boa Vist<),.

15,de Outubro tle d~l!8:-Con;l t\ imperial rubri
o~,,,..... ~liguel_Calmon rlu Pin ç Almeida. -r- E,v.;
tra/{i(1r.! no ol'igjn..a..LniJ T/leso{tl'O, Nacio.llaL,

I

'DEc.RllTO DE 15 DE OUl'uuno,

lILanu,scrjptq ~lllhcntfç.o.

Attendendo ao que 'me I'eprcsenlílrão Antonio
CarIo Ribeiro dtl Andrlltla iUachado c Si"'a c
l\lartim FrilUCisco llibeí'() de Andl'otlo, hei ROI' bem
qaepeltll'hesoul'o Publico se 1Iles.pngllc a qnantia
de't24.tD2g6:rs., i~}}O,l'tllnciada comel1'Orias que
na'l ua viagem paro a Frnl'lça pag~rão ao Com
m-anuante da 01Ial'l'(I[\ Lltcollia' c bem a' .iro o
eq'llllalente a 6,000 fl'ancos que dlll'ão epl Bor
deaux pelo eu r.egresso a. c te porto; finalmeu.
tej a importancia q~eJ .eomo ajuda de custo,
lhés compete receber na qualidade de-Deputaclos
ii Assembléa- Geral Cpn tituinte·, pal'o SQl tl'On5
portal'em il Provinciu de S. Paulo ~ cllja quantin
erá regulada pela que pOI' semelhante moti \'0 se

pagou abs mais DCp\ltal105 d'H{uclla PI'O I'inaia.
l\-Hgu'el Calmonôu Pin e [meida, eto .. Palació
do Rio de Janeiro, em 15.dc Ol1tubl'o de l828,
7° da lndependencia e do Impedo. '- Com a ru
brica de S. M. I. -Josú Clemente Pereira.,

vjsta dos papeis rc:ipocti vos '1ue se lhe çnviíll'ãO ;
8-..i\l. o l., obnfDtlmlllldo-se eln 7 úo cOl:r,ClHo
com o parec..er (la respeotiva con \lha, hOllvP pGr
bem ,rosol el' qHe, na confol'midade uo. a,l't. ~o

do' ·tratado eelcbrudo entre este llpperiG, o Bel
no (le ~ortugal; ficaJlÍló .sll·.geitas as O1crcadol'i~p

de ambas. as nações a pag.)!' 'cciprocamentc 06
direitos de .! 5 por cento, não p cxoluilldQ dp .te
pri-vioo.gio as Üinpol'tud.as cm Qutl'a~cmb~rcaçõe?

flue nãb Co sem. nuciOnlleS j e que, pprtanto, :I;>
me.rcat1imias cm q'ue tão \~i:lVe01.p(jgl\r 5 ~ Ilãfi
~l por cento; po.!',s rcm :p1'oJluc,tQ,d.o sólo porto
guei,. corno I~tn.l·eclulllál\al llffi su~ (lota qu,~

ltcompanh01l o5lJdit()s papois J o En,CqrrQgíl o, d~
Neg.a:cio.s rdo POI tugal ll,€sta CÔI'te. O ql,l!l V. S'
asúÓ1 fical':\ ehtendendo pára ,d;ll' os desp, chQ
ne.ces arios qU'ando lhe for 1Il peuid , poill ÇJ\le
neste sentido.$ partipipo'~ 8ecretarill ~lc Estado
cIds 'egoclos E ..trangciro . lUo de Janeirq, 1"
de Oltlub-rn ... <te :J8~8. -Miguel Caln:\o~ du
Pioe AJ,lJ:U}ida, ,.-,51', LIICio Soarçs Teixeira de
Gouvêa. '-----

.. "
I /IS I';K o ~C(lN )lJiCp I1J! 1p DE 0V'fl)llnp.

l\ianuscriplo lIulhcnlico.
I .

Aos 16 do mel, de Outu,bro cIo anno de 1828,
7" da Inuependepcia. c do Imllcrio, oe. [a CÔI'tc
e muito Leal c Hç~'9\Ca Cip~( e do Rio de Janei
ro e Casa da SllpplioaÇ,ão, nfl le'a Grande, e
na presenç'l do JIIIll" e Exm, SI:- Visconde cI'A,J,
cqntara, 'do C9n c1ho de S. i\~. I., Cl anc,elIel:
da ,Impedal Ordem do Cruzeiro, Senador
Grande deste Imperio e Regl)uor da Ju tiças

- da meQeipnada Casa, c sendo tambem preseBte~

os DeseD;1bargadores de Aggrav05 .e dó eon elho
pc S. l\l. L abaixo assigoa(los, ,fpi lido peran
te t,odps o a, iso con~ante "a, ... ,dirigido em.
datjl ,de 15 do corren~e \I\ez e aol1o- pela Secreta
ri~ ue f:stadp, dos egoej.913 cia Justiça ao sol}re
l1ito Sr. Visconde Res;euQl;.ofden.lloçlo,se-lhe que
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RfSOLUÇÃO 'DE 1á DE 01JTU)ln'0.

• I'
" Manl,ls?ripto a!1lhGI1,ticp. ,

José ~Iarin Pinto Peixoto ,Brigadeiro cios Im-'
peciaes Exel'citos, ex~õe que, tendo sentado p'ra
ça 'em 6 ele 31a-iu do anno ,ôe 1798, eonta mai:;
de 30 anno' de el'viço? e pede a remuneração
de serv,iço5 <{ue por lei lhe pertence.

Respondeu O Precuru,!ór da Corôa e Fazen
da:.!....: Os decretamen~os de el'vicos semelhantes;
costnmão regulaL'~se"pela praxe' do assento dl}
28 de ~Iarço dr 1792. ..

Respondeu o Cor'l ellícÍl'o Fiiical 'das i\Iel'cês:
Concordó com a ré po ta- do DesembargadnJr
Prbeurador -da 'Fazenda.

l'are1)c ao Conselho ~ eonformando-s"!! com os
Desern!J:lllgadore5 PI'oeul'ador ela Corôa, Sobe
l'ania' e Fazenda Nacional, e com oeon elh-eiro
Fiscal das i\lel'cê:;, SOl' o S'llppli'cante Elig-no da
tedça llc 300;jj)·rs. qne POI' ésbylo se'tem d':ido aoS
lhi.ga iiei 1'05 .. V. -lU. I. porém ordenar:', o mais
jú to. Rio de Janeiro, 15 de' Setembro de 1828,

Resoltlf.ão. -Como pal'ece. Paço, 14 de Ou
tubro rIe 1828. -Com a rubrica de S. i\1. 1.
José Clemente Pel·eira. - Aclta-se 110 Li..". 1° de
Reg,.. de consuLtas do COllsbtlto da FaZ'BIlda, ú,/l.
25'71)·



ANNO »1: 28.
zesse impreterivelmente decidit, até SalJbado as

c1uvidas que ainda podessem existit, solJre as an
tigu'idades dos'~Iinistros d'a menoiunada Gas<\!; e
sendo igllalmente examinada li cértidão pOl' que se'
mostra hH<:rem sitIo a"isados, cm vir~ude do,
cumpra-se do Ex01. SI'. Viscónrle !leg~dor, os
Desembargadores desta easa existentes nesta Côr
te, furão á Mesa chamarlos todo aquelles que,
sati 'fazendo ii já i'cferida intimação, compallecê
ião neste acta, a' que· faltúrâo es' notadõ5' ,na,
JU~gma'cerridiio, sr:nd'o vei'ball'l1.ente'(J;uvjilo" e
não monos examinados os pro.:essos ar taI I"es
péito pendentes entre os Desr.mbllrga;d'ores.José-

J

ráu10 de [i'igueil'6a r abuco Ar'hujo e Fl'aopisco
José de l~l'eitas, entre os Dcsemuargad'eles
Bel'nai'do José da. Gama, Anto·nio Jos.é' Alfes'
Mal'ques' e Alltonio Luiz'Figàcil'a PC1'eil'a' da Cu
nha , é entre os Desembat;gadores '1\1<Inoc1 Pinto
Ribeiro Pereira de Sampaio, Antonio Augusto
da Siha, Luiz Pilulo da Araujo Bastos, se ma
nifeston que as du "itlas sobre- as antiguidades
dos Ministros desta Casa se reduziüu ;IS seguiu
tes: I', se () Descnl Jâr'gadol' José Joaquim de
iIlil'anda e Horta, sendo Dese01barga(~9rde Ag
gravos, que fôra aposentado 'o restituido proxi
mamenle ao excrcicio cffectil'o de ag~p'al'os, cm
que tomou posse em I I de .Outubro correI;ltc,
del'ia contm' S,l:la antiguida le d.a ,PQsse origi.n~aria·

men te por cHe tomada em 5 I de Março de 1818,
como elles contraprotestárão, ou se ,lão sómc.nte
se lhe devia eontal' a antiguillade desde essa ulti
ma posse, reali:ada em virtude 110 decrl1to !lcarta
de f(:~tituição, C0)110 pretendião os Desçmbarga
dores que a n, 51 do rCl\pecti v,o I~rt'o \Ias po,sscs
impug11úl'üo o contraprotesto por ellp fllito, a
n. LI9 do mesmolivl'0; 2', sr. O' Dcsem!Jal"g-ador
Joaquim 19naoio Si!l:eira díl Molta Jel'p 011 não
J'eputar· e mais antigo do que os Descl\lbal'gores
João de 1\leeleiro Gomes e Jo é Bernal'do de
Figueiredo; 5', se o,Dcsr.mbargà'dor' José da
CI'l171 Ferreira prefere ou não ao DeseQ'\bal'gildor
ManO'el Caetano de Almeida Al.uuqnerql,le; 4', se
o Desembargador Antonio ·i\IonteirQ úa Rocha
deve ser reputado mai antigo tio que o Desem
hargadol' Antonio Gel"aldo Curado d~ Menezes,
João Evangelista de Faria Lobato, José Ricardo
da Costa Aguiar ue Andrada, José Teixcira da
l\Ialta Baccllal', José FrJooisco 'Leal, José Paulo
l~igueirôa Nabuco Araujo, Francisco José de
Freitas e Antonio Jo é Alvares i\bl'f[ues Ila,Costa
c Silva; 5', se este Desémbargadoí' Antonio José
Alvare ~larqlles eleve ter" ~ pOl' mais antigo do
que os Dcsembal'gadol"es Cqoha e Gah1a, que !lle
'Contcstão a anti;;uidade; G', qual a antiguidaHe
cm que. de'fem. entre si seI' grüduadas os Desem
bargadores Antonio Luiz Figueira Pereira da
'Cunha, João Gomes de Oampos e Bernardo Jo é
da Gama; ,', qual a antiguidade 00111 que entré
'Si de\"em pi eferir os Desembargadore Aritonio
da Sill'a Telles, Antonio Augusto da Sil \'a, I,uiz
Paulo de Arauju Bastos e Manoel ['into Ribeiro
Pereira de Sampaio; 8' se o De3elhh~lI'gadbr I,uiz
Petlrcira do Couto fel'l'az de\'ia preferil' i)os De
sembargado~esFranci-sco Cal'n<!iro de C'alTIp'OS ~

30ao Antonio Rodrioues de C:lI'valho ; 9', se o
• ÜI

Desembargadol' Ant·)nio José de Can'all n Chaves
dcyia cnntal' sua. aotiguiuade da sua rose na Ba-
hia', Ou da data de sua O1cro-ê. " , •

Senllo pois I~ondel'ádas'ma Il1ral r e odas 'as
razões rccipro'call1ente produzidas pe! s ioter,cs
sados n.as rcspecti\'as expostas questões, se as-
sentou: '

Qua1lto iI ", pela maioria de ,,{;lOS, qne o
De.>cmbal'gauul' Horta deha. S'CI' I'cpubdo mais.
moderno do que os Aggravista, que protestárão,
porqlJanto a sua apo en,taç;io s~ndo gTaeiosa, e
tão oonselltilla [10.:0 0\0.'010 DesembaYgador que
não se qlJcixou pejo' I;npios,coplpc,t~ntes,e tirou
carta cO,nfor}lle ii sua aposcntação, sendo a de
reslituiÇão llui amcnte pela sua letra limitatla~ao
exercicio effccltivo de aggl:a\'os, não 'pedia tel'

a extensiva c menos juridica' execução d"c 'oifen
der o tlir(~ito pe... feiio auquiddo pelos 5oJ:Jrúditos
que llrmúrão o prótcsto, os q'laes se investirão
na posse e excrcicio 'de casas de aggravos intei-'
ramente vaga, por mercês puras e com todas
<r.7 sole01nirlalle's dá lei, devendo por' iS];Q o so
bl'ed,ito Oesell1ba rgador Horta ser pl1ccedirlo pelos
Ag')jraTi 'tas actuaes, e que até como te'rceil'Os
não'ol'lvidos nem colHenci<lus não podião, sem
olfensa r·l·a ju tiça, l'eoeb<:I' pI ejuizos com esta
graça, que expC'e 'samente não os pri va desse j{l
allquil'ido direito.

QU<lOtO ii 2', fui decillitlo, por qu-asi unani
midade de votas, que os Desembargadores Me
deiros e Figueiredo, 5énHo mais antigos na Re
lnção da Balda, dedão preferir aos'Dcsembar
ga<\9l'es Joaquim Ignacio Sih'eil'a da Molta, que
foi despach,ado para Aggravo~ dcsta casa 1'01' de
oreto lia mesma daLa, em que aquelles obU\'erão
somente mel'ló:l;, como a final ~'e~()n.laeoeu perante
'esta Mesa o me'mo De_embargador ,\1 olta, vindo
por i3~0 a pl'efcrir Q Dcsernbal'gadol' i\ledeil'os ao
Desembargador FigueÍl'cdo, e este ao Desembar
gador alotta.

Quanto ú 5", que, reconhe<?eqcl9 neste acto o
Desembargador Cruz Ferreira, e acquiescendo
Almeida Albuquerque ii maior antig~idade dos
sobreditos lI'c pc.>cmbarga(IQ~es ?tIcdeiros, Fi
gueil'edo e i\~otta, 'e deria reputar o De ernb.ar
gador c.l'UZ Ferreira immcdiato ao Desembarga
d9" l\lolta, ed1Jai antigo <Llle o DcsemiJal'gailor
Almqidq Albl1qt\en[i,lc, pOl' ter sido primeira
mente gl'aquaclo em ~ggl'avos, c (Iefcl'-lhe pOl'
isso (?l'e l'e riI' , sem oh tal' 1Ia\'el' lido p me.>ffiO
Desembargador AImelda AlhuCluel'que a mercl!
da graduação em Âg'gra\'os, porf[4c, não se uti
lj~al1do cldla, c\'idcntc e yoluntal'iamenle a I'~

I1Ul1ciou, e poq:ple de mais amai" CO,tICOI'I',c para
sllstel1~ar essa prelcl'cncia o Desembargador Cl'UZ
Ferreila. ter e3tc olJtitlo ah'aril pa. ado em reso
lu~ão de cousulta do Desembal'go do Paço,
por ser contada slla antiguidade na !letação da
llahia desde 27 de Àgosto de 181', época ante
riol' li posse que' nessa llclnção tOIlHlII o ~lito
Desemhargador Almeida J.liJuql1erqúe, o qual,
não cmbal'ganllo' esse ai I'arú <Jue'ILcI3l'a indeOl
ni'ar aqaelle Oe embargadol' CI'U7, Ji'úl'I'ci ra' ,los
prejuizos que lhe l'esu~t;áriio na sua anliguidade,
fór ioil1tldililcntos p'l'ovenic:'ltcsue eni00 pl1bli,.
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co" nem 'I posse que o lOe'\mo DescmJJargador
tomára e publicamente exercêra lia lugal' de Cor
regedol' do Civel desl.. Côrte, que dil por lei ao
l\linislro qU'l :> serve preccllencia aos mais elí-
lranganles, qualidade que enlão Lillha o mes
mo úescmIJargaclor Atrne!lla Albuquerque, I'eio
este, como dito fica, a renunciar qualquel' direi
to que Li vesse, e a derer ser pr,cfedJo, cbn forme
o julgou a maioda de I' aIos, pelo sobredito De em
bargadol' Cruz Ferreira,

Quanto ii 4', foi igu:l!menle rcncido pela maio
ria que o De embal'gadol' Roêha se Jevc tel' pai'
mais anligo que o, Qe embargador Curadu, por
ter sido aquclle despachaêlo primeiro 110 iJue este
Vara Dosembargádor de Ag~I'avo pONuercê pura,
tomando lamhem posse n'(',sla ea'a pi imeiro do
que o sobredito Desembargadol' Curado de
Dese!Jlbargador Extravag;rnLc,. 'indo por isso O
mesmo Desembargador Curado, por ~el' poste'
rior em posse, a não podei' p]'eferír ao sobí'et!ito
Desembargadol' Rocha, que, em razão tbl ~UJ j[1

ditá possc e serriço da Relação de Gôa, l~ãll pé/de
'ser preferido pelos que tomiu'âo po:se p.osLerior
l'lente ne ta ca-a, ainda COIll anliguilbde na Ba
11ia, e que o De 'embarg-ador C uô'artio e la I',~ cm
maiol' allliguido<le crue o De:em!JilL'g-a<wl' EI'Ollgc
lista, o qual prefere aos Dc embill'gilLlores Costa
Âgui~I', lilolla, Leal, Nahuco e Freit:1 ,~luC entre
. i preferem pela Ol'dem em quc I'ão nomeados, at
lentas as snas respeclil'os posses e preemintlllciil~

no lem p°I!ellos, e a de 'iõlel~cill l'cita neste ;lCtO pel II

Desemhargatl 01' Freila. , (lo procc so mo l'ido pelo
Desembargorlor Nabuco, a quem af}li.el\e reco-
nheceu pai' mal.; anligo. "L

Quanto :'i 5', igLlolmcnte foi vOLlculp por ona
nimidadc de ,'otos que o DesemiJal"g'aclol' lilar
queõ 11C mai' anligo que o De5Cl1lbal'g'adol' Cu
'llhil, por \he preferir na po.sc de Aggral'os, de
que tel'e mi\l'cê pura po'to que mais moclcl'llo
quc elle nn P05'O tle Extravagante ,losta 00 a, pela
cla,usula rle re erl'a da antiguidado com qne foi
condicionada a mercê de Desembarga.do,' Extl'a
1'agantc feila ,10 mesmo De embaq;ador Cunha.

Qualllo it 6', que esle Desemba1'i~adol' Cunhu
prel'erc 'aos Desembargadores Campos e Gama,
porquant'o o Desemhargul!ol' Cun/;u, s,CO'untlo o
respeclll'O lil'l'o do !'eg'isto a n, .. l, cnlrOllllcsla ca
sa, I'0r rirltlllc dr hum ,111',1\':'1 impcrial, no rxerci
cio cle hum lugar tia Bahia' em 2 13 de 'Nol'CII1
bro de 1822, época anleriol' ÍI:i [lo e dus D'
sern!Jargado,'e:s Campos e Goma, c porque aI res
peito <.1esle pí'oced-e OlUj' a razão de qu'c, lomnnuo
posse em i' rIe íHarço de 18úi, marcando c11L:
me:il~10 ahi a época em que ctl/heçnra n LH. an
tiguillade, a lurnou por lilulo igu,drncntc prol'Í
sado, c portill1l0 não !,c'I,fl! pl1cre ,ir pela pnslcrilJ
ritlade lln pos:e (I'w lle a ":11.;10 por que l;llldlllfll
devo SOl' prp.eedido pelo Dr'ornha.rõ l\d<l1' Cam
pos, 'I'HI lOI11Jl1 po 'e ror cOI'I;, enl I~ de f>t:
zembro de 18:1.2, °IIlLe fui uecidillo pelo tn"iul'iil
de (OIOS.

Quanto Ú í" que Q DC.'iemhilrg·illll1r Tel!e' he
milis anliB'o qUII Ik ornbarõ"dúl' dnlollin Au
guslo, e r_le mai' ql1e o Dllsel1lbul;gadol' llatilos,
por assiril o pedil' n 'aoliü'lIi1lnl1c das SUa re~pco-

livas posses, e i'fue 10Jos tres prefel'ião ao De
sembargador Pinto Uibeil'o, que não pOLlia con
Il'a elles yencer antiguidade no tempo em que es
leve aposentado, e porque- o mora por elIe im
portada aos primeil'os dous De~emhargadore.; niio
el'a su!Hcienle fUIl(!amento para serem pl'il':lllos
de ua' antiguidades provincla' da superJlua exi
gencia ria cel,ti liio tIe juramenlo !\ constituição,
que não poelião tel' deiA:adn de prestar sentIa en
tão aelunes De:iembnrga.d I'CS tia Balria e Depu
lados :la Asscmb!éa, e porque mo trão por do
eu meo tos lião lerem exeediLlo o Lemp') depois
da publicação do seu ú,>.spacho pelo ChanceUer
da Ballia, que sendo a época em que pOll.ü'iO sa
hir exiginllo a posse, vem a ser aqnella dc que se
deV'o marCaI' o tempo,

QlLOnto ;j S', r.ceonbeoClldo o Descmbilr;a.ior
Carl'alho del'cr-lhe preferir o DcslJlTlhargallor Pe
dreira, liçou indecisa a quesLão enlr'e 05111 o o
Desembnrgatlor CarncLro llo Campo', pelu onsan.
eia desle,

Quunto it 9', dccidio"e únanimemenle que o
Desembal'/pulll' Chaves del'Ía I'encor a su:t anti
gnilla.de tio de a !lllil p05!'C na lbhia, E pill'.3 não
vir mais na duvida e l'ezetite as ento, qlle oExm.
SI'. Viscolhle Rllge.Iol' as ignou com os DeF.ero

'!Jal'gudores ele Aggra\'ns e do Con~el"o que fOI'ão
presentes. Vi. conde de L\lcalllar~, llegcuor.
Doutor Nal'arro.-Veiga, I'enciclo em parle. 
lilolla, -Petra. -Oli I'eira, -Baplisla Rod I'Íguc~.

-Doulor lilirón'!o,-Bl'Ílo lill'nuw', )'ol)cido na
qucslão llo De,embnl'gadol' Horla. -Tinnco. 
iUerleil'o-. - CUrauo de lilen(~zes. -:. l abnco. 
Cl'UZ. - Doulol' Figueiredo. - ltocha, - Leal.
Freitils. - El'angelisl~. -~lalta.-Co la j guiar.
AIbui'fllerC(ue. - Sil I'a. - Frago o, I'ellcidn cm
quanlo ao modo do cumprimenlo, -Coõla. 
Aclta-se de {l, 52 a 55 do lic. aliedo, aos 12 de Ja
neiro de I S2(), no Sapl'e11tO Trihu.nal ele Jastira>
pm'a as inr()l'mtJ.rõ~s (los l1Iagisll'ad.os, ele,

RES01,liÇ\Õ DE 17 DE OUTUflRO.

lIInnuscriplO 3nlhct'llico,

Senhor, - POI' portaria ·Ia Secrelaria (Ie E~la

do dos Negocío ela Faz nria, tle \2 do Junho,de
/827, Illan\lnu V. ~1. 1. remellol' a esla Conse
lho, pnra consultai', o requcrimenlo ue Alp.xan
drina DJlUian,l, em quc (lede a IC lÍluição da
si"a qUI) pag-!tI'il da cOlllpra de !tullla e, crava, vis
to tcr- e julgado nulla :J I'CRIH!clil'a I'encla.

ln tl'uia CSla :upplicu 1I1l1]\a itlf"ornlilçáo rio d
millí,:truilor da:i Oiler~<I l\en,ln' nucionac ,e o
pareceres dalll': pcl<\ l1eparti('iio do Thesouro Pu
blic:n, qll(: ~nltci1' crm l: L;) no nriginal, scnclo o
do PC:'CflllJ:lrg-lId'lI' Procnrad<ll' dil Fazenda dado
ullill1illl1l'nlr.: lI<1 I(1lell;, Hel'al'ti~'ão do lheol' s~

guinl' : - C'):ll'> o Goot, a 'Lr. dfllJ(lc procmleu o
paga,Jnelllll da ~i ',I que :0 repete Ilão he havido
Ilullo !,eln Ipi n/'tll a C~lIlel1ç'a junta por eerlid~o

n jlllrri]U !I{Hll0 li.!, e úmellle ore cindio, pare.
ce CjI\C 11.1(1 lem lugvr O reli"crinwnlo, tle\"endo
il.supplil\~nIC Itnel' a" i-o qlle pago\l tia parle fiue
deLI cau~u U i:ôso; e não da Fa'lú(lda Nacional,
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ue a-recebeu per v.irtudo de hum oontraotO' de

que lhe ql'a devida, e' que nem expf'es~am'enle

lhe podia 00T:l'fe ri I a sentlençn dada onlro encei
ros. Rio dç J.lIJeil1o, 5 dq Jun 110 de 1827,
Queiroz'.

E dando-se POI' .este Cons.clho vista ao sobre
dito Dcsen,\bargacl0r Procurador da Fazenda, 1'05

põ.ncleu 'Pela luan't)ÍI'a angQinte: ':-'R.cpo.rto-me ao
sobrédite. Ri'o, 23 de Junho cle 182?-Qu.oiroz.

O que. hldo visto, 'P'arece ao Conselho 'quo-a
supplicantc., visto que cios doc'umentos quo oil'c.r
hqeil mqstra que D c0mppa da esclla' a delqrne. pa
güra a,sis.a fôl'a res.ciIH!i la e tulgadadmIJfoce:clen-

-te por 8~nt1lnça da Ou vi: loria' Gorpl di:>: Ci rél
·de 1<\ Côrtb! ql\e passou em julgada, c tii nos ter
mos de cle ,'c!' ser cleferiua c.om restiln.li.cã" Ida si a
que 'pagou ,,'é que' como- .tal não devia',,] na ,6bn
fOl'millade do -cap. 6·, 'cm priheipio dó ar~igo

das si as, nio obstante o pondorad() pofo Dcsem
-hargndo PI'OCUl ador da Fazenda 110 ,§eu olieio.
V. 111. I. porém mantlarlt o que fôl' justo.

') Ao 0011Selheiro likJnoisco 'Bap~ista Rodcignes
paI cc.e o mesmo liJ'lIe ao De.~dmbargador PJfOCQ
'rador d{l Fazenda com quem I se conforma, e V.
M. l. ma[)daril o qne fôrsol·vido. Rio de'Janeiro,
em Iode Oulnb'ro ele 1828; 7° ela Indep-êndl)n~

rCla c do lmperio.-Fraocisco Lopei de SOll7i(l de
-Faria Lemos. -Franeisco RaIili ta ROLll'ig'ucs. ~.
José'F01'tunató dc Bl'ito Ahreu So~za c lUenezes.
Ago linho Peli'a de -BiLancourf.
.. Resolnçfio. - Como pm'ece ao Conselho. Pn~o

da Boa Vista, cm 17 de Outul:iro de lS28.-Com
• a rubrica dê S. M. l.'-~1iguel Calmon du Pin c

'A'lmeida. - /lcha-se o original no Cm'tOl'io do Tlte·
sou/'o Nacional. '
r

RESOLUÇÃO DE 17 DE OUTUBRO.

l\r~nllscrjpto,aulucnlÍco.

João da Cruz dos fieis, Cap-ilão de 1\-1nr e Guer
ra graduado da Âl'll]ndn i'!ncionnl e Impcrinl, em
que peJe a remuneraç)lo do~ seus serviços, na
coofol'midnJe da lei, ycl'ifictinJo-se desde logo
em sua mulher O" ,~Iargarida Perpetua dos Reis.

Respondcu o Dcsembargndor Procurador da
Fazenda Nacional, a quem se deu "ista, da ma
neira segui:lte: - A J'emlll1eração quc tem por
lai 11e II do"jienentc-Coronel, constante rIo ass' n

7tb "de !18 •de l\lal'ço d'c 1792, com cuja resposta
tambem se con formou o Conselheiro Fiscal das
l\ieJ'cês.

O qu~ visto, par'eee ao Conselho que, mostran·
dó-se pel~ palente ser o 'suppUcante gradú'ado em
Cápitão de Mar e Guerra córrespondentc'a 'Co
ronel, e e tal' resol dIlo pela resolução de con-
últa de 29 de hneiro de 1827 b deverem as

'tenças ~~rem COITéspondentes ás grâdllaçõCS, he
0- supplicanlc digno da tença proporcionada aos
córoneis, que he de 220:jj) rs. annuaes, ficando
~~ta mercê dependente da approvação da Assem
b1éa.

Parecen ao Cónselheil'o Leonardo Pinheiro de
Vasconcellos o mesmo que ad Conscrlheiro Fiscal
é'Desembargador Pl'ocurador da Fazenda. Rio,
3o'de Julho de 1828.

~esD/upãa.-Hei pon.bem c.onoeder 'lO mppti..
con te, íem Temlmeração de Seus scndyo , a lonça
de 120m rs. annuaes" q<f\O POI' o /) os~o' de
~enentll,;Con)llêl cJI'eeLi vo lhe cou '~.'" ng fÓIf
ma que páreco aOICons;elheil'b Lr !~,.rJo Pinhei
1'0 de V<lSCOI cellos. I Paçó, 1'7 do Úutubro de
-ll828.-r-'COln'íl I'l1bll[Oa dll.S.dll. L -'- José .€Ie~

mente Pereu,D.'~ ./l'Cha-'so 'no Lit,. "1 9 1te 'Rcg~. dt
(i)07lsllItaúlo Call$e1ll~ p,aFt1zlme/lt, dP.. 258 v. e.~9'

,f

I (- , 1" i,· '.
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" "',,, ~nuscrJp,to ~ullenl~c?," j f

'SenhoI' ,_F.oi V, .\\L I. se;vído ma~1,lJ,(\I' J~<tjKar
a c 'to' Gon/içlh~ a portaria de 6 do oorrente mer;
-c nnuo,I,cú>jo IHQ$' he.lo 3eguinte;-lIlancla, ,8.
,lU. O':I., pella ~.ccretar.ja de Estado dos N'cgociQ,
da Fazenda" qlle o. OunseUio da mesm'à declal1C
se pO'r esse Trihnn,nl Se lenl passado provi ões
ailnuaes par pre,vÍUlenlo de. g-uardas tia Alfao
(tego ruhos élá folha, deste,corronte anoo, .~uaJ1

t@s~ eJ em qué,lr:i.se. tem funelado pal'.3 fà7Jer t(.lOS

o 6meações. Paço,' cm 6 de Agosto de 1~h8·. -...
Jo é Bernardino Bapti ta Pereira.

Deseja:l'Clo o C(Jn~elho manifestar I)a auglls~a

presença do :V. lli, 1. oom toda. n c.x,aotii,lão a
vél'dade; -ol'der'ibu que' o Conselheiro Escl'ivão
da Fazenda informasse, juntando relpçãe .Jus
guardas filho da folha a que no oorrenle anHO
se houvesse passádo pl'O\'ll1l'ento l ao que satisfez
COn;t iofol'maçii-o c relação qúe com esta sobe.

SatisfeJi:bos' assim com tocla a C"átlcncia os dous
primeiros "quesito; declal'átlos na mel1cionad<t
portaria... 'fim cOl'lslm' quantos e quaes provirtlen
tos de gUõJt!'das filhos cla folha se teni passado IiH)

pnsente OUI1ID por estc Tr.ibunal, r<lsLa sat,jsfa~el'

ao u,ltimo gúesüo expressad'o úa s,ua"portaria'; (l

qual bc déclaral' o Conselho a lei'em,que se tem
fiJl'lllado pára fazer ta-es nomca. ões e pas al' so
melhantos pJ'(iJVjirieotos. Satisfll7,endo a este ql.\e
sito, deyo o ,Conselho francamente assevenw a
V. 1\1. 1. sevem muitas as leis que fundão a ~l;Ia,

jUr'isilicção Rara fazer as nomeaçõos, 'não só tios
guaI das filhos ,dá' folha, e passar-lhes. provimen
tos, mas \1os maiõ OfTiciaes de Fazenda; nero
~ste Tribunál, qlle se conheoe meI'O executor da.
lei, se arl"ojaria por ontl1a. 1'órma a passa-lod,
para não arl'ogar'jurisdioçãd qu'c só a lei podia
oOlloodcr-lhe., Funcla e.ta juri dicção: 1°, o a~

"orá- de sua C1'cação, de 28 de Junho de 18oS,
porqu,o, crcando-se por olle e te Conselho com
todas os prorogalivas, hOI1l'as, pl'i vílegios, au
toriuade e jorisdieção que linha, e exercitav-a O
Con elho da' Fa:z;enda de Portug.al, como he e:(

presso no § 1° do lH. 6° do Jiié mo a1Yarú, inne
gavel ,"cm a ser que a este Conselho pertencia
nomear e passar proYimeht s aos sobrcditos guar
das, pois que aqaeHe Conselho da Fa~en,la de
Lisboa tanto tinha essa juuisuicção, e a exercia
de longuissimo tempo, que já no anno de 1655
existe a provisão passada por ~sse Tribunal, em
26 cle iUaio-, declarando qué os provimentos de
guardas do numero da Alfandega do Porto per
tencem ao Contador da Fazcnda emquauto 05
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nãfr pl'03:cr ff GQnsollro, da mesiila, G que mo tra
he!V íllbcnllJl.llo~c q~e àsoo Trjl!!áoa1 es'ta'va naloll- \
gUlssima indi putal el Jlossc daquella jlluisuioção, I

~ustentada Fil" lOllas iaS leis QOl'deh 'p(i)~lerioa'(h,

gozando o "Jonselhotla Fazenda Qc,Po tugal <les
ta faculdadé e, exeFcttaudo-a, de.\la goza sel1ltidu- '
y.ida. esta. COllSclbo e a ,deviil clxercitar" 'l;omo
exerceu desl~o a' sua,e;reaçãe; :lO j porqu.e (iC}alldo I

opto, ,por"osta lei da !>ua c.l'eafão., subrQg<,l,lo
no lu.gmu da' exliocta. Juntá I da FaLenda llç-la I

P"õ"ilil~ia, ,toca-lhe pa~ -ar, aquelle pnovimeàlos,
pois que 'Pelo' da copia n. I que sobe. junta íl 'sem
pro'oug:usta presença de Vi. IH. I., emuitós i~ej1

tic.os, sq pro ~ que a soba'odeta Cê'(.l:illcta Junta
passal'-a s.cmelbanteJ> IJ.rtlV'illleoL<JS., c ql1C ales
erão a signados p.clos mcmbr!)s da mesma Ju-nla,
CGn~otsê.lobse'l'l'a nesse da copian I; 3°, os avi
~os ,de 2{, de Dczembl'o de 1808 (*), e do 1 ° de
o.utubt'o de .811 (U), que deHaiKo dos,fls. ~ e :5
tamb.elTI ' oben,\ por.copia: ao imperial conheei-)
meA,to de V. ~\' r., elIes deeLarúrão e ôrdenúrão
a esle Conselho' 'lue nomeasse o gas asse os
prdvimentos de g'nal'das nellos declàratl05, ou
tuo5'Sornelhalltes'~lviso (*'1*), o ordens e:dslem no.
al'(~htvol deste. TI'ibul1al " quo, ,ainda qua~do não

I 'I l. J ."' t ~

" ~.) A,viso dé'24' de D",mllb,'o 'de 180B.' 'II?'
~ I t ~ , ~ I 1 r,.{ U t

O Pri'lciPr.)l,eg~l:'No~so Sepb.0rhe servido que ()'~9n· I
selho aa 'Fazenda D?an_ e passar pro\',me.nlo a Joloo'Vice'p.-.
té ~iJJ{Jltga/aJ'G~àt'da do nUlJ1ertl'lâa Klfandega dl!s""
ta Cu''te','<llH!. I aóha1va:gb: D 05'g la'Ild/3 a-N. Ex, ,Paçll,J
24:,l!~ID/:7D;Jlrro tlc ;1.808" -C.QPdlf dÁ j~;;uiar~;-Sr. :p.
DloW,J ,dsSo,l,1!"a. """.del/4o;se á.f1. 4 v'J!lo L,J),. ;1.°40 "fu/sps
7/0 ea;lloljio 'J.o cxiillcí~ Tl'ibulÍa( =istC1,lt~ 710 aitual d~ Vil>-:>
soll1'ólVéféiMacrl. ' , , ' I

J" r ~ I I f

J") Al'iso ~c 1 dé Otlt,!briJ:de 1>SH.

~endo' mostrad'O a experiencia que ó numero de pill
cóllnr:i GtlarUll~ he diiDinuto para o actual serviço da·AJ[
fandllga.desta Côdc, il Prinoipe ne~ n.te osso eohor 11a
ppr'b~m m-anual' Cl'ear mais déZ, afim d.e preencher o nu
me~o de scssent'l Guardas, que havcr,\ de hoje em d.ia~
te; e sendo J'alleeido IIfanoel José Bal'l'eto, cbnstando
tam em, pela informação do Juiz da mesma AII'andega,
qlle C)'priano FJlancisco procurá.'a outro emprego, he O
mesmo :lanhor sel'vido ql1~ para esles doas lugFes que es
tüo ,'agos, e para os dez que manda (lgQ"a crear de novo,
sejão nomeadas as pessoas da relação inclusa, que vai as
signnda por J\Iilitão J osi: Alvares da Silva, do seu Canse-_
lhó, c OffiainlllInior da.secl'ctaci.a de Estado. O que y, S,
fará presente no Conselho da Fazenda, pal'a que assim, se
execute yam os despachos necessarios, D-,:os gUllrde a V, S.
Paço,1 de Olltubl'O ue 181.1.,-Condc ue Aguiar.-S," Ba
rüo de Oondeixa. -.I1cha-sc lÍ (l. 58 do Diu, 1.° do J1uislfs ao
Trib."íl'al, , '

, I (H') Áuisodo ?'p'do Janci'y (lp ~815.

lllib. e llxm. Sr. - O Principç Jlçgenlc Nosj;Q :Sell~o~;

tendo ecn 'deraç;io a ser José ,lIIa,t'ja Duarte, soldaáo ~a
sna Real Guarda pril'ado do oljicio t\e Guarda do l1ume:
TO da Àlfandega desta C!,rte durante a' sua auscneia c*~
:i\Ioçambique, por não cO,n6tal\ q'tC p:ll:a ali ti'nhaido C01ll;
licença, e verificando·se pela informação a que mandou
proceder que em todo-o-tempo m que se emprcgou 110

exercicio dalfu,ellc oJlicio o(sel'l'u-_a bem, he servido que
o Conselho da Fázenila o'f. 'o"a nb pl'imeiro lúgar de Guar
da do numero da OlCS.W' ~fapdes:.a <I.\'e vagar. O que V.
Ex. fará presente aó mé mo Conselho para que assim O

e~u,te. Dcos /{uarde a V. :ex. Paço, em 23 de Jaoei.ro
do 181.5. - J\1~rqocz,de Aguiar. ....: SI', D. Diligô de dOza.
Ácbp' o li fi. H8 11. - db 'Liv. 1° Ue NIJ!r:de mem'" no CPJl
selllO lia' Fazonda.· ,

tiresse hUlD litulo tãó GlarQ" ,authentioo c.legiit
timo OOL1l0 O qun liei) ex~oolo p'ara passar se
melhaa:ites pl!(n.imentos, dCYia repu'till' legitima
da a possc de pas 'a~los em que e tú desde a sU'a
ere'ação por esses l)\'isos c nHIÍs idellLieas orden ,
pois- quo elle tanLo tinhilo fbl'ça do lei lJue as
suspelldião, o contendo a sClberªll-ü NOllta,clo do ,
Imperante eLllgj~lad01', emduvida a:eon tilnlãq .
e bastarião para fuodar a autoridade ,de le Tri
bunal para pa SQl' semQlharilos' prQvimento .
C011Liot1ou e te Conslllho Ilesta p'os. e tão autjten.
ticãmcnte fUl1dal1a, e [X1~ bu 10 con tante d<l,
relação acima'e~postadepois da lei do o. de 01-1.
tu·hro, ue 1827, pol'fIue, npposto que po~ el\<I
se ordeha se 00 art. 2° sel'e.m todos os omeios
IJ rovido's POl' p.rovimcn tos de servenLi/\ vilalícia ,
julgou a maioria <lo Conselho ,que, 'n(iO endo
oilleio , más empl'egos aquclles lug'lI'es de guar
da;· (la AI Candega, não se deyiã-o e lr.s entendor
cOli1p~eheri(Uuos na refe lida lei, asstmLanuo ao
mesmo pas.so o Conselho que, sendo realmente
pro'vel' empl'cg;os círis e passar pro vimeolos de
servelllriit vitalicin, n5:o pO- pódia e$lo Tl'ibullul
aba,lonçar a passar semclhalltos proyim(lI~LO , pe
lns quaes provendo ri'gorosumcn e empl'eg.o6 oir '
vis, 'violava o sou jurwenlo e a Co.ostil,uipüO' uo
art. 102, § 4°, in yadindo as emil\ento~;lttribui

ções de Y. M. I. EmquantQ. pois o Conselho
meditava sobre a ~enuina intelligel1eia e fiel e. e
cução daqucl1'a leI, h verão lugrar- iJ:qli<llles pro
vimentos coo tanles ,da'I'ela,Ç~o do E cl'ivão da
Fazen,d,a, lomartelo a final o Conselho a resolu
ção,r ae 'lcI'al';' com!) l'.pcittls, ellle ln u.em
dã â'lftn t de Ag-u to tlotJorreot anno,'ao~(]'mino

sô cbllhccimento de'V. 1\1. 1. o emhtil'aço cm que so
aé~a"a, supplieanU'ó1l>0-r i~ o hurna intorpl·etação
auehenlica da'ciLatla lei, qúe po7I/lSSC U cloro asna
,'enladeira dis[ o' içdo, e llspéndendo o couceder
taes provimenL 5 até baixfil' a oompéLeílle up
phcad;r pt'ovidencia. Pal'eeeu pois ao Conselho
ltlvar todo o exposlo ú impel'ial ,consÍl.lea'ação de
Y. M. I. , e tel' P0l' esLa fôrl11a ingenuamente sa
tisfeilo ús imperiae ol'dcns de V. 1\1. I" que se
dio-nal'ú ol'dellar o mais juslO. Hio, l' de Sotem
br~ de 1828', ,0 da Inllc[>Cllclcncia e do 'Imperio, ,
_ José ForLunalo de BI'ito A.breu Souzâ C! t\Iene
zes. -João Pre~les de 1\Iello. -Agostinho PeLI'u
de niLancourl'.

Resolução. -O Conselho não cxpe<1il'á provi
sôes para provimenLo de guardas do numero c
filhus da folha da Alfartdega de La Côa'le sem que
preceda nomeação e ordem do Govetno. Paço
da Rua Visla, cm 21 de OUlubro de 1828, 7°
da lndepend.cncia e do ImpeJ'i.o~-CoDla rubri
ca de S, M, I. - t\Iigucl Calmon dll Pin e AL
meida. - A-dla-se o original no Cm'torio actual do
TltesoUl'o Naoiol~(ll.

.: !

pnpVIsX.o DE 26 DE OUTunno.

CoJL Br li.
, \r W

. 'p . .P'~,~l O, l~ etc. l?a o abel' :í vos, 'FI'esideotc
dé! PI'Qvinci.a a'e Pernaluhucd~que, sllbindb /1 minha
WJgll,"Ia.l?l'eSenc~humtt ~bllsúllta dd ~on elho Su-

l • '
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_Mall,!\scl'ipto :lnllientico.

'li'ol à consultar ao Conselho da Fazentla q, rew
qucrimento do 'Manoel de Jesus, trabalhador da
Casa da l\loeda desta Côrto, que, prelende lhe

J ..

I I\JlSOLÚjÇAO. D» 29 Pll OUTUBI\O.

que os papei: que lhes são coÍlcei'nenl 5 seJ30 1'e,
meltidos i, flclay,lo do districto, para proce cr na
rórma da lei. l' •

Da huma queixa contra o Juiz de F/Jra dos do
funtós e ausentes, qneixa porém iml rov'Uua, e
masem'alta com o :7.<:10, já sc sabo, do serviço.
Eta a alllliencia uo Jui'Z 'C(l1e, desvanecendu mui
los dos ;vagQs clpUlOl'eS do queixoso,. l)l'ova que
estc, POI' olle pronunciauo em dll'Us ücvassas,
das qún' J/lUma hc' pelo cl'irne l!l.o resistellc.ia~ 'de
sa.[f'lg.;\ra a~ilI'a ka, ap;rovcitando o~Cl'membl'odo
Conselho '1?uovincial" para satisfuzor a muü sa
nhuda. ving.ança, uprcsenfundo acaliiinariaooos
tanlo Uo doclllncnlo junto, llue, por il,npl'ovacla
o c..'Cccssiva, oJIerece l'i:;ivc\mento os mais symp
lomu - de mi, paixão o a/rectação.

TIa finullllcnte iol'ormução do Presidente, que
a55C"01'U menos sinoera a queixa, c ser seu ;)D

101' cost~lmado n dnr lenuocins menos illccl'a'
(o '([.{lO no lUeu pCO DI' quer uizcl' qlle o queiioso
he hum call1mnlndor e conhecilto por lul), e pOl"'
tnos lermos [lure;:;o-mo que o (lue I'Clstava e resta,
llC.lsel' uuvido 'G) Conselho de Estudo, e decidir
S, nJ. 1. o rlestino que deve t-er humo tal ({UeixUl
..aga, improvada, mani['oslamcotc ,dfee-ladiU peta
mór purlo eOl1l'cneida, e l'eita por aut()r que
send.), seg Indo informa o ?r~ iucnlo, costuma
do L) dar denuncia' meno sinccra (isto he, a ca
lurn )iar), "rnl!il'D melhor ó fal~ia conlcll J1UlJ.1
J'U'!~"'(I~le J1ã\~'ril\fQrl]ç)cu' o' sells"ct;} ne','Jt' 111;11}

cianLLo-o,p.or..aq llesAe que. tirou upvns'a, '
, . e n eDil tiluirãd 'não maIÍc'asse al'Jhclla mar~'

cu~: \ lel'ia Juitó'a'nbtnr ~ inas 'csTanao 'mal'ca'do'T
'vE ,>, \, ~.,,,. I . , II t' '.1 /1 '

aquelIc al1Llamenlo, JlI go que na on~~I(\ u'tl c e,
pelu mDncira expo lu se dCl'erlt con ultar, Rio,
:16 de Junho' 'cie n~28. I

p P('O()llrnllo~ 4a Cnsa lia StlPl?licução e l?a
zenda Nacional disse: - Concordo, e aecrcscen
to que com ruzão a eit;Hl() lei de 20 cle Oulubro
de l~'Új o a COlrlillliçâo <ln Imporio, art. 15(,
e;x.i'gema maior posshd circnm. pecção obrccsla,
accus<lçÕC~ l'citati a lngi 'lradoti, não só porquc
])e nccessarin C:Jtitigil1' os c.ll'l'Ompidos para que
os sãos não fiquem cnx()l'nlllaltos por o-ses mes
mos, quo conSlitnem carucler de plurnlitlade, ma
tambem pOl'que hc neccssario altonder ii pnrli
culal'idade de tnoti materias, como das mais dif-
uoeis lle proya, , ,

Pareco o mesmo que uos Procuradores Fiscae~,

para, na conformi!lallc de suas respostas, con
sultara V. M. I., quemallllar;'1 o que hOIl\'el' pOl~

bem. Rio de Janeiro, :> ue Setcmbro de 1828,
Resolução, -Está bem. Paço, 28 de Outubro

de 1828. -Com a imperial J'ubl'ica.-José Ber
nardino Baplista Porcira. - A e!la-se ri (l, 78 v, e
79 do Liv. 2° de Rrg. de C11lsul/as ctt! Mesa da C,m
sciencia lia SeoJ'elal'ia da Justi! a.

RJiSOLUÇÁO DE .28 DE OUTUBI\O.

J; mo nlilílar, a flue mandciJ PI'oco llol' sobro a
r presentayão do GO"o)'lla<]ol' das Al'ma dossa
Pronncia, I!clati "(I ii duviua que se (h,o 'oJIercco.
sobro sercm uispens(lllos tio scrvi ...o militar da se·
gumla linh'a os inu'i,iduos nomeados Juizos de
Paz e seus empregados, econformanclo-me com o
parccer lIo dim Consclho, hl!i por bcm, por mi
nlíá'írtlmc@~tac iinpcriall'esoluç:io do 10 do C01'

reM' mez.j'dctorri-tin'ar qno' os individuos nomea
dos pãl'll Juizos ,lo Pa-z e seus empl'ogadQs c\C'I'cnl

seÍ' di~'p~nsados do scniço:,l1a lsogund:l !iuba du
l'aA'te d 'tcmpo llaquollc exercicio, afim uo não
J,a'l'errmotÍl o quo 01; embaraoo nn pratit;a lle suas
funcções, devendo' entendor-so I a r.';'Cllsa por
miltiua no art. 4° da lei do 15 do Outubro do
J 827 sÓlnento extensiva aos "Çommandantes dos
Corpos, nI a'j ores. e Ajudantes dos ,litos Corpos de'
segunda .linha, por lerem o exol:cicio elfeclivo de
seus Corpos, CumpT'i-o assim, S. M. I. o man
dou pelos CODêelheiros tio Guerra abaixo assig
natlos, ambos do seu Conselho, João hCfJues da
Siha Li boa a l'ez no Rio cle JUJ1eiro, aos:13
ub Outu'bro de I'S28,-No impedimento UO Con
selheiro o Secretario do Gllol'l'n, alHonio Ru['acl
da'€ullha Cubl'nl, Offioinl Uuior,.a fi'ZJesoreycr e
o .uh~erel"i. :"""'AloxancJl'e Eloy Portelli. -Fran
cl5CO !\larüvTe1'los,

~,.. ir,~, {jJ'} i"i
~~ I AV so, l?E.27-DE OUTlJJ} 1\ Q; i

') ,. Ô'On: 13raz.· Ir",' ~ I I

- 1 J~ t J ' J } 1" r. _ r

H ,.)1.. O, I J ,ha pOl' be~ ql,lC. O Yice-,Presi ente.
d-al pj y'nc.·u, cJp S. P"m10 fa,ça,"?l'iuenr liml1).~;-f

JiatC\l:n~nte'1a,entl',egn) 110, ,Ç;0JVy,Ç}HVJ ,tlç.,Snf.ru l1
cisco dn ·C.hlal!ç, '(\0 S,_ P,!ulo .ag jDirpct?I;!llo
CtlI'SO Ju illico dn mesma Cidude" na conformj
dade do. que e .lhe orclcnou em portnria dc 21 llc
ArTo to desto a11l10, cOl'tando por qUUCS(lUCI' dif
cl~ldades quc se lhe offereçi\o, porque nenhuma
del'e embaraçai' u concluFão da enlregn depois
do franco offcrecimento que fez o ~lini.;tro PI'O
vineiul llos ~lenores Obsorl'antos du Provincia da
Conceição, no seu omeio por oopia inclu a, e
fJue l'oi:ucoilo e agradecido pela portul'ia quo
tambem se refere. O que us im sc participa, pola
SC'croturia de Estado dos Ncgoeios do Impel'Ío,
uo I'e['erido Vice-Pl'esidcntc pura till,a intelligen
cia e execuçãlil. Pnl,lcio do Rio cle {nneiro, om
27 de Oulubro de 183S,-Jo~é Clemento Perei
ra.-Ac!la-se 110 Dia,.ioJi'llL11Iinellse n, 105, 'Vol. J 2,
artigo de olficio,

. Mallll~cl'ipto anthentic().

Sobre o o1l1cio do Presiuente c1u p\'ol'iucia das
Alu"'ôas que acompanha a J'epresentação de José
Go~es Uibciro cQntl:~ OJ!liz de F?ra da VilIa do
p".lello Fr3tlcltiúo'1ôsê Coelho N'etfó, o Promo
;o~rl Fisc:l, a quom se lIe'u vista, disse :-a Cons
tituição no '1rt. 154 declara ~ue S. fll. 1, pode~á
suspendor os Juizes por queixas contra eItos. fel
tas, prêcedcmlo,a audienciq d.os mesmoS J~lZeg~
informacão necessaria, o onndo o Consolho, e
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), .
DECRETO DE 5 DE JYpVmInRO•• j

CoJl. Bru.

Na conformiuulle da resolução (la Assemblé,a
Geral Legislativa, anccibnada em 27 tle Selem
uro do corrente anno ,-hei por bem crear interi
namente. para o sel'l'iço do CUI'SÇl tle S(;iel1cin~

Jurídicas e Sociaes da Ciuade ue Olil1lla, os se ..
guintes empregados: hum Official ,le Secretaria,
com II gratil1eação 111~nual tle 40o:t/) rs.; UOll:i Con
tinuos, que senirúõ ao me51110 tempo t1~ Dedeis
com 11 graLiflcaçiío annllal de 50o~ rs.; hUlTl
Corrcio para o expediente (Ia~ ol'llcns, e CJue
seI Xiril tambem de Guard,l, com a gratificação
annual ,le 200:tf; rs.

José Clemente Pcrei,'a, ctc. Palncio uo nio ue
Janeiro, em 5 de Novembro tle 18208, 7° da 'Tn
llependencia e do Imperio, -Com a rubrica de
S. Bl. L - José Clemente Pereira,

" .

DECRETO DE 6 DJ:: Novmmno.

Imp. avnlso.

Tomanuo cm consiJerução fi rC'prescnlaç.ío
que o Chanceliel' da Casa dn Supplicação, filie
sene de Regedcr, fez subir ii minha imperial
presença, ponlleranuo n lliffieuldaue que se oJl'e
'rece na execuçãp lla ueclaração 8" do decreto de
29 de Julho do corrente anno. que manda no
mear por escl'ulinio secreto os Secrctal'ios e Es
erotadores fIne hão de scnil' na l\Iesa do ColJe
gio Eleiloral, sem designar as pessoas quc ue
vem sei' empregadas na apllração das li3tas para
aquella nomeaçiio; e usando da attl'ibnição que
pelo art. 102, § 12 da Constituição me compe
te; hei pf)r bem ordenar:

Ar!. 1.° A autoridatle cil'il a quem, pelo
§ 5° do cap, 4° das Instrucções de 26 de
Março de 182!~, compete servil' de Pre i lente
para a in.tallação do Collegio Elcitorul nos tct:-

41

, , l'ORT ARlA. DE 5 DE ~OVEMBnO.

Col!o Mineira,

Illm. e Exm. Sr'. -Accusando a recepção do
offi'cio de V. Ex., na dn·ta de 6 de Setembro do
COl'1'ente anno, em ((ue informa sobre o requeri
menw 'de Vicente Ferreil'a Gome. , UedactOr do
pepiodico inlitl1lado OOIl.stilucional Rio-Gra/lden.le;
no 'qual pede a' STatificação ue oJ.o:tf; rs. men aes
p'ela 'publicâÇão de totlas as Ql'uens quc lhe forem
detei'minadas.' $obré' quacsf[uer objectos 'de ado
ministl ação publica, cUmpre-me I'espolldel' a
V. Ex. que não póue pOl' nenhum pl'incipio .tor
ll'llgal' a pretenção uo stlpplicnnte, e quê a a(lmi
ni tl'ação da Provincia llel'c"sliÍ }jhli~ar-se a pa
gar-lhb os p'aperis que ma(lI}ar imprimir no seu
peri'odico', no q\lc el'i'c muito 'lllCI'a.rÍt, se ella ,
como .seria rrluito para desejai', uer puhlicidade
aes'<act05 pTinoipaes' que n':1nis poJellem intel'e, SUl'

ao conheeimcl1to publico Dee' gual1lle a 'N. Ex.
Palacio UO Rio de Janeiro, '001 ,5' de NOl'embJ'o
rle 1828, ~José Clemente PCl'cira, ,:-Sr'. Sa'll'a-
dOl' José lU acie], II "

PORTARIA. DB 30 DE OUTUBRO.

'fOMO n.

DECRETO DE 4 DE NovmmRO.

ColI. Plancber.

Codsidernlldo (lê U1'gen te necessidade a crea
ção de lmma Carleira de primeiras letras tia VilJa
de S. João do Principe, hei por bem, na confor
midade da ~arta de lei de 15 de Outubro do 111lnO
passallo, crear a rcredua Cadeira, com o Qr'dena
do annual de 500:tf; 1'5., pagos pelo The OUI'O
Pnulico.' José Clemente Pel'eira, elc. Palacio
do Rio de Janeiro, em 4 ele NOl'embro de 1828,
7· da Independcncia e do Imperio. -Com a ru
brica de S. lU. I: - José Clemente pereira.

..
Col!. P.lnncber.

~lanuu S. Bl. oT., pel,a, SecretnrÍa de Estauo
llos Negocios ria Fnzenua, que o Conselho da Fa
zenda submetta ii con ielCl'açãu UO -mesmo A. S.
as ra1.ões por que.não pô,lc executar; o decreto dc
13 de No\'cmbro, que man~la alienar touas as ar
mações da pesca das bale'as pertencel~tes aoi' pro
prios nacionacs, seus terrenos e e:lifléios, embar
cações, escra \'os e u tensi/ios; cOllsultaouo ao
mesmo tempo' sobre o moilo mais fucil e expe
dito ~Ie realisal'-se quanto antes a veníla c]os ou
jectos mencionados, ii excepção porém das ar
mações da Piedadc c Lagoinha na Pro"inci<l dc
Santa Catharina, e ela de S. Domingos nesta Co
r;narca, por serem estns l:!rmações necessarin ao
sel'Yiço publico. Rio, 50 de Outubro dc ~828,

lUiguel Calmon, du Pin c Almejel.a,

Mja cool:tclo (} s·cU" véncimento nos dias em que
p'OI/ impbssibilidade de saude nãf) poder Íl' lra
balhmr ÍI ,lHa casa.' •

O Proeur.'H1or da Fazenda respondeu que lhe
parecia nãe mel'ecel' deferimento o pedi,]o pelo
sllpplicantct '

O Conselheiro Fiscal disse: - Fiat justilia.
O Cooselilo foi de p,arecel' não ser indefel'il'el

-a (llta sllpplica, pbis que rlena se pede n'ã,o -rç":
ln neráção, mas graç':i"igllal á cOllcel!icla a tiu
lr'(ls';, ,e paTa, c9hcilidr: d jj~h~pCi()' do sÓ'ppIÍc~nle
con1 o' es'tado attu'al das' fin~nças." se lho fe me·
t&de do jornall nos di'ascein quê POI' chtidão de
medi-co ~J.'o'var tnr esta'd'ó'imp'ossilflitad.o de ir
trabalhar. ,. " I ','

• Os Cdnselheiros Ln'lz JOJ'Iüim ÓltC(ul!:Es'truda
e Agostinho'P" h'a de"]Jitancoul-t forão d:o mêsrrJo
parecer'que ,o'Pt'o 'urtlllÓ'r da Fa~énda, 'e a,o Con
selheiro Lniz TholÍlai"Nava'rro cle Campo parece
que não ']tc ~lefc\]I'{H o i'êquerimenfo do suppli:.
cante, não só 'pOl' não serem' os trabalhos dos
jornaleiros da c1asse--t1os' (Jue se remunel'ão, mas
porque hum e.o:cQlp)O sam: lei serja prejudicial (I
Fazenda.

Resolução, -Colllq p~I'cce ao, Conselheiro L:liz
Thoma'L Navarro de Cahlpos. Paço, da Boa Vis
la, em 29 uÓ Outubro de 182'8. - Com a rubri
ca de S. BI. I. -!\ligueI Calmon du Pin e AI-
rneiLla. " "



Ali
ta Commissão. Deos gua.rde· a V. S. 'Pn~o, elU
6 dc No\'cmbro «e 1 828.-José B(ll'l\~ dioo Bap.
lista Pereira,-St'. José 1'a,ulo Fig! a! t, NabucQ
de Ar:lujo..

j i

AVI&O UE 7 DF. NONEMllllO.
Imp. avulso,

Iltm. C E~II\, 51'. -J,Il\'t:i ao conhecimento ele
S. lU. o l. a (epl'~scntaç<1.o do Consclhp A.dmi~

A \'ISO DE 7 DE NOVE, no.
IOlp. avulso.

! . ~ t '

S· M. p l. man~!I rcm>~ner q V. S. 'li \flfo(ma".
Çr ~a~a ''p 0r ~P~' JpilQPlU1. deBri o! !iSGal,~ ~
~1,\í11'~1".s ~Q, l~nqal\jt\ne.rHq.,tl!>,Mi))'<I~ '111,<\;' c Qr.d<1
f\ P1,91 ~(j)Slt~l'alllC;l)Le qup, iV., S. proç~ la ~çn ~~e
11J.,ora.c{)NEa. tql1a.s·as Pc.s Qap qp~ l' r m conyen,
ciJas de extl"a",iarc~~ as agita do aqqetl!-ic o, crn
pregando'lodos os meios que esião ao ~eu alean,
ce, e qu julgilr couvcqieEltes, rara qlle ce'scUl
por hun)u yez ~emelha.nles c;.:tra I'ios. Dcos gUii\··

d~ a V. S. I:açQ, em 7 de 'o\'\)mhl'o de 11\28.
Jo é Cle\lleule Pereira, - Sr. lruiz flaulQ cig
Aralljo ,Ba tos, :, AC(ta",se 110' Diul'io ,Fluminense
l~. 1 12, rle ). 2 de Novembro dee 18;2$.

que, pelo a"iso de 23 daquelle mesmo mel. e :lnnJ (b).
foi arbitrado para hum eseriptuoario que fosse empregado
Deste seniço, por nã.o ter sido contemplada c"ta dcspcl.a
DO orçamento tlesta BeRretaria dc Estado dccretado para
o aDno presenle. Dcos guarde a V. S. c 1Ilonsenhores.
Paço, 8 de Janei,'o de 1828, - Lucio Soarcs 'l'eixei,'a de
Gouvêa.-Srs. .Tosé Ricí"'UO da Cos.ta Aguiar de .A-ntlrada.
José Paulo dcl Fi~ucirOa Nabucn de Araujo,-José Anto·
11io da Silva Máia.

(b) Aviso de 23 de F!'l\,crd;,'o Q.e 1827.

Em I'cs[JOs~ do ofT<cio de 1". S. c 11.(6I'C<3S, dalado dc iS do
cOl'renlc, '(III( /i;; pl'escnlo a S. 11,. o L, ,'c m6 ofT.."ccc r01ll
"1ll11l1ical'-l"es: 1", '/"C, n(iv havendo nesla S cc,'clltl'ia de Eslll'
do I! col(ecçrio dw; Icis .ivis 'I'cc (leigil'tW p"ru I"es SCl'v ...• dc
COIl1[JlLI'I/ÇtiO IIIl compifl!!,'io ilc..llas, "rio lte pO-'l;ivel salis{,,;;cl'
Il IJsla )'c'luisi!'tio, cspcl'I/nrlo (I mesmo A. S. 'IIIC fT. S. c
l1Jerct!s, C0/l10 ll1inisl"o,' e Lcll'"dos, ntio dei.-.;ti,·:iv de as I,,·,
C '1"0 po,' cI/IlS .,e podc,yió "cgultu'. vislo 'I"c collcc('tio pCl'fei
til nâo 1m, flfiti~ sel'ia r/csnccc,t;')o rio encm'J'cga·{u... deste Ira ..
bl/((,o; 2", '(ue nesla ~"( I se IJ<Upc.dc'" a.' convcnicnles ordens
tis tlil'cl'sas Secrclarias de ESlada c lL totlas IlS IIlllis E.\·lq!'úcs,
ntio sti plll'a Ihcs [i'an'lIlCIl/'Cl1' 'I"llesquCl' (ll'dens 011 docu
menlo.! 'JIIC ,jcce,!S{/)'ios {lJI'CII'I, COl/IO /,111'11 so 1l(l1'C-'[1 dt)" 1Ilcs
1lI0S "s copia.! legllcs 'c tllllhe'~lil'fls '(1Ie- po" r. S. c iIle"cas
(orem ca;iéJidll~', '(llllor'isanlio-os S. lU. 1. pnl'u ClIlP"C;;flJ'Cllt
na cscl'ipllL neccssul'irr "10ft i'l.clh'it!uo C0111 o lJcnGi1l1cnlo do
800 ''s. 'l11ic(lI1101\le nQs dias ell' '/110 I. I/Ve" do cSC"Ct'c,', pm'u
I"e screm pllgos por e.' la Sccrctaria dc g'llulo, IJ<lI'a cl/jo /im
{Icverti ser I'cmcllida ".II(e.m'" RupaJ'liçtio, lodos os II1C;;CS,
IUllIl(( relflrllO lllllitcnlicll [10." f/. S,. e iJIcrl'í!s, ro"tcm/o os
dio..! em 'Iue cl}~olival)l 1110 lit'qr sitIo cmpl'Olffulo 116l'onlc. r. s,
C .j!orcB.<, pois fil/e dl!s "opII,,'1 i('õcs re{cridas ludo Ihts Stl'ti
minislrlldo pelos OfTiciacs da/Ias; 8·, [inalf/lontv, 'II/c. .<erá
lIIailo convenicnl{} ~I/e, aPl'm'cUL'lltlP Jeis p.'dp,·i<ls pm'a II ror.
IIII1Ç!"io do Cotli.gv Administrativo, seJrio scpar/lllalllClll{} calli·
{fidlls, llm'l! {roililm' eslll (111"(0 do '11(;~)) oCodi{Jo-, 'I"(lndo I!
Assell1bluI! LcCisllllivlI IWjcc de lp'-m,pm' ('lIidm' dellc, I) sClr;
mais IUml molilJo 'I ue S. Ir'!. 01. tcrá (Im'lI 10'Lem' 1 f/. S. c
l'l!e,'eBs, de cl/jo ~clo e aclividiidc con/ia o' lIIais cabal c promp'
lQ tlcsGmpel1ho desttL commissllo, podendo, plll'l/ "'aiol' fitei,
li'/Pdc r; foml11/ldic(adc, cOl/janoll! 9'1 sCJlal'!u/cIIl1Dlllc lr"ba·
'h arem , ,~elJ"l1(do 'IMis convenicnle lhes pm'''c,', D""s ;;UClI',
de ti f/. S. o Jjferci!s. [>-"('0, "23 de FiiiCrciro de 1827, - ..11111'
'II/ClO de iYa~"relh.

(') Aviso de 8 de Jalleiro de 1828.

S. l\I. o 1. La por bcm ordenar quc V. S. e l\Ionsenho·
rCs fação suspender a commissão de que fOl'üo Clll prega·
dos por aviso de 13 de Fevereiro do anno proximo passa·
do (a), da cOllJpilaç-o das leis, hUlUavcl. que cste tl'aha·
l/lO se não pO$sa fazer sem a dc~pe7,a ~'i's 800 rs, p\lr dia,

(a) Aviso de 13 de Feverciro de 1821.'

PORTARI;\. DE Ô DE NOVE1úIll\.O.

HavIJndo S.•1I. o l. cncar,' til/do aos Dcscmbargadorcs Jose
Ri/ardo da Cosia AéJui!u' de And,'ada c JIanoel 'Onelano (tc
A(,l1cula Albuqucr'l"ç dc {a:CJUJlII co((igi,' Iodas lU Icis vi
lIis C criminllr$ dispcrsa.<, 'Iael' imp,·esSl\.<, 'I"cr malw,!cl'ip
tas, c co((ocadl/~ nos IU;;(II'es compclelllcs dClS co((cC('ücs, sc
gundo suas épocas c datas" alim de con..'tc.!Jujr·se !filma per
feita co((ecçtio, 'I"c pos.<a scrvir á .iJssc7llbltia Legc'slafivll dc
illustl'"ção P/ll'Il o h'llbll/flo ((os cocligos; a oon{umdo o mcsmo
A S. 'Iue Vm., peltt SUIl aclivid(lllc e cOll"ecimcnlasj(ll',di
COS, ~Hlilo podqrá .concQ,','e, parll o [I l'O;;"css~ e ç~nclustio

dcsle IlTlpol'lll711e obJeclo, "a 'iíua tmcnle /,01' uen't tlO'(IGa·lo
PIll'1l serv;,' cOlvunclamen(e com os 30bl'cdiloS DeslnlllJllI:ga
dol'cs, e auwiliá-Ios nas.lc /raballlo, lL l'e.'peilo do qual podc
l'lÍp fa=er as ObSC1'V(lÇÓCS e nolas (Juc plll'cce"elll convenienlcs.
Deos gUIll'(/e a Vm. Paro, cm 13 dc Fcvereiro de 1827.
1I1m''IuelO de NIl=(I/,el(, -tir. )os6 Pltulo Figuejrvà 'NlLbuco cle
.Araujo.

I OS do mesmo pnragl'apllfl e seguinles, depois
ue fa;;er a leilUl'a ol'llena~a no § G· do citado ca
pitulo, proporá no ColleSio 'Eleitol'al dous Se
cl'etnrios e dous Escnltadores, liradQs d'eJ;llrll os
liJleitores P'l'eSellt.e~, que enIo (lppI'01'ndos pOl'
acclamação, é com este pl'oeederá ii eleição pPl'
eserutinio dos Secl1etario;. e E Ql'utUllores. que d~

vem CQrnpÔl' a ,~les:l ,do Oolle@io .l"leitol'ali, q
(Uii3mio.ar os ·diplon'l.aS élosEkeitorll ,sahiq\\o~lei

tos os qne re,llllÁ:t'c111 a plul·aLiJad.e de v'o.toNêlllt~
;va; pas mulo se '(}enois a nOl)le:ac pÜ'q,aClí\nla9~{>,

a Commis~ão que cle"tl eX:lQ1'I\ar, os uiplQnH.l~

destes, I'. ",.
Art. 2,9 ,A nom.eaç;lQ (los 'Secretarios leE5P~l;l,...

tadores será l'éita em humsó e cl'utiLlio e esor~,

vendo cada hum dos EleitQJ'Cs qtlatro nomes 0il
mesma.lista, e ahiráõ eleitos pal'a Se'cretario:s Gs
dous pl'ÍllleiL'os qlle ohl~l'erem a plllrulidal\e re~

JaliYa dos \'0105, e para Escruta(lpres os oul.l:o~

UOUs que lhes seguirem in'lmediatos em "\'otos.
AI,t. 5.· Nomeados :lssim os Secret'3l'iM e Es

cmlaJores, ocellpaláõ logoo a.Mesa, e se pl'ocede
l'á com elles á nomeação do Pl'esidente e aOS

mais tel'mos das eleições, na fôrma das Ins
trllcçõe~.

José Clemente "P'creira, etc. Palacio do Rio de
Janeiro, cm 6 de Novembro tle 1828, 7· da In
<lepeotlencia e do Imperio, - Com a l'Qbrica de
S, lU. 1. - Jo é Clcmentc Pereira.

]\[anuscri[lto authcn!ico.

S. alo o r., a quem foi p,'csenle o oa;oio tle
•V. S. , Je 23 do passade, danclo conta do 1'é.S11-1~

tudo da Commissão dos leis untls.as, ole que foi
encarregado, e que não poc(él'a 1I1limi/r de todo
este ~rabalho cm conseCJuencia lIa, ol'den' que
ultimamente forão expediJa!' pOl' e ta Secl'ola
ria C*), me ordena lou \'e a V. S., cm seu im·le·
rial nome, pelo seu zelo e hom desempenho (illS-
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nislrativo eSE3 Provincia, Ile 14 Ile Junho do
correntt: ânno, na qual: expondo a que dclilJcr;l
ra na escoil:i1 de 11Iga~ pal'a escolas de' primei
r3S letras, é ;oiwc or<!lcoa{jos tios Professores, ac
Cl'(;seenla qll'C', pOI' faltar' eélirieio snffioicntc "pal'a
a' tia eapital, se le11101.·a de pedir o socool-ro de
Li ou 5:Qoo.' I'S. para I)a"'l'cr hum apropl'iaêlo QO

ellsino mu'.Uo; e ()\'Ilena 'o lnest'no Sen1l01' que
cu partiCipe :I V. 'E.. qlle, poaentlo "cs1:a1Jei~úer

se ~ dila e:>(;0'JI6 eOm os oOFtlmodos pl'ccLos, l\'t»
Bo. pit,1l ua Ca'l'itlailc, deve V.rEx. fàztl' pl'epa
rà' aliJ pal'u esse fim, éi qWc ror cflnveilic'nfe J
d'ando con ta 'do resulta'do POI' esta Repartição.
D:loS gl.làl'c1e a V. Ex. Pala'cio do Rio de !Jaueird',
é'l11 '1 -de 'o"emlll'o de '828. -Joiré Clemente
Pêroir:". - r, 'SalvatlÚ'l" iosé MacieL -Acha-se
no Diari-a Fltwíillc'nse-71.· 1 12 , db 12 de Íivembl'o
de I S2~.

'ln'EcnE'ro DU 8 DE ríO?Ê1tnRO.

Coll. lIrn'Z;"'

Sendo ns h1nterítS'<fnc .é e1'. inão no seg-l1nllo
311no dos Cursos de Sqicnçias.Jllridica.> e Sociaes
de S. Paulo e Olinda 3 coútilluação das que se
aP.'~etldem_bo primciro, le con "ind o po~' is'So crue
3'e~ao explJcadds "pelo roçsmos lUcs(res: ~lei pbr
h'em. ordenar que Ó, I.tmtes tia Catleil'as do pri
meiro anlwJ

, 6 os da prhlleh'a d sego]ldo UO
rcferiLlo . eúrsos, lcião .altél'nauamenté nas mcs
m,"s éadc1i·p~, PÓI' fórr1lu tIna q\lelles ql ê eu i
n:Jl'ell\. a hhtodas rIo primeiro nhlld IVa sllm'
sen pt d exp\lPM ;j continuadio dias ·ttte.s as no
sco-u'Hltd'.i;n', 'c'tniti'tc."· < I -,' '> ,

:>.~ s~ 'êPctn1nh,~l péd~il' ,·dtç:~!.'p:llScib tlb I "RiSI

d ,Janc'i1:q r~l~'~!lcJ " ~o.I'~.1~%'fb'~dfJ ~2'~~ 7"1>~d'a'
thdcj}cn e\\~Ht· c ~b ídí11el'lb . ..-':! b'11l a 'ft\lftica
()e ·S. tI. 'f.·1....:-jbsê -C)nn1et\t'c-Nh~ir:l.) "'1 II,
... f I 1') ...

J

PROvrsÃo DE I1 DE NOVEMBRO.

lIIanuscl'iplO alllbclllico.

!\ligueI Calmoll du Pin e Almeida, etc. Faço
saber ii JlInta da Fazenda da Pro"incia da Babia
q-ue, l'ecehendo·se o seu OIndo n. {lO, de 5 de
Sctembro u!Limo, no qual, depois Je participar
ha"cl'em os Al'l'ematnntco dos ~lcios Direitos da
AIl'anclega dessa CillaLle Donuido POI' termo
que DS'ignúr:lo fI disposição da resolnção de
consulta lle'} de Julho ullimo expõe a nece •
5idade qúe h,} ,Ie se arrendar hum ou mai]; 1'ra-

. piuhe para nellos se l'l)colherem os genel'os da
Esti"a pelos motivos que refere. Determina
S. M. o I. se rc ponda ú Junla que fica autori
saJa para ar\'enebr os Armazeno que forem pre
cisas, emhora haja augmento de despeza, Yi lo
que com tal pro"idencia se deve e flerar aug
manto de re IHl a , Gomtanto que os Contractado
I'e.>' contrihn,io com hum tor90 da despeza da lo
cação. o' que se pal'Licipa ,'I mesma Junta parti
SOa inrelligeneia e go"erno. Albino Nunes de
Aguiar a fez. RilJ de Janeiro, em 1\ doO. Joveaíuro
tle 1828. -l\lan)'ellino Antooio de Souza à fez
eSCréyer:. --l\JiguelCaln'lOll du Pin c Â'Jmcid~.

RESOLUÇÃ.O DJl 12 Dl! -OVEMnRO.

1.Inlluspriplo aulhClltico.

- Foi a consullal' ú Juola tio Comm'Crcio , Fabri·
cas, .etc., o requerimento de Jo é Cardoso Netto,
negociante de ta Praça, que pretende de pachar,
livre de direito, hama 'machina vinda de Iogla
tena para a slla fabl'ica de oal'da·r lã:. e algodão
desla casa, tendo 'em 'Vista a infOrn1ação do
J lh da AIl'andega a,o dito l·espciLo. I

- r'endo-se m;.nLlado ajuntar oste a outro l'oquc
nmento do supplicaote, 'Cm quo p~t1'L1 tl graça 1'Ie
se lil'e passal'em as pI 0l'is50s 16 estylo para e lhe
daI', liVI'é de direito na AlfanLloga desta CÔl'te,
huma I11aehilla q~e mandou "ii' pam a dita fa'
brica pojo SUl' a prime I'U· ül'eac1tl no Bra7Jil e to·
da as outrDS Q'1e pal'a esto fim forem no'ces aria-,
assim como (i) arame p.ara gasto ddla, por não
l)odel' {:ompetit' eom os f1 trangeiros e fosse
Qhl'iglltl a continuar a paga-l'3 . • '

O 111specto'l' dus tÍlb~,joa respond·ct1 que o Sup
plicanle tinl1a hunLpcinciplo de eElabclecimento
de fazer cordas II'abal~1al1l10 com dOllS engenhos
de enrtal arame, tendo o'fficiaes pára fazer as ta
boas p3ra assentar 39 fita 11e couro que até ago
ra tem sido picadas ú mão, c para cujo fim mao·
dou "ir a roachinll ôe que -sc traIa, 'l"e porliloto
st a'cbal':l ~)a cil'Comstancia de obter provisão
de liceQça para levant:.!' a m~sma fabrica com
ÓS privilegí'o 'cdf1cedi lo P I' lei eX/1cdim:lQ- e
Provi ão 30 Juiz (ta I Ital)dega p<lr:t lhe deixai'
Lirar'1hrc deJtWci~ci ;j dita D)aehioa Declarou,
cruel a sént'all.~q ri dito ~, t~bele6imen10, o acbo,li.
útil, pw' supprir 3S' Pr~V1l1~Ja~. ao ,lm,lJllrio e a
A!Derica ,do, Sul deste gç'l)C'i'o, Imelho~ ,do ,<rue ol.i.kd s'ta,.n'l;l\)~ Ü' áá :Allffiltt'nlla, I .., •

Pa't âl1 'fi' J,uota e tal, o ·SU~f'.(icanle nos ter,.
J'iíQ5; ilc ôht' l' P '<tvi~ão, til! licença para le'-antal' a
dita fdbl~i'cn'que a~ leis cúncet!'eln, d:'1ledindo- e
ordens ao Juiz da Alfalldega p,(lta lhe daI', lil'l'e
(le di I'cito , ,h màcbin:r' cm q6c tão.

Resolurão,-Como l?tl.rtcé'. Pa~o da Boa is
ta, em 12 de NO;'erobt'ode 1828.-COlll arubri
C3 de S. M, I. - ligueI Calmon dI Pin e Almei·
('Ia. -Ea:lmhida no Tl1esoul'o Naciollal do o)'igina{
enviado ti Janta (lOS l!l de JallciJ·o.

AVISO DE 14 DE NOVIDfDno.

Imp. avulso.

AellanLlo-se aholidos, pela lei de 30 de Ago lo
do corrente anno, o Inga I' de Provedor-lUill' da
Saude e P hysico- lór do Imperio: ha por bem
S..M. r. mandar declaraI' a V. S. que tem cessa
do as su.as fuoceões Gomo empregado nos Teferi
dos lugares) devendo, na confom,j ade da mes
ma lei, r~mellel' ú competentes justiças ordioa
rias I:odos os proeessos fiodos e pendentes naquel
le~ Juizos. Deos gaarde a V. S. Paço, em 14 de
Novt:;mbro de 1828.

DECRETO DE 14 DE' NOVEMBRO.

Coll. :Br~z.·

- Tendo eu, pelo. meu impeí'ial decrell> de 27
de Se~enibro do corrente anuo, appro'Ytldo o

41**
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plano que baixou com o mesmo decreto; desig
nando os unifOl'll)eS de que de,'eriiio usar os Olfi
ciaes empl'egados na arrecadação e contabilida
de da Fazenda Publica na Repartição da l\1ari
nha, segundo n '.graduações militares que lhes
confr~ri em dltude do disposto no § I I do. al'l.
1.02~ eap. 2° da Constituição do Imp<.:l'iQ: hei ora
por bem dcclarar que, sendo taes distincções pu
ramente honorifloas, iilm(lis d(ll,ão em tempo al
gum direito aos que dellas gozarem, nem para'
l'~qlJc,J'erem e se lhes expedir patenle ou diplo
ma e pecia! que os autol'ise, além do cilado de
ere,to, nem para ohterem soldos 011 gl'alifica,ç.ões
quaesql1er.pccuniaJ'ia~ que, não slljão as qudjcomf
,p,etem ao empl'pgados ,civis qu~ exercel:em .na
mencioné,da I1cparlição. O, Conselho Supremo
nlililar o t«nha ;lssim entendido ,c faça c~ecutal'

1)0111 os de pacho neclissarios. rabcio do RiQ
ue Jane.iro, em l.í d.e "Nõlrembro de 1828, ,0 da,
Independl,ncia e do Imperio.-Com a ruul'Íoé/. de
S. l\l l. -J\~igllel de Souza 1\lello o Ahim..

lho sabol' se deve excluir da folha os ap::J~enlad051

na mencionada rc.preSeOlqção com os () 'denados
dos officiaes que não. ,·em:em,. qU.,l ja o ex·
pediente da me-ma folha súbre os . I' nctos ,l'ri
hllnaes acima r,cféridos, (J so Q COI s.e u I, pai' Cll·

nhecimento ex,trajudicip.\ que tcnha (lo obito pc
alguns f"nccion,l!'io,s~ o pó,dc çxcluir da,folha,
segundo a parlaria de 8 de Marçp de ~8'2.5.

Resolução - Sejão comprehendidQs na folha
competente os membros dos Tribunaeõ que peIo
exercicio, de oulro emprego não tiverem perdido
seus lug1\rcs. Faça·se .huma folha parLiculnr de

. apm;elltados~ como pl'opõe o .Escrüão da FaLeo
da. E quanto ú folhâ do? tencjooal'io~, cumpra.
se o que dispõe a portada da Secretaria de E "
tOldo dos Negocias da Fawnd.a,· de ~ de Março de·
1825. Paço, 17 de Novembro de 1828:-Com a
imperialrubrica.-Miguel CalOlon dl1 pjn e A~..
meida.-E!l;il·ahida 10 Thesow'o Nacional do on
ginal enviado ao Cpn§clho a 6 de Dezembro.

• I

Anso DE 17 DE l'iOnmnnO. •

CoI!, rI3Ddl1~r.

QUCl'endo S. 1\1. o 1. mandar abril' hllJ~1a es
trada qlle lenha' a capacidade neccs oriil para
pa sagem da cnrrllag'en~ desla Cida~e alé a l"l"e
guezia de JaG:trepaguú: }w por bem que Vm.
passe. iml1ledjatnme.nte a levantar' n sua pkll~ta c
plalJo, de 1110<10 quo t,enha se!. se,nt<f p:.,]mo!l nas
pal'ICS mais l.orga , e tril1to p.clo menos nas D,1~is

" Imp. 'a,rhlso. I ~ r H ~ :

I I

llIm. e EXI11. Sr. - Sendo presente a S. 1. o l,
o o'ffi;ci?' ue V. ~x" de 25 de A,gosro deste anno,
e'm qu ex.põe tlll'-~e deliQerado en1 Cçll1selllo que,
e a basl,iIllc_ouvir as Camaras ~istant,çs sobre '!
design~piÍo do Inga~es c 111,lmero J~-, escol~s, <1.c
p'1~O)-ei.ras letras? dep.ois dI; ~e expe(lIr a. propo tq
a tal resp'eHo, pel{) rrloliros que pOlHler~ : .o,r~er

n,á o mcs~o ,Senúor !lN'C; cu responda. a V" ~f.'
que a dc1lbernção tomada ,he mauife l~!De,f1~e oh
rensi\" r dp ai t.,.2~ Ail I~~. f\e,! 5 (le Qut~brq, d.e
la; 27, J~o~'q e,rsç lç10 ali exp.t'.e ,san:çn~~I:P-qte 'rui)
na,d? Iq l,C s9 proc~(la ú, f,eferiv.a( dfslQ"IlJÇflq, ,p01Il;
audlencla das Ca.rnaras resp,ectl\'as, nao lIa lugar
para que se entenda que as mesll1as pOllem ser
ouyidas posteriormenle, como V, Ex, diz qne se
fizera; e Qque pOI' esta.occdsião ;lei \"ertido o Con
selho, como V. Ex" que cm nçnhum .:a50 lhe he
pel'millido deixar de cu mprir exactamente as leis
no seu senlido lilleral e (·bl'Ío, para lhe~ dar,
ainda a pretexto.de interesse publico, intelligen
cias arbitrarias, pelas quaes serão sempre rcsponsa
,'eis, como iofl'3cçõos manife tas da Conslituição,
!lue a senla a sua principal base na observancia
fiel da.s mesmas leis. Deos gUdrde a V, Ex. Paln
cio do Hio ele Janeiro: em 17 de Novembro dç
1828, - José Clen'lente l'eroir3. - SI', Miguel
Lino de !\loraes. -4c1la-se no Dim'io Fluminoll-
se 11. 12 J , de 22 ele Norcmbro de 1828.

, AVISO DE 17 ;DE Novpm.no.
RESOLUÇ;\.Õ DI'; 17'DE NovmI"nno.

-1'
J

Manuscriplo ll.ulhllntico.

R " (epresentou o Conselt1o qa Fazenda que, de-
,'cndo lerar ii im{Jérial p'resença as folJlas qúo de-

J I.t • I I' " ~

:'em re'g~llar ~ paga,m~n~o ao~ oJ'de~la~os e. tOfJça~
no_ proxlmQ, futurq annqj, o Es,cn)'élo da ,nlcsa
propqzq.ra 'as seguintes dU"ic!as' '.
•.~o~,r~ I\lgJ:9\lef_Gc .Ayaci\.y, que tem ,a,ssent~-,
me}-1to de{Çqnc,~heirQlaa FazeD~la, mas.exCl;c9
~oJe o lugar (\e J\1i~~5trD e Secreti\'."io de Estado,
aos Neb"ocios, E ·trani!"~iros. " . 'I . " 1 :

.J f' ' ...... ,0 -, II j ) •

o RcgeüOl" ü~. J,?sPça; qu~ conLióua il.exGrqp,r
este cal'b"O em ,\jl'lu~e Jo decreto de 8 ere Abn-osto

• (. t

de 1827, emqna\lto ~e não orgapise. ç n.oY\l ~S-l
tema ~O}ISlilllCiflDal d~~ )1e!ql'ões ~ Su.pl:çm~ Tri-)
hUllal de Ju Liç'l. -, I'

I '0 I '(

O 'Desembargador José Clflpente 'pereira, que
tem assenlamenlo na Casa 'tla Supplic'a<:ão c oc
cup'a hoje o lugar de J\1inist)'o c Seel'ctario de
.Estado do Negocios do Imperio.

O Defembargildol' Lucio Soares Teixeira de
'Gou,pa, eom assentamenlo na mesma Casa 'qa
Supplicaç"io, hoje despachado Juiz da Alfandega
desla Côrle.

Dirersos I\linistros despnchad05 no dia 19 de
Oulnbl'o ultimo, huns para o Snpremo Tribu
nal de JusLiça e oulros aposentados.

Muilos Funccionarios da ohra pia, huns fóra
do Imperio, oulros fallecidos, e por isso com
prehcndidos no que determina a portaria -da Se
cretaria dc E lado dos Negocios da "Fazenda, de
8 de Março de 1825. Finalmenle, se e deye PI'O"

ces ar a falia dos TrilJUnaes do Desembargo do
Paço e Mesa da ConscienCia exlinctos. E no caso
de e flão deycl'em processal'lleslas folhas, hc ne
cessaria huma folha com o tilulo db folha dos
:lpO entados cm dirers<is-estações, para nella se
coJlocarerll os que lenhão assenlcrménto nos ex
tinctos Tribunaes e os que o ti,'erem nos oulroS.'

Enlende o Conselho qUl~ as ~litas du,'idas ca
; ccem da, .imperial resolução, pani o dito C'pLse-

;'
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ponTAnr" Dll 17 DE NoVll~mno.

nEsoLuçÃO DE 18 DE !\OVEMBI\O.. '
lIlanu 'c";l'to allthclIlico.

Senhor. - HO~ll'e S. ~I. I. POI' bem man(lar
baix~r a este Conselho a porlaria Jo lheor ~e-;

SViute: -Manda S. M. l. , pela Secrelaria cIe ~s

tado uos Negocios da Justiça, r,emeLlcI' ao Con
selho da Fazenda o reqnerimenlo incluso da Jun
ta Adminislratil'a do Banco tio BI'azi,l; e ha por
bem ordenar que no mesmo Conselho se aL1mi
nistl'e prompta e expedita ju tiça' ao Banco, fa
zen\lo (Lue se cortem as demora, que aliús ~e fa
zem notal'eis, a crt:m verdadeiras as de qQe se
queixa.a s,ohredita Ju.nt\l" ['placio do Rio de Ja
neiro, em I') de, Setcmbco de 1828.-lo é C le
mcntc Pereira.

Cumprio o Conselho esta allgu ta dclermina
ção de V. lU. I., e desejando evitar qualquer
demora que hou I'e se Liefo na d .dda execnção
deseus derCl'es, a que [1rocUI'(1 satisfner eom toda
a deI ida pontuaHllalle, manuou informar o Con'"'
selheil'O Juiz Rel<ltol', o qual informou o seguinte:

Senhor. - Quoixa-se a J unta do Banco (lo lH'a·
zil de se lhe não lerem sentenciado a 'causas en
tre pai'tes a mesma Junta, autora e réos o Com
mcndadol' João Pereira de Souza () .ua mái D.
Anna Mal'Ía de Souza; e huma appella.ão cil'ol
em que' são aI?pellantcs O:i Direelores da Casa do
nO. conto da l'rovincin da Balda, e appellado
João FI'anci,sc'o Rodrigue ; os moli\'os da d..:tnora
são bem patenles no ConSlllho dà fi'dzI;nda, por
qllanto, sendo accionistas o, Gonselheit'os, Fl'an
cj',co l.opeJlJde.Souz.a de: Fal'ia IJel1lo , Dr. Luh:
Thórnaz.Navnrl'o, de Campos clJo. é Foi,tunato de
Brito, ' e mo I'eu qtiestão e podião SCI" ou nilo
Juize, ~ orão .ol~ não! u poito ,I e ha',en-db vo
tos' ptrÓ e cOlül'e, resultou ,podbi'- ci',n daclal a. ão a
V. ~l...t., ,para com l'l1'edü)a 01 dCGi 'ão logi lativq.
fil'mar-seJ a jl1l'isdicção 'dos Jui1Jes r~tanles, a
"I{Jat 'ainda não haÍ?LQu, o'Sllm ell.. se não pôde
dai' hum pa.so pal'a se 'el'iLaraÍll 11ullidades. V.
1\1. I, I'<!solverú como róI' justo. Rio, 5 dc Oulu
hro de 1828.

O Con elheil'o Juiz Relator, Fraoci'co Baplis
ta: - Con ta pois e se l'el'i(1üa por esta iofor
maç;lo hayel' sido menos ju la e menos xacta a
reprcscn.tação ela Junla do Baneo do Bl'aúl, a
qual, tlepondo a tlig'niuade propría de lal eSli\1Je
lecimento, e "io!ant!o o dCl'cr que a ligara por
não fazcr subir ii empre augusla pre$('nçn tle V.
!\l. I. huma rcpre enlação menos ,'crdadeira,
calou a eil'cumlallcia tle nascer a llemora na
decisão de seu pleitos lIa duviua em que enll'OU
o Conselho sobre poderem O'J não el' nclles Jui
zes o Con elileil'Os que ti \,cs 'em acções no Ban
co, tlul'ida que paruCeu tão pOllllel'Osa, que sohl'e
elIa se tem sl/pplieado ú imperial llecLão ue V.
1\1. J., por cOllsulta de 1 de Setem!JI'o do presen
te anno. 8eo,10 pois e te o fundamcnto e (l ver·
dadeira causa daquclla dom ora , )ue a Junta do
Banco inCulca na. cida de (lulro prioeipio ,quan
do JUuHo bem hn via de ',bel', e del'cria pelo
menos tCl' (ll'el'iguado, pal'cM no Conselho de
ver levar o exposto aO impnl'Ílll conhecil11elllO ue
V, 1\1. I., afim ,de sei' patente oa 'ua a'ugusta

. ,

estreitas, podendo dar fiom uirecçâo ú existente
nos lugares em que assim cqnvier, ten.lo sempre
cm ,·i:.ta ~ombinar as..comOlodidlldes rIa cstraua
I~om O iÚe"e'ses e direito. II!! propri,çdade par-..
ticular do cidadãos qne possuem, Lerreqos 1105

lllgares PQr ~n\lc ,clla deve passar, não!ló POI'
que cumpre não a. sacrificar ii vantagem ,geral
fóra dos lll~i~o~ c,asps 'de reconhecida, necessida
de ou utilIdade pnblica, mas tambem porque
con "ém economi 'ar a uespe7,a que seria indis
pensavel fazer-se com a del'idas iudeml1isações.
Para melhor desempenllo desta commissão po
derú Vm, tomar previamente as 'convenientes in·
fOlimaçõcs dos "bin.lIos antigos.,daqucl1es sitio 5 ,

e muito párlicularnlente'do Drigauciro Fraooisco'
Cordeiro da Silva Torres, e do Capitão João Ao-.
tania Bal'lleto. Dcos guarde a Vm. Paço, em I'}

de Novembro de 1828.-José Clemól1te Perei
1'3. - SI'. Pedro Taulois.

Illm. e Exm. Sr.~· Foi presente a S. 1\i. o I.
o omcio de 28 de OUlubro proximo pas ado,
em que V. Ex. ,o[ereee, pllJ'a serem resolvietas,.
duas duüuas'qlte tem occQl'l'iuo na exeeuçãq c,!.a.
lei de 15 ~l,e Qutubro dll"S2'}, ~. sabtl\' :.,1', e as
:(\lestrcs'provi~19~ e~u;Calleira ' lle Inif\1ciras le~ras

I1Qlra,tpen~e 'rpatlas llql'em ,v,enccr3J108'0 qQc SCI>,
"Cl\"1., o, Qrdcna~q,ql]e.qosl~er1l10P ti!) ar,~.5° inLe.
r~namcntç &tl: Ih~s tall:<\[; ,2~, ,se t'lnto P ',l\lest.le)
aqtl!ae, como ps'nQVOS o,ppo'itorcs", são lnuis
tinotamcotel:>bJ:igados aOI qxaUle deI qlie trata .0

a~t. ,0; G houN,e plH' bel1l.'O mesmo, $e))ho,r l1}al1j
uFlr dec))llar:, qllan~Q Ó'l' (hll'idlJ, 'quc.,Q·,M~st"e
prqyitlps uas .Çádei~as ,dq prim-qi:r\l& leu'as no~af
mel)te .crc,apa~J der.c,J)l ,"eneer, o.. OI:clç,uadQ( qU\);

interinamente ;~e lJlCs, taxai' na conformidade
do art. 5", desdq que entl'al'en\ 110 exercicio (las
Cadeira ~ .nem ontro podia sei' ° fim ela lei no
arbitrio intel'Íno e tabelecido no mesmo art. 3°
eomparado com a t1isposiçilo do art. '}o; e quan-

, to ú 2', que obrigan do o art .. '}O a exame sórnen
te os qUI) pretenderem sçr prol'iJos, be manifes
to que essa obrigação não ahrange os que tem
nomeações rilalieias~ porque esses já se aehão
prol'itlos (le faclo e de direito, mas que sem du
yid:: comprchende os qne se aehão com prori.ões
temporarias e os qne o\icilál) Cadeira de Ensi
no lutuo, ainda qlle estas se verifiquem em ubs
tituição das antigas oceu padas pelo. mesmo pre·
teo~entcs, pOl'que estas. são com eITejlo creaçõe
novas, e não podelX) como l:.HlS, ser produa, sem
preçedcr o.cxaole ordenado. O qull-as-im participo
a V. Ex. par'l ua int.eHigencia e ex.ecução. Deo,
guarde. a V, Ex. PaJacio do Rio tle Janeiro, em
I'} de NOI'e)Ubro de 1828. -José élem.ellte Pe
reira, -Sr. José Cado lUairink tia Sib-a Fer
l'ão.,Ac//(/.,;se, 110, Diario Flltntínellse 11. 121, de
22déNore,n~l'odcIS28. r·
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cm cnmpI;i1" ris re'qllisições que s'C r " ftr.crem,
tendo-~e p'ar:J' com el1cs 'lotlns' a C 11 n fações
que f,hem compalírcis conl' às lei', llll:\, sim
se participa, pehl Seerclnl'iu ,Ie E. l~'.lO 10 Ne
gocio do Imperio, no ViOC-l'l'C'sid 1 ' da PI'O
yirléln tIa 'Alagô:lS, paya '5U& inteIPs'u' J e exe
cúçao. Pillaéió (lo fiio Lle Janeiro, el1\ ~o de ( o
,eI1111,'o de 1828, -Jo é élemt'nlêl"cJ,:eil'a,
, . ," li '

I I

I "

nnS0LU ÇAÕ' DE 21 DiR 'NOVE"S1nno.

I (

_ r

, ( ?'Ianllscripto au!llcnlico,
;. r' " ~ ~ ') .

Rc.pl'cselltu O GonsClho ti ai E'nq.cndal qua, sendo
Irh:e ]Jllcseolo húm. requdrin1en!<\)'ldb 1);,1' faria .José
G'Oudii:n filha ~o faHci!:ido'·D ernbarg dll.t' I~lltf\

njo Jo:sé,Duarle GOlldlín", l;m que pode ~C1 lhe
RIaOcl'e abdn as:'\enlan en'lo de qnot'l ql c pule, al
varú qne joolou ao seu ('cqherímclilo mo trova
locar-lhe Da lença com que fOl'ão rel11ul1crndo'
os serviços ele seu l'allecíuo pai; cntl'OU cm dul'i·
da se l1e~i,:.) pro.cçc],cr ~o n.scnlõ\11:.enlo o)u seguil'
se ap[ll'oyaçãu da A.semuléa Legi lati"a, que não
contava ler ainein concQITi.do, quando cl'a "mer
oê pecuniaria lião dcsignaJa e taxada I'm lei,

O- Conselho linha' afé entc10 seguiJo li I \'atl a
tJe, bllixnndó I'csbl dilui 'q\ I õ\ I1'jue i' ónsult3 COlIte'
t1éndõ pela sua I'esoluifão leriÇo, OU'jlcn~;i0, \ \"n·
dando exl e.lii' alrario', c e:le a sigrlaHo '111')1' S,
1\1. 1. ; lrnai1c1m'H'!o--ycl"ifiOllI' o as,,!.entllmcntb, ÍI

c:xoepção c1bS cu 'oS 'em qúé " I'esolbçiio t:~q)\cssa
rMJiSS'iy-amenle o'onmcionarJ n'g 0. a peéJemc'(\a
ID\!11éJ(~ju8Iêlu àPln'otaçâd tIA 1Issél:f1bléa·; 1'11 s blH-'
~a-iLld'a r~offi~ãb·t1e-ô 11% tHt!ljp~I~'q'ti%JVCOtlé'&4 ri
hiilllii lí!iiça !l, li!l;l:\ j:!t! J '~ofl'1m'e t!\'icl' -dó B', I'.:'
105, 'c t!lál I'i bÓ'b ,óelaffficfliõ' I '!/é'I'O nba~
cór1i ql\'C ('ra'al dSl!!lla'. é":fu,' [fj.ll'Jell'a' la:S1huy
E~lHvilo"',lo. legl5tolltfa 'A1:a~. f!gu ~u l'aLH\~'o 'Llu
Bâlíí:i, '6 ~eH(lá" tiiió n'~n\J, bóü tahlc li -5uS[!cIHiío
db ptToáffle'ntos I<\s' u.:êça 'tlt'!{) ~la'i'\1o' em 't'. rhb,
é a d~ol'ei.'a, de 21 de i'l11h"t 1.ltimo 's!.tt1ccj'dllal,lll1
a reSblu~ã{) dn A scllilHéa p~1hj a bon'tinuaçiío d'n.
ttle 'mos pag'aUltíHÓS f)OI' Ili'di h\1\11 anno, I'lHO
oaOLlo a Iliesma AoseB Jjlêa linnl clccLão ao Ililo
respeito. Pareec ao dil'Ó Consel'ho que; para não
al'entllJ'al', Jil osinlel'cs'ses clas parles, jil o tlccórl1
de 5, nL I, não deveria insislir' naquülla pratica,
rll'a'S que, pOr niio hal'"l' lei I'egulamenlal' que fixe
o modo e lempo cm que deveria exig;it' aqliella
apP)'o"açi'io da A sembléa, neeessal'ia para pleno
vigol' da mercJ}5 pocnniarias não taxnlla5 na Id,
el'a de seu dever upplicar a graça de er Qxalln
a fôrma por que cm semelhanles objeelo se deva
d'irigi,', declar"ndo-se-lbe se deve continuar lIa
p,'alica :116 agol'a seguida, ou se Deve exigir n ceI',
lcz{) de ter" cedida mercê a me1,cionnlla "ppro
"í'ác;áb da As embléa, paro expedIr-se o al\'nr:l ou
vel'Íllcal'-se o a sontnn.lento, 50 pendendo o dilO
Consc\lio o 'pl"ogre so' de ümelhanles negocio.
er'nf]liant~ não u-aix:al' a imper'ial rc olnção á cs(o
1'0 peilo-,

Pal'eco aos Conse.l!'Ieil"os Fl'olTGi co Ba'P,li la
Rodrigues, José FOl'luIJalO de 'Brit<> Abreu -8'0 
za e l\!enezc" e João da Rocha Pinto, que o de
ferimento que O supplicanl~ reqoel' l,e de jusliça,

Sendo presenle ti S. ~l. I. huma repl'esenta
ção dos Inclios da Villa (Ia Atalaia, em qne expoem
(11Ie a população desta se acha retlu7.i,la a ')00
llOlTIons caeazes de peS'ar em armns, rle 1,600
qne anles era, devendo 50 esta notnl'el diminuição
ti deserção que muita gente lem feito do distrieto
da Olcsn'la Villa afim de fugir ao r()crntarnento ,
pedindo pOl' is o quc toélas as vczes que fUI" ne
cessa rio pro't:edür-se a eSle se rCfloisite aos seus
Chefo Indio. o nom 1'0' de homens necessarios,
para que esles o pos ão designar sem oppressão
Irem "exflme: ha o mesmo Senhor por bem defe
rÍl' benignamente aos s.upplicantes, onlenandó
que cm qualquer ocoasião de recrutamento se
pruccda na fÓI'ma que alie propoem, guardan
do ·s~ esta me.;lida elllrluant{) clle forem exactos

presença qno o Con elho, llcsejoso de' cumprir
a lei e servil' exactamente a V. nl. I, , nem se 00

dôon com a omissão que'lJie altl'ibue calurn
ni'03amenlc :l Jnnla do B"nco, nem !fólle ultimar
ã deui iro dáqucllcS Illeito' emq\ll11 lo náo bai~ar

à imperial resolução I:f.ue implora, "V. lU. I. po
rém ordenarú ti maio ju to. Rio di: Jáneiro, em
:'51 de Olllubto dc 18~8, '). dá lndep'entlencia e
do Imperio'. - Fnlllcisco :Baptista Rotll·i'gues. 
l"nsé Forlunatô de Bd[o Abreu Souza e lUenCZê-.
-=-Ago !linho relra (1ç 13ilaúcourt.-Jo~o José da
Vdga.-João Pre'lds de l\Iel1l.l.-Joâo da Roeh-:l
Pinlo.!
- ResolU{:ão. ...L Rsli :bem., Paço, ,18 dé Novem·
hro dê 18~"8".-COlll a 'Iubdcó tlc'S. lU.I.-José
Berpardino Dapti:ln Pereil"a,-Ac!rá-sê'o oligínal
110 CartOl'io ac~ílfl,t da Tltesolll'o 1 adÍonit, I

, ,

(. pon1'AI\'fA DH 20 DE NOVmmnO.

'. "' C'oll' Pla'ócher. I l,
1'1 f J r If I t; I ..

. S, lI'J. J, t,oniantlo, 'em consideração a hí:pl'C
seotaçi\.l!l que roz,$u.bir ;1 SIJl<3 imperial presençn (>

Ç'tlpiliio~M<"'r, dos Indios' díl Villa i1a Alalain, /os~;

Antonio Santiago"ql'lei.tn 11 llo-se da iolencia ClOUl
lJlHl di\'c~':lIS p '~SeJ06, U",lS t,çm liI'ado lnl;I'US POI'
lcneente (t I'cfllrida VilLa, de. flue ~tÚll de po.ssc,
c 'acél'C'Scellland, qüeas m:esrna' jinda se achão
pol'.domal' "11': ha P{)I' bum 0 UCllnl' ~lUe o ''lice~,

PJ'esiucl\Lc dó l)toYihci,a <Ias'lAlngôas emprégüe
immc.dialaro.él}'!o tbdo. os \11C'inj;' a.ó sou alcanc
nlim do's evilaCa C:QQ.1io'll1ag4Jll~t bp:pl'pS,5ÚO ,de
"lue 'Ds ;l11u1o; ,'sç,Rt.(Joi}:~ r, 1"õ,do-,lQgo'lcol1ln dO
rcsnl.lla.c.lo', c Jn]ft>ffut)IJl\.lf; ,&b ~ Q l'lllC)) l)Q'bq'ije
se uoHiio .oSr~aldc.nmnnt!)$!r<I~ Il)iJ.jo -1.10- disll:iCld'
on -Obl1(l\lifu ViU,. 1.l1"Jillrot,a d!!: '!-'.'liras erh ~u}o:
POSRC pretc.nJlérn .sOl' 6ú"J,,~~ltatloS' o que ,diOlcul·
dade c Orl'p(j~j.. ve.s INd nh ;óffi' I' a, cwm,II'lla
. ão das mesmá tlwnas O"qUi! assio) SQ pMt;i~pa

pc!n Sccl'(jlari~ dO'fE 'itado ··do Ncogo tos do 1m
pedo, no refct'ido Vice-Prc iJontc' pal'a sua intçl
}igencia c exeeuçiio, Palacio do Rio tIé Janeil'o,
cm 20 de Novembro lil l~h8, - ,José Clemente
]'el'cira.

ponTAnIA DE 20 DE NovmlURO.

Col!, Planchcr.
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a P01' isso.lie lhe de.ve fazer o assentamento sem
mais embarJço, porque a pureza e oimplicidade
do lirnlo que assim o ~etel'ITlin3, asna pel'feição
e l.cgalidauc _ o que nclIe, com'a Orma e sello
imperial e Jrdena, exige prompta e.regular üxe
GUÇl<IO, ii qoal não dev.em obstar, em prejuizo d08
<lg'lwÜ'ial1os e da leg~Jidade e agrallo llbtes titulos,
meras '1lJIlosJçõe de l~'uicloras da Q1'dem e do ex:·
pé.diente e ta!JelceLdo por lei e ordenaçóc.s da Fa
zeoua·.l .• 1 'I' .' I' r ,

Quando o lifulo he p()uéo esem condiçiio, deve.
lcl' ex.acta obs~r\'allcia; e'qllaouo demais, accres
ce ii soa I.cgHimidadc 'e veracidade II l! "lação em
flue ele "e eXêeoutar-se; não eonipetc iJs,.aulouida
tles o!J51al' a slla c~ecução, huma vez quo não seja
pelo rneio compelenle e legal, como o tio ileduc
!tão por meio de embargos de oh e subl'cl'ção,.
fIlie 11.10 e~i~lem no prescnte caso.

Reso1/uf'ão,-Não' se <lxpeça al\'al'ú nem se abra
,I senta'rncnLo de l'emunCl'ação alguma pecunia
I ia niio lixada por lei, setn que pl'eceda a Iloce 
~uria. approvação da U seOlblóa Geoal Legi ·laliNa.
1'''ço da Boa Vi~ta, cm 21 de NO\lcmbl'o dc 1828.
-CnOl a rubrica de S. ~l. I. - Migl1el.Calmon
<lu Pin e Almcida. - Ea-ll'uhida no Tltes(Jw'o Na
cional d'J ol'LgLnalmalldltdo ((O Oonselho a(Js 6 lle De
zlJmb"o.

IIESOLUÇÃ-O DE 24. DE l\'OVJmnRO.

!I1onuscl'iplo oul!lenlico,

Sellhol'. - Por portada da Secretaria de E ta
110 do' Neguuios da Fazenda, de 6 de OUlubro
de 1828, manlloll V. !\lo r. remetter a e 'le Cou·
:elllo, para c II ult'\I', 9 r 'qllerimento de fraa
cisc') Cordeü'o da Silra Torres, BI'igadeiro gra•

• ,luallo do Imperilll CJrpo lle Engenheiros, em
'1uc pede do orden~dl) que I'cnce, como Inspcc
lor Geral da Cai,,,a da AmOI'lisação" s.e cleduza,
il favor do Honle-Pio, a tluOla corre5pondl.ute a
hum dia de soldo ue sua palente.

lnsLI'uiâ{l eslo re(-/, crimento di\'er os parece
res dadu pela Heparlirã,) do Thesamo Publico,
e 511bem COIU e,<;ta no seu urig-inal.

:E dando- -e I ista ao Deôembarg'Jdor Pl'oc~rador
da Fazenda, reôp ndeu no' spguillle' termos:
Parecc·me não scr no\'a e.la cspectc, C ter si<lo
jil ddel'iLla, COI))O entendo p~~tlr ser agora, na
fÚl'Ina quc Iii Sl' o Escri rã lla lesa do The,,! mo,
pendcllllo ali a. pJ'ctenção, poio a sim não se
pr('jut!iGa a lerueiro - no direiLll adquirido ii pel'
ccp~~ão do Mou~e-rio, nem ii Fuzentla,.guardan
.10-se pat';) i's a C'I' 1t:llielltc exaclidão na scrip
lura~l) re.pcclíl'a, Jcelarado o tempo em que
ti rcr prineirio. Hio, 50 de Outubro de 1828.-
Barão ue 1t-a'poãa. .

O que \'islo, parece ao Conselho que a pre
lenção do ôl1pplic31~lr. he fundada .!)a maiô evi~

uenle jusliga, l; por isso digna de merecer a COA·
tClllplação I,Je y.. JI. l.

Parece pOl'ém ao Con eJh<:iro José Fortunato
uc Bl'ilo Abreu S U2a e ~lenezl: que, SllppOStO
eja de SUOlül3 e rigorosa ju liça continuai' a re

ceher-se ao 'up.plicante a qn,ot'U C.OlTe pondenle
,ao soLdo da sua patcnLe na 'l.'hosoural'ia do ~l.on-

tc~Pio, "isto ler-se alislado neHe c copldbqido
pOl' lanlo~ anl10S, comlutlo, o J;llcio que requer
para isso se verificar não IIc pl'(lprio nem cohc
rente, pela coofu :\0 de esel'ipturaçiio cm E~tl\

ÇlÕe muito ~liversas e disLioct'l. iUande,se: que
n" llleSll1U Thesouraria ComIH,:lcllte e conlinue 'I
receber .do supplicante ii quola que t1C\"CI' pagar,
e entre o suppliaante com ella reQcuendo o seu
ordenado tle Inspeclor da Caixa da Amprli 'l\çã,g
se\u de con'O algum, ,0 Yllãp ~sslm as SCr\plU
t3gõ,ep em ordçrJ;l !\;eqj- c.ol11plic;ação. nio de Ja
\leir,Q) cm 21 de No'·embr.Q de dh8, 7· ,Iii Inde
pepdeneia e do Imperio. - vranc;isco Lopes dc
Souza ue Fada Lemos.-Í"rallci co Baplist,a Ro
ddp-ues, - Jo~o Prestes ue Mello. - A.goslinllo
Petl'a tle Bitaoc~lUrt.-Joiiio José da Vciga.~'Jo.l0
di! Rocha Pinlo.

Reso!(lção. ;-C~mo p,arecc ao CQosclheir o José
FQrtunalp de Brito Abreu Souza e i\Ienezes. Paço
~a Boa Vista, em 24 de Novembl'o de 1 ~'l8.

Com a I'ubrica de S. M. I.~MigllCI Calmon tlu
rin e Almeida. - dclt\(.se o (JI'igi71al 110 Cal'lorio
q.ctllal (ifl ThesOI(/,o IVI!ci(Jlutl. '

DECRETO DE :l DE ))EZE~llRO.

Oull: Br"l;'

Hei pOl' bcm que e pl'oceda iJ cleiçõe tios
membros das Camaras i\lunicipaes e Juizes de
Pa:r., 11a conformitladc das insll'llCçõ.eS rpie com
este baix<io, assignalJa por Jo~é Clemenle Pe
reil'a, do meu Cou'cllta, .elc. Palacio do Rio Ile
Janeiro, em ( de Oelembro de .82.8, 7· da ln
depenrlencia e do Imp,erio. - Com a rubl'ic:.a de
S, M. 1.-J° é Clemente Pereira.

INaTR CÇÕES para se p'oc(cier tis eleições d(!s Gamll
I'as llIuniaipaes e dos J Llize-s de Vaz.

Art. I!O A eleição du:; Vereadores das Cama
ras Municipaes e do Juizes de Pa:r. e seus Sup
plenles sel'iJ feila nas A embléa Pal'ochiac de
Lodas u I?rcguczja da I?roYincia uo Rio ue Janei
ro no segundo Domingo tIc Janeiro de 1829 e
na oull';)' f'rOlincias do Imperio no dia que o
eu" Pre.i,lenle' dcsil{narenl,

AI't. :!. o As A;_ embléas l'aroclliiles sel'i.io prcsi
ujd~s pelos JllÍ1.CS de FÓl'a 011 Orllinarios da:; Cio
dades Oll Vilfas a que as I?l'eguczias perlencerem,
com a ,islcncia 1105 l'arocho ou do' eu legiti
mo' -uilslilnlbs. Havenllo mais de huma Fl'e
gllczia na Cidade ou Villa e seu ler1110, O Jui:r. de
Fóra ou Oruinal'io pl'e idit'ú a I :;scnlbléa Pal'o
chiai principal; a da oulras set'ão pl'e idiJus pc
10sVcrea(lores acluae:; ollll'ansactos, e mai:; pe'
SO,as da g-o I'crnaoça, nOOlcallas pelas Camarys, na
mesma fÓJ'ma (lue:c lem praticado para as Elei
çõe PUl'ochiaes (lo Depulado ú A semhléil GCl'al.

A.I'l, 3.' As pessoas Qomeatlas para Pre illel1
les não' podem escusar- c, sal \'0 n o 'lruntlo im
pedimenlo legal.

li rt. 4. o o dia aprazado para a ..eleições, rcu·
nido! os cidadãos tias re_peclivas FI'egue7,ias que
tem direito ue Yola,!' no Il}gar qUIl ílS Camaril.5
Li I'erem de igo,ado rjllin:4e vias anles, na conl' ('-
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rnidade do art. 20 tla lei de 1 de Outubro do cor
rente anno, a portas abertas, o Presidente toma·
rú assento iI'cabeceira c.Ia mesa que ali se de)'e
achar, ficando ao seu lado direito o Pal·o.cho on
Sacen\llte que suas "ezes fizer, em cadeil'as de
espaldar. Todo's os mais assistentes terão nSsen
to sem precedencia, e estal'ãll sem al'mas, 'na fór
ma do § 20 do C<1I~' '2" das inst:r-uoçõés tle 2B de
1\1arço de 182!r. " _ '

Art. '5... 11, CaQ?'aras nunca de, ig:narúü o cor.!;
po das igrejas p,a""a o ('ugal' em qúe se devem fa
z,er as eleiçõe$, sal~o 'qu(lndo 'não hou'vei'Q'utra'
crlsa com caprléidaue sufJiei"erlle ji', 1'3 eIlas se'f,,::
zere.m.

Art. 6. 0 O Presidente farú, em voz allã e ill
tclligi\'cl, a leiturá do tit. I-O' d~' ~9bl'edita lei de
1 de Ol1tl\1;>ro e, das presentes instruccões; fintlh

I ., tl ' "'p' I 1 I ,', ,. Aesta, r Q accor o COp1 o <1roe 10, prppora a -
semb.éa Par'ochial dou.s- ciuarlãos. d'entre O pre
sentes para Seçrelarios, ?- outl'ÔS dOllS para Es
f.rlltallores, que sejão pess as de cõnOança )Hlbli.
ca, os fluaes, 'swLi'o aPRl'ovado's pb\' accialh,ação,
tomal'úõ lugar de huIií' e outro 'Iallo da' mesa. S'e
forem rejeitado-, o Pre'sidelTte, de accordo com o
l)aroc10, pI'oporlt ii A sembléa Parochial novas
pessoas, C assim sllccessivamentc até qHe se con
siga a appl'ovação lIas quati'o Secretarios e Es
crutadol'es. O 1'1'(' irlente, o Paroeho, os Secreta
rias e Escrutadores fOI'mão a 1Ilesa da Assembléa
Parochial (§§ 20 e :3° do c~p, 2° das instrucções
citadas).

Art. , .• Installada assim a iUesa, se pi'ocerJe
rÍl immcdiatamente its eleições, entregando cada
hum elos "otantes ao Ple~jdente dnas cedulas,
conten.lo a primeira os nome- de nove pe soas
quc lenh;i'o as qualidades necessal'ias para pode
rem ser Vercadores, sendo a eleiçüo pal'a ::IsCa
maras daS Cidal!e:;, e os 'nomes de sete, 'se í'ÔI' para
as Camaras da ViII as, E-ta cetlnla serÍl as:;igna
da no vel'SO, 011 pelo me, mo votanle, ou por ou
tro a seu 1'000, se ellc não souber ou não pode!'
cscreY(;r, e fechada C0111 hllm rotulo, dizendo ;
Vereadores para a Camara da Cillade de.... on
Vi!1a lle .... - Immediata e successiyamente en
tregal'it I) mesmo votante elltra qlle contenha os
D(lmeS de dua pessoas rlue tenhão as qualidades
necessarias para poderem sel'l1uizes de Paz, huma
para Juiz de Paz, e outra para Supplente do Dis
tricto onde estes bou I'erem de scnir, r: serit, do
mesmo modo que a primeil'a, assigoada no ver
so e, fechada com rotulo,' dizendo; - J~liz de Paz
e Supplente da Parochia rle, ... 011 da Capclla
tIe.... (art. ,0 da citada lei de I de Outubro.)

Art. 8. o Naquel1as Freguezias aonde, por ha
veI' Capella ou Capellas filiaes, se deve elegeI'
mai de hum Juiz de Paz, os c\dadfios quc forem
habiLan tes no districto das me-mas Capol1as são
04dgados n votar para Juiz de Paz e sell supplen
te em pessoas qne sejão moradoras dontro dos
mesmos di ldcto , e no rotlllo das suas cedulas
escreyerúõ-Juiz de PaZ' e Supplente da Capet
la de .... - Os que ('orem habitanles •no districto
da Parochia principal votarltõ em pessoas mora
doras no, mesmo dj-tricto, c no rotulo das suas

eed'llas esel'everúõ-Juiz de Paz c Supplente da
Pal'ochia de.... ..

AI·t. 9. o As cartas cm ~ ue remetll''!m fecha·
das as suas ceduLas os eidadãos qn' ., - não pode
l'em entregal" pessoalmente nos t ruas do art.
80 da citada lei devem ir rcconhec' :JS por 1'a
bellião nas Cidades e Villas que o tem: 'nos lu
gares aonde os nao houyel', sel'it bastante que ,'ão
I'eeonhecil.bs por huma p S50a conhe'cula rle al
gum lIas membros da lUesa; mas, ndO ob tante
esta fált~ de .. ecoo hecimento, nãó ueixaníõ rle
sei' admittidas laes c-eduLas " sempre'que algum
~103 mem'bl1os lia mesma ,Mesa certi1lcar que re·
conhece a letra das ..soJJredHas cartas. Estas dc
"em acompanhar 3.1·emessa que das cedulas, deo
Iro dellas en viadas; '5e.1]zer pal'a as Camaras do
distri'cto. _ 1 -

Art. 10. o As' Mesas são o)Jrigadas a receber ·as
cedulas uo ;votantes elllc[uanbo hou ver pc' oas
que as apresentem, ainda mesmo que pura e e
fim eja neeessurio,conlinuar o· acto do seu rece
bÍl'nento. Neste oaso; levantanl'lo-se a sessão au
les de pôr do 51il1, se guardarúõ as ccdulas' I'ecc
bitIas em/hum cofre feuJ11ldo 'com duas ohayc-s,
.le que terú o I.?resiuente hnma, .e hum llo Se
cretario outra; guardando- e o me-mo cofre em
lugar seguro, pal'a no dia scguinte scr aberto cm
iUesa plena, e se proseguil' no recebimento das
ceuulas.

Art. I I. o O Pre idente fad ter sobre a lll('sa
a lista geral de todas as pessoas da Parochia que
tom direito de velai' qlle houver sido affixntla
nas portas da Igreja lHalriz, segundo a di posi
ção do art. 50 da citada lei, e ;'1 proporç<'io que as
cedulas se forem entregan(!o, manl!arú annlltar
os nomes dos votantes, e serão rejeitadas todas
aquellas cujos apresentantes, não tcndo o. cus
uomes na .sobrcdila lista, tiyerem deixarIa de in
t~rpôr o reCllr.O de rcclamação que lhes libera
lisa o al't,.6° da citada lei, ou hal'endo·o h1ter
posto, nclle não ti\'erem obtido l11ellrol·anwnto.
Igualmen te sel'ão rejeitadas as listas :bq uel1es
apresentantes que, apezar de lli7.el'ell1 que tem
seus nomes na lista gel'al, não forem conhecidos
pelos membros da lHesa como os proprios, ou na
falta de~te reconhecimento não poderem provar
a Slla identÍllacle de pessoa com hnllla testemu
nha pelo menos, com .cujo lestemunho a mesma
lHesa se li!: por satisfeita. As dcci ões (11/0 a Mesa
tomal' ne~tes caso são tCl·minantes.

Art. 12." Aeabado o recebimento das cetlu1:ts,
~ l\fesa remeltení, feehadas, as qne re.'>peilarenl
';\ ele,ição dos Vereador'es, com omcio que decla
re o numero tlellas ÍI Camara do districlo; esta
procedel'iI nos termos dos arts. 10, 12 e seguinte
da citada lei de 1 de Outubro lIa corrente anno,

Art. 1:3,0 Proceder-se-ha depois ao exame e
apuração dos ,'otos da eleição pal'a Juizes de Par.
e seus supplentes, na fórma do art. II da citada
lei, apurando-se em, listas sepal'adas os ,'alo;; de
cada hum a deHas eleições.

Ar!. 14." Finda esta 'apuração, sahirú eleito
para Juiz dc Paz ou sllppleute aqnelle ci(latlão
c1egivel que tiver obtido a maioria de "oto .

Art. 15.0 Acabada li apuraç,ão dos Juizes de
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('a,iI e seus supplentes, 'Se proceder;'l, nos termos
tio ar~. 9° da citada' lei, contra todos os oidadãos
com dll'rit() de votas que tiverem deixado de
concorrél' a lhr li sua oedula pessoalmente, "II a
não ti vere.') 'eny:iadb, tendo legitimo impedi-
mento. " , J '

A·rr, 16.·' De 'ludo' se lavrará huma acta, em
sLlbsr-ancia ~ 'Pelo theor e fórma seguinte:

4cta da e[ejç~o clçs Vel'e,adol'es para a Camam da
Cidadtl ou Vill(/. r/-e.....e Juir- (ou Jai:;es) ele Paz

, da'FrBguezia de.. . .

Aos.... di'as do méz de.... do anno do Nasci
ménto de NUss!} Senhol' JeslIs 'Christo de mil
oitocentos e vinte Int>Ye'~ 80 da Independencia e
do Imperio, n'a casa .. " (aqui se pori! (l lugar da
TeuniãoLqlie tiver sido designado pela Camara),
Freguezia de.,., dist'l'icto dil Cillilt!e ou Villa de .. ,
cm virtude da ')loTtaloia do Ministro e Secretario
,le Estado uos Negocios do Imperio, expetlitla
na data do 10 Je De'lembl'o de '1828 (nas Pro
vincias se llil'Ú-dÓ' PI'eshlimte-), e editaes'da
sobrC'dit:a Càmara, 'se reonio a Assembléa Paro
chiaI' ua me~i'l'Ia Fregllezia para o fim de se pro
ceder fi eleição de 9 (ou 7) Vm'cadores que hão
de formar á Camara Municipal da sobrcdita Cio
dade (0\1 Villa) rle .... , e' do Jujz de Pnz e seu
supplente dá referi11á Freguczia.c e houver Ca
pellas filiae5 sé f1;lrá menção ucllas), selldo pre
sidenlJe F., JLliz'; Vereal)or, 'elc, , e 'depois' de
se formar a Mesa, na cOll'f01'midade das in tl'UC
çõe sahin(lo nomeddos pOl' acclam~ç;lo F, e' F.
para SecI'éta rios, e F. c F, fi aI'a Escru ta dOrcs ,
se p,'ocedeu'fl I'ecebiménto das oedulás, a quaes,
depoi' de entregues todas, se COlll{lI'ão, e achuu
se er o numero totnl.dellas .... , c sepl1l'ando-se
;IS que 'PcrtCliccm fi eleição dos Vel'C:auores da'
CJue são re!'aiil'as iii eleição dos Juizes de Paz, se
mandúr50 rel'rlMln'r' a; prir-nciras {I Cn'mara d'este
dislrit;~o, na conj'l)rOlirlade tlo ilr!. 10 da lei du
I· de Outubro do' corrente nnno. 1'3 'un,lo- se
drpoi- ao exame e apm'ação dos \'010' para .Jui,
'le- de Paz e seus sO'Plllenles, obte\'e F. a maioria
de (ta.nto ') voto , é F. n de.... volos; sahindo
por isso eleito opí,jmeiro para Juiz de Paz e.
11 segundo para seuJupplc:nle, na conrormidatle
uo ar!. J I da eitalla lei; e a sim se participou por
cscripto ii sobl'editá Camara. E pl'ocedendo-se
/lOS termo,s UO art. 9° da lei :lu 1° de Outnbro tio
corrente anno, achou-se terem deixado (le entre
;;-al' pe oalmente as 3.uas cedula' F", F, e F,;
e,julgou- e improcedente o impedimento ue gne
as manrl;'mlo cm carl'a fechada ao Pre ideolé,
F" 'F. e-P" ~l "istnlc1o que a !\Ie a 11' julgou in
clI\'sos no pena ua multa dc J o ' 1'5" imposta
no l'cl't'd'ido al'tigo ,'6.n(l mesma quanlia condem
Ilva touas'as eXjJre -adas pes oaS com applicação
p:Jra (\ obr'a publicas. E de tudo para con tal'
~e mandon la\'ral' é, ~ act,l, em que as ignou a
l\lcsa comigo Sccrel~llio da mesma, que a es-
cl'cvi. ~ \f~'"

I\rt. 17. ° As Onmal'as, logo que li ferem rece
Liuo 'a pal'ticipaçao da eleição dos J ulzes de Pa~

e seustlôupp'lentes, d,o ignarilõ dia à e tes' pnra
irem tomar posse nôs mesmas Camara. 'Elles
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são obrigados a comparecer perante e ta~ no dià
e hora que se lhes d'lsignar, e prestarúõ o jura
mento pela maneira seguinte: - Juro aos Santos
Erangelhos ,Iesempenhal' as obrigações de Juiz
lle Paz da Fr'eguezia ou Capella filial de) .. , , guar
dar a COÍ1stitu ição c as leis, c 1IS partcs o seu di
reito; '-com o que ficarú tomada li pos e do lu'"
gar ele Juiz ue Paz; e para constai', se lançarú a
competente "erba de haver prestado e te jura
mento no verso da copia da aeta da sua eleição.
sem o <Iue niio poderi! eotrar em exercioio, O
mr.smo se praticará com os Snpplentes.

Art. 18." A~ actas ori-ginaes da eleição dos VIl
readores e dos Juil,es rle Paz e sell.~ Supplonte'
serão remettidas pal'a as Camal'as dos distl'icto
respeclivoli, aonde erão guardada', tÍl'andoJse
della~ tres copia authentica pelos Secretarios
das Camaras l\lllnicipac , e concertadas pOl' hum
Tabelliâo rle ré publica; huma para sei' remetti
da com omeio uo mesmo Secretar'io ao l\linistro
e Secretario de E,tado dos 1 egocios rio Imperio
na P,'o\'inei" do Hio de Janeiro, e a(\S Pre ilfêhtt:.
nas Pro\'incias, e a' 911tr:ls dua ao Juiz de Paz
e seu Supplente, p:lra lhes ~el'l'irem de titulo.

Ar!. 19. o A de~peza que se'lizt~r com a iml res
são da lei geral das pes,;oa que tl'ffi direito de
"otar, mandaria puhlical' pell) ar!. !ia da cilada
lei, c Ioda, a' mai' despll'lti" indispron~a\-ei' pllra
qne a eleiçoes se "eriliquelll, srpão paga' pula
Camara' r'l,.;pecth'as, ' t

AI'!. 20. ° Se acont'/)ccl' que na ilplll'arão da
cedulas da eleição do' VCI'e3 1Iol'El", on mesmo
para"iui'll.5l!e Paz, appnreccrell1 alg-umas Ifuro C'lll
tenhão hum numero de pc suas elegi\'('Í' maior
darJllelle qUI: a lei requer', ou que 11:10 reullãl) a"
qualiuad"~ que a lei t'xige, no pl'illlciro oa'O ,ó
.e escre\'ero'iõ os primeiros nome- alb se pl'cen
cher o numero legal, e o olllró: se l'I~j lLar'ílÕ,
e no ~egund sempl'e os nome'" e (h'ere\ CI'Úõ:
ma se a unal reunirem a nl:tioria, scrJo ('xlilui
do da eleição, decl:ll'ünoiJ-se 11 moti vo legal r1c~

la rejeição na actn, e recahir{1 a eleirão fll} im
m dialo ou immc,lialo em \'olO~ que rcunir m
toda n qualidilde neco 'aria' para [llJlicl'cm '01'

elegi \ ei .
Art. 21.° Tem "oto na eleição du- Ver'cndo

re e J n il,e, rle Paz o: qnc podem \'olal' na no
meação do' Eleitol'e de 1':11'0 hia, a saber: .0"
o' cidadão:; brazi!eil'os q:1C eslão no "'07.0 de cus
Jireilo politico; 2°, o' estr:Jng- ,iros nalurali'a
dos (arl. f1\ da Con,lituição) I comlalllO que
hnl1 ~ onlro scj:lo r1omioiliario' na Freguczia,
sendo ha tanle que pl'o\'em que tem eSla!)I,[eeido
nella asna re idencia com animo de fixarem o
seu domicilio.

Ar!. 22,0 São excluido ~Ie ,'otal'lIa sohredita
eleição: 1°, o menores de 25 anno , ele" e o
mais como se acha 110 al't. 92 da Constiluição.

Ar!. 23, ° Podem se\' Vcreadore' touo' 05 qne
pOllem "otal' nas A sembléas Parocl.iae,', tendo
dons annos de domicilio dentro do termu dá Vil
la on Cidade {I que pertencer a Carnal'a de que
de"em cr membros (art. (1° da lei cil:Jda),

Art. '1~'0 Podem ser Jui'l.e:-de Paz e _Cll'; Sup_
plentes todos os oidadãos que podem sei' Eleito_
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_!lS de P1o,roe:h\a Em\!". :i0 da lei ue 15 de .Outubro
de"f82?~~ I • 1-'.

,~I:t. 1','-. o Jantos ,~ Ve,rea,lor.es pO('(lO os J,ui
7<CS ele P.DI~,~,seljls Supplentes devem ,sei 110meus
J:'roJ}o e b«nraijl) - ~e bom eQ,tenpilllen/,o~ q,amj
go· dp SJ' te~1 elln ti t'oC;ieJ')al C:>~ílI3eleQi~lo, sOJU
.qenhuma 1>fl1br,!,dthSusp ita ,de i-Iümizade á causa
~9 J3,razll. I, ". . I .

~rt, ,2-6. o '.s~ ~j!S elejçde appaI;ocet; deo(jocia
de-,sub ,1'00. 0,1 ~l(}s.a forJl)ará hom eX1,1me :vel'bal
e publico obre,a me;sma denul)cia, e a ua de
ei ão será t(lrmiUil;~1te. filiando lH'i\'a,lo de 'I'.oto
11cli vo e passiv.o na presenLe .e~eição Lodes aql1el
les que fOI'em,.oonvenoidQ· ue suborpo, forman
do dllSl~ p.r,oces o hul1I'n .<).cta epara~La, quc será
Ilemc~ticl,il Ú. -Damílr;.s 11e,-,pecti vas,' e ç 'las a eu,
vJilrÍlõs.cm de,(uora ao ~hnjstro e Secretario Ide
E 'tado c\QS Ne,g;oêi()~ d.o lmp;erio na PI'.pl'inpia dQ
ll;'o de.,fan.eil·jo, & nas oulras Provifi/cias ao rj,l'e
~.d,ellt~ .•

p<llaoio.rdCl R'i'9 dc.:Janeil',G, em. I de 1)eL,embro.
de 1,8z8,-J.o.sé CJemente l?,ereir:J. ,

Pal'oeipa o·,coti\'selhe da Fazenda havçr, em
c.umprimento da It,ü novi si,m,a de 6 ~e Outubro
ueste anno, mallc1:Jao affixar eelitaes para q a~rc

mat:Jçá0 tloltr<\bulho c despeza do ello d:J Alfnn
llcga por Clmtr-acto •.c ao IDe! mo lempo lllva á
pre.eLlça de S. IU,. l. as condições com quc -en
tcnde devei' eontract:JI'·se ii dita cmprc·J, e são
as seguiotes:

1.' QUQ o cootractado..r e obrigará :J pôr se\JQ
em toda· as peças de f-a7ienda em qne o exig-ir o
despacho tios direitos tia Alfandega :J~sim c ela,
me ·ma '1rlc CJue alé :Jgora se Lem ali praticado,
e i lo pelo tempo 1e Ll'es :Jono" contad.os, desde
1 de Janeiro de 182'9 até o ultimo de De'lclnbro
de ) 831.

2.' Qoe I'eceberá,ela Fazendo Puhlica. pela !te
parLirão da de peza,s do expedir.nte ll(1 meSlJla
J.lfantlcg:J,:J 1u:Jntia de 1'5.... por que remata es~a

empresa, e dií' ilii.b esta quantia em , ri 11 ta e s 'is pa
gamentos iguae~, flue ihe serão real~~adpa no fim
uc,caIJ<.1 mel. do tenlllO cllil seu CClIIII':JctO.

3.' Qnc ror r,oo,la delle COII~I';H;tauor ,r.orrec!t
tod:J a de ·peza d e.huOl bo, fio, c,ombus-tivlll ,e
mão d'obra do. lrabalhadores ql1é.nt'ücssal'~osfô·
~ DI p:Jr~ diariamellle c sellaremos f~zel1das e1es· I

pll ihad:Js oa Alfandega, de maneira que não, of
fr.a demora o ,~pedienLe do despacho PQr falta
do me~mo sello,

4.' Oue para e se eITeitQ sel'ú eUe conll':Jctador
obrig.ll!lo ateI' diado em effecti \'0 exercicio, Da
casa do 110 da Alf:tlYlega, de 80 a 100 hom ep
de lrabalho, e i ·lo pOl' todo o tempo quc :lurar
o de pacho. da Alfándega, sem interrupção.

Q.• Qu~, no caso de hav~r qlle'ixa, j~ litieada
ver,balmente perante o:Jui.z da Alfandl!ga, de que
o I:ontraetador jempresado não dú aviamcnto ra·
zoa el ús Faz~ndàs na casa do seBo" por fal
ta ao nume-ro c mpleto 'Ue lllabalhadores IIS-

"
Barão çle Il:Jpo~a:, 110 mp.u Co.ra/i~lho, PI'oeu

rador da COl'ôa, Sob.el'ania ,é Fazendn Nacional.
A,migo. E~I o l111p~vl\dpl' 1'0 envio müjl0 saul1al'.
T~ndo resnLl'ido ínçOfpl}fill' 1310 p.I'o;prios da' ~ a
çãp a clneara dcno-mina'!lI:.,-;Jos T1Japi 'heil'o ',
sita no C rCOl'ado,,' c,omprada por,.Guilberme
Young pelo preço de ,2-:;)~f3w> ao '1'5..: flui por
bem,:JulQri 'pr-I'(lS para a ,i.gO'al'des a o·ompeten
le Oscl'~ptul'a dp CeS ãp eJlle~unoia· uo. d:it'cito que
tem o Jilo GuilherOle Y01lQg DO !.ermo de f(IIC ,

trata, estipulando a clauSlllas que convierem, I:

aceitan.Jo a po s~, :Jj~çla.<\ juJicial, e l't'ccbcnúo
elie doTJ1C 01,11'0 ,Pupljc,o a,qllJloCia de6:85.p;fb85;
r~." imporlanqia do I'ef.erjd~ pr~QO COOl-jUt".oS c
mll~s-de~pez8 ,ql1e aC!lr~sqêrãA, ÇQJ,ll oooHar~,o I'

I I 01' (,

signa .n~ cpn.djç- n~e .0;. ,,~, o~ideg.Qliar:l

O n~e 'mp ~uiz.a 'st.l} I spllitp, /áJJ4-endo . "T\11lf;di~..
t",menLe attSaliloria~"os oqr'eij:oll nOces' rir" ,á;cu -
la ,d,eUe con~l1í\eta~lpr • té.O,llU~le I i~ es,
tipulado na roe'[iJojl ~e~bl~ A .&-01 -,I

6.' Que eUe conLl'actador I'eccherit por CV,llLfl
e e:1tregar4 PQ,r CPJlt,a .tl>uas fi3.p $S'cJ:c faz~das

que 'e J10u "ere~u ·de ~11;lr 8' ~I'f~~lfo,n~.n 'J) al,).l;
proprictarios ae1las pelas faltas que. hóu vercm Da

respecl1va entregà, e êlo' dalUn~ ffue rec h rem
na casa do seno as mesmas fa'zen(h por Tlegli.
geneia. dolo ou múo serviço dos tr-àtiàl'\}a'cltll'c:i.

'},' Qge não ,consçntÍl'[1 lL~~OIf<l~eIJl-S,t; I)Ã aa o
ti\> seUo as fazendas, 4epoi dl:. sell:Jdo , po, mais
de.24 hOr.;lS, notiúçaQ,do ao ~u~~,ll,a ~l&a-,n,dega a
cootra ver;lções ~()s despllcha.ntl/{s) <tq dil. ce~peito,

par,a e5telprovid(~llciar imml\clia.lªIjl1~nl~ a anAOíl
dação llelha em casa p.'@prijl . up -yé,de'~ eXl-l'a
vio das ,p.eças que forá!> l!?,>[);9AAas co.w eP's.a d 
mor,a na Jl1l}'!'lUa ca,;1 do Stlllp, f'aíl~Il.~· ~ 'e t~

entr.ega IPO oouCerencJ,1a fCOI;Q Q (que fiqari!' leso,
nerado (13 I'e ponsahil"dq4~ Çl cllll~Óf. I 'I,

8.' Que, no na&o 1\I·c. e v1l;J'iQIll!!; que hou!Vl'\tCXr
tl'avjo de :JIHumíl pc,ya ,d.ç f.a(~nJ\a ~l.a,-,Qf\S<l dó c:l
to além das 24 1;Ioras aplla~a;qa, Q1,1 ~~lIiçã~, :Jn·
teoedeflte~ ,fwl'\rú c~s íIIi;l4o a:reffPo.!)s~biJ.ldadé d
Selladol' ,ao lJr(lpl ieLlIri'S! ".Q-l~sr pog;,àl'(l 10, mesmo
S(>U:Jdor Ú FazcníJiI Pubtica.l.o,~ .d,ire.itos foto sel!
qu~ fore~ de,l'j~lo~ pJ\> se~lld.lil ~acllO. lu,.!

9,' Q\lC ,çlle .çon.trac~adi).r, A!-trAnt,c. o .~rn.1-'

do ·seu contracto, ~el'{l iscQtl) .tlo -erviQo dll:l ar
mas, ain d.. que U)ilieiano 'c.iJ;... c da .rn.e ',ooa i 1)11
ção gOJ,ar;'lõ o' seus Feito,res c,ma~~ homens de
trabalho eropnegauos (la qa$a d,o_seIl9.

10,' Que ellc contraet<ldor .JIi"9 podel'ú alleffar'
perdas nem damno', _oem., u qr de oncampaçoel!
atguma-, :Jinda nos ca~os cm que o regimento d,
Fazenda as adfJ;\ilta, nem pedic q.uita JlQr 'caso'
alguns forL'litos, salito ou i!1'oU,tns, Ipol'que Co
1105 I'enunciíl na fc'JI'Iua \l{l §,54, ,tit· 2" la lei de
~ 2 ri e. ,D"zeL11 1)1'0 de 1761,1 J ii

,Resolll{:üo -Como p~" Ot\. Paço cl)) Boa Vho
5 de O'nc;mbro de I S28.-C-0~)l a i(llpCl:itllrubl'i...
c:J.-,liguf;1 Calm9" dll.1;.io e Almeida,.-liJ, (1'11

hicta do ol'i"ÚlCl,l no TilCpO(brO :M~cion(ll , ,
__-,-__1 '

I ~I

1;A.1\1'.\ r;Ul'J!lHAL J,l<E 6 l»)l !DEfl)';~f1l\\O"

,
, I ,.

o BESOJ;.Uç.\.'O DE ,5 .DE D.tz"~ml\o.

Mauusctipto· ~9Ihentico., ,"
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eõota -pu el;léllprcsentada. Fechu isto, remet
t1!l'eis 'Citnlo á Secret.lIri'l, dQ E 'lado dôs Nego
ciOs do .I nl)'~ril>,I,pal!dl se expedireml as ordcn q~e

se iul~ar.e.f j ,CJln.vIHl~e)lt.e. ,Escripta no Palacio
gO Ri~ de JanciolJO, ém 6 lJe Dezembro dc IX.28,

:J" • li IntJepeoilenoia e do Impe.-i.->.-!lIII,'EllAJ>OI\.
"-1~@6é CJl~1l1ente- Pereira. ~ Para o :{\arão de
Imf'oãa.r. ,

pa.z'es dn Qutl'a, rosillit. c c'óm~nc'i.<l\, cm LOdos
QS {;'enll\'Qs de P"órluotPs,:maollfiactlwa e meres
dori~ ~ c g:ozílrllÕ de to.do~ @' direi~o I pl'i ilc
gios ,e isenções cm na vcgação o eommel'~io ti
que os subllitos ou cidadãos naturac gozii() OU
gozarem, .sublllcltenJo~soÚ' l.ci., .decretos e u. o
estabelecidos, e a qnern se, ujeilarem os sub.li
tos ou ciuadão natur'aes. Fica .poram· entelll.lid I

que no-te artigo não 80 inclúa o cômmércio e
cabotagem clç aada hum dos tio . pailo , o quaL
fic,a resen'aclo, conf;ormea. le,iS do ditos paizes,
aos seu r~speeti\ os ubditos e ciuarlãos_

Art. 4. o Elia concordão igualwcnleq.ue (Juallt
queJ' gtlnero: de PI'OUUCllã'l, manllfactupa ou
mercadoria do qualquer paiz e:traogeir.ó, que
PQssão poo cerlo espaço de tllmpo St1l' legalmeo-,
te iml'IlJ't<lPO 00 Estorlos. Unltlus em .seus pto
prios oavios,rP05São lambem iOlportar',se em na
vios do,Império do BI'azil; c que c Irão p-ercebe
r~\õ outros O!J maiores direi lO ohro o tenelagen'1
do. na",io e sua Gfll'ga, quer' a iOlpOV~açãQ lie,fa. a
On;l navios d.c huma,das porto/\ oon,lractillltcs"quell
(1'1 @IHra. E scmelllal)lementc que Q11'<l1/1JIHW ge,
nero de proJuGção, 111anul'aclura ou mercadoria
de 'qualquel' raiz ostr'angeillo", qu.c p~s~a ser por
certo prazo I('galmcnlé importaJIo nó Impcrio
dG Br13jl1il em S~U5 proprio navio,. pos 'a. Iram·
bom sec importado em na "io ,dG E tado . Uni
dos, .c que ~e não cxigirilõ ou pcrceber:',õ ne
nhuns OlllJlOS direitos snbré a tonelagem d() na vi
e.SU3 carga, quel' a jmportaRão se filça em navió'
de huma parte conu'actante, quer da oulríl. Con
C{)rJão outr'l'irn quc turfo o que (lo S3 l/:galmeo.
te ser expllrtaLlo 0'1 I'ep.xportarlo de hnm do pnl·
ze', em seu~ nal'io' firoprio , ra~a qllalq1lcI1 pail!l
cst"angoiro, po:sa cm igllíll fórrlla ser expol'lll~

(lo ou rcexp?rtarlo em 05 na vin do outro pair.,
E serão cl\nc'.ldiJos e pCI'l~ebido- os me<mlls be
neficios, c1jl'oilos e rotrlPlI(lS Cdral"b:acks), qner
tal exportação ou reexportação se. fa9a e'1l navios
do [llIplJr~o do Brazil', ou do' E'il<\c1Qs-UnÍ!lns.

Desejando pontm O GOY(~I'IlO ,u 's E6~f\do5' ni·'
do' lIltenller ;'1 navegoçã.o UI) J3I'37.it" convóm eql.
que seja prescntémente con:fillcréltlo navio bra
úleirn aquellc euto dono c capitão fnrem sub,li
los L!ral.ileiro;, e cujos pap/li' e,slivercm CII)I fQI'
ma lcgal. , .

Al'I. 5. o ão so impo,'óõ llultlnS ou mlliorc
dÜ'citos obro a i IIlp"rtaçãn nos Edtadq·· niJo
da qua sljuer al,tigo. de prOLlIIC(,lào 011 manul'aelu'
ra UO Imperio, c não ~e impol':IÕ OUll o .01.1 maio
res direitos sobre a importação nu lmperi/l do
Brazil lle quae~quer artigo' Oll manul'acwra do
E·t;:II.1o·-Unido·, uo qne,são (\1\ vi{!lcni a cr pu
g"s :obre os me mo artigo qllc fôrem de pro
duof,.-ãn ou manufucturas de ljualquer outro pai71
estrangeiro' nom e imporllõ Ilutros ou maillfc
direilú". 011 encargo em lJualquer do, dou& rai
zes 'obre a expllrtação de qllaesqilor artigll' p;Jra
o ImlJcrio cio Brilzil ou para os' E'itado ··Unido
respc<.:tivamento do que o que são pago sohre a
exportação ria iguaes artigo para lJuilllJuer oulro
paiz e traogciro; nem se iml,\)rÍl nenhuma pro
hibição sobre a cxportaç:io ou irn portação Ja
quacsquer al'ligos de producção ou mao ufacturas
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11 Nno .DE,' 12 DE ,DEZEMlll\O·.

• ;'Côll•.Braz.
Ir t

- S. )J.! o 1. do Braúl .0 os ESlados-Unidos da
Am'uric: 'f:i.es ~8nd.o osta.belecer buma pali e ami
zlldu- fh~ó e pellmaoeoto entre ambas as Na~õ.es,

tem resofl'irlo fixar de huma maneira, clara, dis
tinG'ta· a posiLi\la, os,regras que par'a o fulul1@ sc
hão de religio' alDente lobsofl'ar' entre hl1ma e a
outNl, poc m.eio· ,de lium kaladb ou convcnção
gorai dlqraz: amizade. comm'crd@ c naveg.ação.

'p aDá /csbe, aJlI1cciaycl.fi:1l1 'M. o I. do BraziL
deu leno ' voder.es a0-3 IiItrns, o Exms. Uar
f]U6io)l(!e'IJ\IlUctnty, do scn·-c,onselho j Gentil-Ho'
JI1em lIal ~ll'1p!rl1i!"h<i:am"ra, Consoll\cillo da Fa~

'l,'C'oila, (!; ranTACrnd ·rla @rdcrn de Aviz, Senadol1
do Imp'eri@I" AHuisloq e Secrclal'io rle E:itado dos'
'egflcios, B lrangmros;l C> MigueL de Sou~a lHello

c Õ!l\limr, do r-cu' €onsblho, CommcnLlador' da
en-dom de ~,",iz, Ca.v::rlbeico da'ImperiJl do CI'U'
witu,. Chefe de DhiSã'o da Armada NlIcional c
lrnp-erintl, Mioi tI'O elSec~etaíio ue Estddo do

'.egtooi'O da idurioll'3. E o Presidentc cios Eslados
lJnidvs d'a, Amerioa-, ao Sr. GniUlerme Tudor,
EncSI'regado de Negocios dos mesmo Estildns
na Côrte. do n..azif: os qnllCS, depois de terem
t~'ooado~ os sctis âitGs'pleo\>s- podcl'es, que forão
acllad s Cl).l hoa. o devida Jqrma, conricráo noS

• ;l1'l~go .ognintes: .•
Art:l J.&cHa:v ril paz perfeita ,liI'me e inviola

,"pi, 'e sino 1'3 amizade. entre S. BJ!. 1. c, eu suc·
cessores c su bltitos, e os Eslauo Unidós. da' Ame-,
rica e sou ecida.dfi s eml toda as ua pos 'es ões
c l'Crr-itbl'ios'IIC pecth:vs, sem di lincl'ão de pes-

Oas 'ê IUIJal'cs. 'lI ('
.A"t·; 2;0 SI AI olI.1. do Era.zi I c ns Esta.dos
l'litlos'~la A:mel'Íca, d!Jscr~ndo Yi I'cr em paz c har

mOI'l'tâ·o fi wdasal;.ouwàs:;nações do mundo 110r
moi dê Iill00a'p lítica fi'anoao igualmenleamiga·
lei cómitodos,icbn'cordão Mcipro<.:amente em lião
outorgaI' nenhum rel1'ol'< p'6'culiar a oull'a: Ilações

m motllrias dCi ommeroio e Illl'\'ega~:ãv qne e n.io'
tOl'ne immediatamente oommum li o Itra parle, se
a Mooessiio ror feita liHcmentc, ou ujeita á 010 

ma compen. "çã~ so a concessão fôr' condi-
cionai I '

Fica oomtudo.. enhlOdhlo que as reLaçõe o
f'onvençõ's que agora '.exi·tem, ou possão de
fioi cti ·tiJo enll'e' Ó Brazil e. Portogol, formal1úõ
humo exoepção a e tear~igoJ '

Art. 5, o A dua alta pi\rtes contractaotes, de
scjanrlb igual monte pÔ I' o commercio c navega
çãó de'seu rell/Jp.<lli OS paizes sobre a lineral hase
do perfeita igUaldode e reoilir<lciclaue, con vierão
muluamenté que o súhLlilos o cidadãos de cada
huma deJlas possão frequentar todas as castas e
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tIo' Imperio' do Bradl ou dos 'Estados-Unidos,
1)211a ou dos 1'I!I,titoJlios 11@ .Impcrio do Brazil, para
our dO'sl ter"it@.rios dos Estades-Unidos, que' se
não ,i'àça cxtensi.va fgualll'lcnte a todas as outt'as
nações; ,"" • 'l,. . I I •

• ' Art: 61· CohcQrdQIHU igualmcl1 te qlel'C todO$
os negocialltes'" 'command·a·tlleS de navios e 'ou
tTOS Isu\}dito~ e IciQadaos de 3Olhos os paize~ te
nhão tod'a a liberd3de de dirigirem seus proprios
negooios em todos os portl:Js e lugoal'l}s sujeitos it
jurisdicção',dc qunlquer dcllcs, mnto 1't1ativnmen·
te li consig-nação e venda ,(Ie SO'JS generos e mer-:
.caderias cm gl'OSS'(!i ou 1'0131110, como relatÍl'a
mente: ii carg",,; descarga (l, remessa de seus 'oa
Tios, denH)d.o 'elIes ser·tratadus cm todos eetes
casos como subllitos 011 cidadãos. dó p3i'L em que
resicbirf!IB, ou ao mlHlOS ser equiparados aos sub
ditos ou cidadã'os da Nueão mais favol'ccida.

AI,t. , •• ~s 'subditos .e cidallãl1s de, qunlquer
uas par'tl'·s cnnlJiact:l11les não serão sujdlu's a ne
nbum enihaligo; nem serão detidos com os seus
rla\'Íos, cal'gas, mercá'dOl'ias, 0\1 effeitos, para
ryualquar expedição militar, nem 'pal'a ser emprc
gàdos para objectds publioos' ou particulares,'
quaesqulll' que scjão, :cm se dar aos il.llteressados
hõma sl!IíIilJienHJ indemnisaeão.' '

Ar!. 8. ·-T&oa'a "e1. que ·os subditos ou cicla
tlã'O de <jualqneí' das parte' c011tractantes' forem
obrigados a buscar refllgio 'ou a~ylo no'; lios, \ia
hias.;.p&rtos ou dOJ11inids- da outra': com !;ens na
,.ios Ine['eaAtes ou de gtlel'l'a ~ publ'icos ou l'arti
cularl~s, PQr l!ol'ça de Icmporacs " ou pOl"ser'em
p6r~gllidos por piratas ou inilTligos, scrã·o recc-'
bid~l; (e, tl'aladÜ's com humanida(~e, dar-se·'lhes··
ha ~otl\')' o r'!." 01' (t\ (JI'otecs;ão p'ara concertarem
seus na"iosl'refaze'rcmc.se de "Í\'el'es, e se põrem
·cm cstad'ú de continuar sua vingern, sem utlsta
eulo O'J e,;boJ'\'o de qualidade al{!,·uma.

AI'!. 9,· T(,dos os 'navios, mercadorias e eITei
10s per~encenles'a suhdilOs ou ci,lallãos de. cada
llllr:lla das'pal'tcs conll'actantes, que Ihajüo fIe sei'
'tomados 'pOl' piratas,"qllel' dellti'o dos limites da

ua jtlrisdicção" quel' no mal' alto, esr.jão condu
údo~ 011' sr. adhem (1'enll'O dos rios, enseadas, ba
hiús, portos ou dom'inios wa oull'a, serão res
titu,id'05. aos }llop1'.ietal·ios Jogo que clles provem
cm boa e llevida fórma seus dirciWs perante os
compelentes <'J.1rihunae5, ücanoo hem entendido
que ii reclamaçao deve SOl' feita dentro 00 prazo
de hum a'nno pelas propl'ias partés l seus [lrocu
J'ad(Jres,' ou pelos agentes de seus respe~tivosGo,
vernos. I

AI'!, •o.· Se algum na do pertencente ao~ sub~

dilos ou oidadãos de huma das p:::l'les oontractan
tes der ii obsta, fôl' ao fundo, ou soíl'l'el' alguma
ueteriora~lio nlas costas 011 denlro dos dominios
d'a outra; ,cr-Ihe-ha dadQ todo o 50CCOI'I'0 e pro
tecção da Irre'sma maneira que se usa e pratica
com' os naTiaS da nação'onde <Jconteccr a dete
l'iol'a~úo'i pCfl'rniltindo-sc que so descarregue do
dito"na\io, sê fôr necessallilJ, as mer'c:lt!ol'ias e
etfeil05, sem sr. exigil' PUI' i'!'so nenhum direilo,
impôHo bu cootribuiç'ão qualquer, alé qu'C sejão
cXf)(lI'lados', excepto se Jôrclll despachado para
COIJSU1I10, ,. I J I

- Art. 1 I.· OS subditos ou cidadllos "rJç ,oada
huma das parles contraclantes }foderúõ dispôr de
seus bens individuaes' ,d'en1.1 o da. jurbdléoao da
oUlrd P(l(' venda, dQação',' MSl.fame....n ", ou POl'

qualquel' outra fórma; Jlordarúõ' os ditos' bens
pe'ssuaes, quel' por testam 'rrto oUl ab illtestat1o" pO'
dendo tomar posse dclles per siJmesL'l'oS O'U pO\'

outrem cm seu lugar, e disJ!.(jr dos mesmos it sua
"ontade, pagando sómerl'te a'luel1es direi los a
que são obrigados os habitantes do paiz em que
SIJ acharem laes bens em casos si:melltantes; e no
caso de serem bens d~ raiz, ~e que aos herdeÍl'os,
pda sua qualidade de estraogeíros, se obsle en
traI', <llU' posse da heraoça, conàed·er-s.c:'lh.es-ha 'O

pl'azo ae tres' anr.os ,pará, disp.OI'em '.da mesma
como julgarem conveniente,'Janeoadando o·,pro
ducto sem embnraço nem o.utl'os.encârgos" senão'
os que são impostos pela lei! d'O rpaiz.· .' I

Art. 12.· Ambas as partés GontraotantJes pl'O~

meltem c se tlbl'Ígão. formalmente a p.'estâl'J soa:
prolecção e pecialllS p.e5soa5,e pf1opriedodes de
seus' respeclÍ\'os subdilQS e IJhladãl'5 de to(].a5 a
classes que possão achar·se.· nó-s tel'l'itovi.'os sujei-
tos ii jurisdicçao de qualquer ddLlirs', sejal transi
to'ria úu fixamente, detxal)do-lhes.fr-ances e liber-
tos os TribuDaes de Justiça pal'a oslseu" recurso:>,
judiciaes, oos mesmos termlilS,'U .uaes',e do O~)sttJ,,-

me pratioados pelos cidadãos natur~aasdoll subd~-J

tos do paiz em que 'S0 achom,. p'll~a 'cujo fim eHc
poderúõ clllpl'egar em defesa I dl~ stiusl't\ireilos
aquelles Ad \'ogados, Procuradnres~ Talielliães~' "
Ag-entes e Gorrespoudenlés que.julgal'em éOON]

Jlieoles em t@r!its as suas qu«stões judiciaes.
Art. 15. u (;flllH'eio-se i·guulmeole ,que os su4,..'

tlitos ou cidadãos de a,mbaS'las partes oontra.,ctao
tes gor.arúõ dIa mais pert~it31u inteira segUl'anç'a
ue consoienoia' nos paizcs sujeitos ú juri~dioção

Ile qualquer ,Iellas, sem que pos lio s.er pert~r

bados ou molestados por causa de sua~ cren!!a .
religiosas" cl11quanto respeitarem a5 leis' c,usos
cstabeleci'dos do p.a i1/;. r •

Outrosim serão os oorpos dosl snbdilos 'OU ci;
dadãos rle buma da~ partes co;otraptan.tes, que \'c
nhão a l'alleccr IlOS territorios da outra,' ,enterra
dos oos cerniterios erdinarios ou e'l11 outros lu
gares decentes e. apropriados,; ti serão protC'gif
dos conlra qualquer pertunhação ,ou violaçãO..

Art, 1 {~.• Será licito ues subdit09 do .Imptn'io
do Brazil e a0S cidauãos dos1 Estad.os·Urtiqo~ Ja
America n,lI'cgar .os seus uM"ios com toda li Ii
berdade e segurança, sem se fa/1.er, distincção ~l,l!,

quem Sã0 os proprielarios das lUercadorias nellc'
transportadas de qualquer POl'tO para os lu.g~res

u·as .na~ões que 'ol'a estão ou }lat'a o .futt1rQ "~c

rcm a estar em inimhatle com qualquer d~s ~"I'

tes cont.raotantes, Serú ~amhem liçito, aos, I);lt!R

clonados subtlitos e ci~ladão8 nilvegal' os. n:,lI'ios
e lUerca(tol'ias referid·aS'" e CQmm rci·'ll' oom a
mesm3 lihcl'llallc e segllllança nas PI'Úçi\S"PVI'j:Oê lt

enseadas elas nnções que são .inilniga~ IJC o:rda
!Juma tias pnl'tes contl'aclantl;s, sem opposiçãQ 011

estol'\'o algum, naü só.. iudo djl'qctam~qte. dos
pOl'tos do inimigo referi(lo·pal'alror.~os Qçut..-os,
mas tambem dI: IlH,nl luga'r qUfl pelilanga a.huql
jrrimigo pal'a ':ll!tI'O lugal'·pc.çlencr.n!ll a oull'o Ül.
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migo, que"elles çslejão sQb a.jul'ilidicção de huma
'ó polencia ou de diversas. E eslipula-so mais
que o~ na\ics livres tafl1beJ)'l Ubertarúõ a:! fazen
da:!, e que SJ julgue livre e isent~ tuJo o que se
aohar a UOI'OO de na \'ios pertencentes a qualquer
da. partes C(lI1traclalltes~ainda qne toda .,I! qual
(Iuel' palte d, curga pertqlCessc ao.' inimigo: ue
cada huma 1lel1as, ereeptuando-se sempl'e geoe
I'OS de contrabando.

Tambem se convencionou da I1lesma fÓl'ma
flue a dila lilJerrlade se estenda Ú' pessua: que es
tiverem a bordo de hum fl3\'io li\'l'e, alltn le que,
ainda quando el1as 'sejão inimiga dll huma das
parles contractantes ,inunca sejão til'adJ daqrlCl
le na vio neutr'o, ellceplo se fUl'cm officiaes ou
soldádo" e em sel'\'iço actual 'dos inirrligos.

Deve-se 1l0rém enténd!lf e se ajllslou ollll'O
:im que as e·tipulações que (;onlén'l esle artigo,
declar'anuJ qne a bandeira 'cohre a carga, serãó
applica veis uniCamente o'íquellas potencias ql1e re·
conhecem este prillcipio; I ~rém, se huma das
fluas partes conll'aclarites estiver em guerra eOm
huma lerceira, fi(;ando a oulra neutra, a bandei
ra l\a neu!'ra cuiJrir;j"a 'prupriedàfle dos inimigos
cujos Go\'ern~ r conhccerem e'tc principio, e
não (10~'oulros.

Art. 15." Con\'enciol1ou-s~igualmcnle que 110

caso cm !lue a bandeir:l neutra dc hUllla das pal'
tes conlr~ct[:nles proteja a propricrlaolc dos ini
migfJs da outra, cm 'Irtude da Tcferida eSlipub
~~ão, se enlenllcl';'1 sempre que a (lroprit,d:lde
neutra qne se :Jchar a bor,lo daqllelle' inimigos
será lida c con 'ideralla como pl'op"iedalle do ini·
migo, c como tal serú ,ll.jeita fi detenção e con
fisco, 'exceplo e a dita propricllarle fcJr posla a
110rdo daquelle IIU \'i o antes da declaração rIa guer..
ra, ou me'mo deiloi', se o foi em e ter essa no
ticia.

Convcnciohilrdo port'lm as dua val'tcs contrac·
tantes 'cm que, lendo decol riJõql)atl'o mcze3 de
pois da decl' l'a9üo, não pllssáo 'eus slIbditos c
cidadãos eha lar-se á ignol'ancia della.

Pelo contrario. se a banlleira .10 neutro não
protege a propl'iedade do !nimigo, enl;lo serão
liv~cs os g-Gncrps c mcrcadpl'ia' Jo 1I<:lltl'O que
c~tivlirell1 clUb:n'carlps naqnelle navio, illilllig-o.

ArL., I G.· Esta lilH:rdade de qOllllllel'cio e njl
yegação sc eslenuerú a tOll05 os generos C mer
eadorias, excepto unicaillenle as, que "O uistill
guirem pelo lIome de conlrallllndo, e lIosle liame
ou no ele gent!ros prohihidos se comprehendoriaõ :

I, Artilhada, OlllrleÍl'Os, obllzes, pedreiro,
bacamlll'le ,1110 !lu eles, riUe', c~rabilla., espin.
ga~das, pi tl11a5, piques, espaflat, sabl't's, lal1\:as,
\'enabulos, alabal'llas, granadas, bOllllJu~, pol
'Vora, mecha', baila., e t.,.Ias a' oulra cOllsa~

pertcncenl(~S ao uso rle las armas.
H. Escudl)s, capacete.. pl:ito' de :J~:O, .aia' de

malha bol,lrié', c roupa feita de unil'urmc e para
liSO militai'.

lU. ~oldrié5 .Ie carilll~ria e C:Jvallos ajaezado '
IV. E gp.ralrnenle t da :J quali,lade de armas

c in IJ'Umel;ltos de fen;o -' 3ÇO, latão o eubre., 0\1

de qualquer oull'úS materiae m~nu fa lurados,

preparados ou formados exp.'essamente para fa
zer a guerra por mar ou por terra.

AI'!. 17'· Todas 'IS oulras mereadorias e cou
sas não cornprehcmlida nos artigos de contra
hando explicitamcnte en umerados e elas ilicados
achna serão tidas e consideradas como li vres e
sujeilas ao commorcio livrc e legilimo, .te ma
neira que podo)'ilõ ser cond IIzidas e lransporta
lIas pela fórma mai franca por ambas a' partes
conll'actantes, alé a lugares {llIe pertenção ii bum
inimig~, excepluaudo ,se só mente aquelJes luga
res que eslÍ\'erem na me:ma oeca-ião sitiados ou
bloqueados; c para e\'itill' toda a du \'ida neste
particular, d lara- e que só c tão sitiados ou
hloqueados aqnelles lu"are que o estiverem por
huma força capaz de c1l'cclÍ\'amenlc impedir a
entrada aos neull'Os.'

Art. 18,· O' artigos de contl'a hando ,Icima euu
merados e e1as'ificaclQs que possão IIconll'al'·se
em 11l1m I)avio que se dirigj~sc p<lra hum porto
inimigo -secã~ sl,Ijeilos ÍI delcnçüo e canil co,
deixando-se livre o rcsto da çarga <10 navio, para
que os propl'ielari'ls dolles di po.nb'io como lhes
parecer. Nenhunl navio cle qUil\quer dps dU3s na
ções serú detido n9 mal' allO pelo 1l10ti \'0 de ler
a bordo nltigos de conlrabando, lOLla a "ez quc
o me~lre, capil;ío ou 'oLrecarga da dila nmbar
caçãp entregar os arLigos de conlrabando ao
captor, a não er a quanlidadc du: ditu artigos
tão grande e de tão (;Çln 'ideravd vo\nl11e, que nü
possão ser reccbi.los a bordo 110 na.-io captOI' sem
g,'ande inconveniente, porque ne'te c em loJos
os outros ca 05 de jusla uctcllção cr;'1 o na\'io de
tido, rerneuido ao porto mai~ prollimo, con\'e
nie~lle o seguro, allm de ser processado e j ulga
do couforme a lei,

Art. 19, E porquanlo acontece frequentc
menle parlircm nnlio para hum porto (lU lugar
pertencente a hum inimigo sem salJerem que o
mesmo estú sitiado, bloquead~ ou in I'e tido ~

coul'eio-se que o na\'io que se <lcbal' nuqucllas
circuUl'tancias possa ser lle '\'iudo daquelle porto
(lU lugar, mas não seril detido, nem parle algu
ma l,!a sua earga, a uão sei' conlrabau(Lo, ~crá

cllnfi ·.cuda, hUllla vez que, depois de a \' isado da
existencia do bloqueio ou assedio pelo eomman
d.Jnle fIe qualqucr das embarcações perlen(;Cntes
ús furças bloqueaules, elle não lente de no\'o eo ..
lrar, 'elldo·lhe porém pcrlllillido dirigir- c para
qualquer oulr!) Lugal' que lhe parecer.

Nl.:llhuUl na\'io (le qualquer dus parle' ~onll'ac
laotcs que pos'a ler enlr<ldo no dito porto an
te que ellc e '!ircssc efi'eclivamenle 'ituado, blo
queado ou inl'e. LiJo pela oul"'J, ~crú caplurado
pOI' sahir daquelle IlIgal' com a ua caq;a, nem
se fôr acha II.) dcnlro depoi' J.' rcullido c loma
01), serú lal na\ ia c carga ujeHo a conli'co, po
rém irn serit restituido ao cm proprielarios.

E e, tcnLlo qualqucr navio assim cnlraJo no
porlo ante' que hOll"C 'e bloqueio, recebesse
carga a b rdn depoi da exi 'lencia do mesmo
bloqueio, serú !le mjeilo a el' a\'isado pelas
forças hloqueante , afim de \'oltal' para o porto
bloqu.:ado e de carrcgar a ua c<lrga; e so de
poi de ler o dilo na\io ido 'Hisad pers- til'



cm a-J\ü, ili1()l1h'cl:ú I n'as rílé m':r3 "'é'olrs~ jllel'lcidS
como hum navi'o 'qui! b'i:tlras' e (cm Hulh pOllto'blo
'~uearJo der'oi'S~acrt r'sido à,vjsaub' pcra r r9}1 Llo,
-qul1Jdle. I " ';;. I 11 I r' "I, '" ,
, Art'! ~!o! .. 'Af'tib' d •el itllr 'I 'lb' OIg'cnMó' a 'de
• dI. " , "L., 'L \ J ,," ÁI' d"sor ens na VI'll<l'c exa'mC lOS n'ét' ItfS 'e' c;arga <l

amó:,Ís as palites, onLH?d an/oS no m'âr"olttr, cl\à
tcm eO'n'Mrl:1odo I,m t'uame,Mç eíú que,l'1/,UUflllo
JlUm'navio ,de gucl'l'a,1 púhlico':ç I pln'tlcu'lar~ cn
bOr'J'tl'lll~lliÍ1'm i1euÚ' . d'á loutr.á lJa'1 fceont'I'h' l~n~él
õ p1iríJeil'o se c011ser'Var'ú na diSt:thcla m :iior que
mi' 'cd mI! til h;el c' ri'! aI op,eraç50'àa visit!!, n'~tr!I}:

tas 05 circdm~iilri()íáS Uoi mor ê' vento: c grrt,l (de
ti Fcrtá l lo na'vio lpie 'sHlquer ví~ a"', ~"mlJhdàl

1',,' o eu 11'óte lna;s peqhc'fl'éY 'p'ara:fazér ó d,ito' eXQ!
mó d0'5 papeis rcl:lti ,,'os ~ pro'pl'i làHé 'c carga tltl
na"io, seIU fazer a menor extol:sã'o, "i 0'1 crfCJi aJdu

-miro lt'atàrn'Clíto, 'pelo qÚe"se,'ão l'ê,pnnsav11~ os
'colrlrn~'ndantcs' tlo's dilos babols ál'madbs'''élás, I . , r-
'suas pe stias e Ircos, c1drrdo p'ara'es e filu ós!Qo.l;fi-
ma'ndantcs tios DitOs' rtal'iO's"ul'I'nado ·pal·~I~J'LJ'rá

l'c~ huma lta'nça sl1ffici 'nt ·pai'à rcs!.ónd&rClÍ\ pot
todos bs' Idl11no f (1 e d ri métte'rein;. fi( (!'cbti-
'"el1clona ,expré,samerttê qnc' a parte 'neutra nan
SP 'ir cm neóhum cias<i'ob'rlgada 'a ir a IJlll"do dó
,,' ;"..' 1 ti ) I fi ,I ..r, 111:1"10 cxawll a '01', para ()' 1m u.e tlpl'escotar os
sens papéís. ai] p~l:a oüi;'b quàlquet' ó'bjecto.'f'
II Arl. '21,·' I'ara evitar t'IÜO o genero de ,'ex:l'-'

&n.-c lihl1 o' no exame a'os papeis 1~Iati 9s ii ~M.:
pri'écla'rle 'db5"na, ios 'phrel c/:nt S a'ós sublJitOs eJ

éitládãos Uas dtln' partes cOl1lrat:~anles, dias con
\'lerab c convém que, nO: casó'l!el1uID'a"d""Jas fsJ
cmpell'hal' eT:\l'f;uerl n, o's mi"ios b "i(~oS periten
ecrites aos s\Jb'dito~ 'c cilluclii'os da Illra' dcvcdB'
tillll;ir-se tios i,>àpeio; ue ii;ni' 8u pa:; 'ópo'l'fc:õ, que
expressem o nome, propriedadcJe"ahflÍ j,Ji;ão d
o:nio, be~ corné) fi nórtle 'é, lug.al' Ida 'habitação
do, Mest'11e 01)' C mrilandalítc ílo' (~ito vas'o, 'bfim
lIe q~c' por' e se meio"se' donheçQ qtlel'o 'hav'ia
pel'tcriéia' rerll:c vc'rll leih1,OI'c Iti'aÓs suljdnb~ o'u l

éjdbH~o'?de hUl1'\íI (!a '()'ades (~ontraélantes,/COI'-
en ionilr:1O móis quç oS·ailos La,;i'os, se e tiv'e

rem ca1'1'ega[lo , lén hão, ait'm dos 'd~lOS' pápC'IS
de m,ar' ou; p~s,ap"rtes, cértificauos que conle<
nhão áS êJiversus partes da CiMa c o'lu~ar dnnlle
pál tio d 'na \'i 0., pu ra' qae se -po 'sá sa bJI' ~e 11 hur
dõ h~ tllgum'us I'l,zenfl-aJ pl'ol ibitlas~ 'u (Te eontl'll!
bbndo'; ()ste~ cél'tlficailds serão fcjttl,~ pel'o·l'OIli
ciacs tla'lllg'al' ddnllé sahió o nado, na fôrma 'or l

~inaria, e ~CI11 lacs l'(,'ql1i 110, o ;)~,'io'sen'i üctido
15ara sc'r. julgau/, pelo 'lri unül competenle, e SC'I'Ú

lrcclaraclo LlI'c J I .gâ!, hU\'na' "ezr.qlte ~ti' n<f<ll dr:
lil1ma pro "a aUlllelllicü .Ie qllÇ nquclla falta rói
catisad-a pui' alg-ul11 décillentc. ' , , I

A'r!. 2''2, o B" outl'osilri Cdrtvcnci n~tlo que as'
c tijHlJapõés a'cirha decla,'adas, rcl:ltí \ anihnt ii,
,'isitrrs e examos tios "'navios", >~e' hpplicaritõ- só'
men'te tiO qne na"egál'em seIrl eomboi, :pl;is qUo,
<toando os \litos l'la"ios'foI'CI1'I comboiallus, seri!
s\lfficientc a declur'ação'""él'b'al do Comman(lante
do cOlílboi, üan,Jo a sua' palavra tlb h'ónl'a, qUe
(JS nhio que clle pl't~'lege pertencem ii naçãV
cujo pa,'il!lão tem içatlo', e se' se 'desli'n'tirám -a
lntrn rOI'tn inimígo; qlle é!les niib tem g'eneros de
co-rrtralJando a bbl'dô. • ,'~

, ~I t. 25',·' €ooV'eriC'iloÍ'lól'~setnnis 'I e em,tó
éfo'3 'OS ca' os Ó9'l'ÉI'ÍlI)(Jll'at!s il!'sttlb t"eiiJ<1 pll'rD ~~
càma's Ue 'pre as> I~iés plJize~' a q 'o li, mesrrl'as cró;
Mm dbttduzitlas serão bS'c,[ue li L, 'TIen'te turn'a
11íô 'col~llooilíltintoraeill'o., E{odaJa Te2i que osCJI
td,9rrl'ribu~aes deH]lJhlqtlrer' flâs .\>'á'l'tes ccm~raolan
(cs prdllirirem',.elltc'nça"o'onti'á q'UalfIuer no 'ia ou
f.J7,enda, ôn bens' !'ec!'ahlados rele 5:'cidatláos da
ontl'a parte contractante, na senH:'nça Oil ·l:ll!heto
In~noio\1arúõ as razões ou molivo~ etl) ql1e'sc.l'un
dÚIlii.o " e sendo i>edi~la', se dal'ú humal copia nu.,
t,h.e~tlca .dá .sQll)~nça..ou deel'elÇl, e bom a'lsim d
tolLo Or~róor,ssodâ .q1Jt:ls1ãq, ao ConHnandnnttt 01,1
A'g!NHê (lo dilO na vio, sOLll1 JdçnNra lalt\lu m<a: c pa·
gando-so'pclatmc ma oS',emolurn nt,os.h:gaeo,

Art, ,,24,'~ Qüan(lo L1Uma das partes cOÍ1tMc~

talHes es1i"cl' em ~uer.l'a om nutro estado. ne-- r' tb?''''''' , 'v 1 ~ t ·'i,' Y t ."
nlll1 l D su dito ou cidiju;"o (la Ollll'o ,0 ()'I'tc conll'oo,

,. '\ J ' 1 1 I 1 r \ .
tp,nry <Icei\arú q cOllln)i~são li carla,<le marca cQ/I).
ojjm ,j nrlar ou 'com[lél'al: hO,stilmente com o dit,o

G~ ~ . f \ ;1· T
inilplb'J,G ntl'a ,aiS di~a ~ p~l'tes'C(l::Itl'2ctunt·s g,t(C
se

1
, QilaQ ep;! gU,~ua, ~obp,eQa, dç ser t atado CD o

• , ., j ~ I

Elrala", \ I L; I ", ,

,Art. 25,0 Se I por "I:rll,lua r"taliiJad'. (jtlc Sll
;.Ii· I'" I, t .., v l 11' "

rijão P ',I~ p,revçr, e que pc 5 n~o.peI'Qlilta íls iIn~s

p'artes cônlrac~tantes âeclaral'em gn I'ra el)~re si.,
" (

e\Las, em cpp,v m:ton~do e coovel)cionão ago-
ra, parare 'c ca5,O que " C';rú 0utorSiadQ o pl'3Z0 de
sii,,; n1.eze's ~~s ne,gocia tes ,gne r '~iclircm ná,
co tas, e nos, pprtos ~lf ca;da P!J~a «ellas, ej?
prazo A~ !lIlm an,no afJ.~, qQe hap'l!arCOl no in~e-.

I'i~r, nar a,rril,nj.<Irlj'm s~~\s ,JJC$9c\oS e lr~nSpOl'tíl!1

~qrrl s.eu~ liel1s .p'-a.l'a ,on~te qui7.~rerp." da~do-8p

I))(( o ne(}(lSsari0 sa\v\l $nr\uClo ,Rara i~so, o q~ ai
se1nira dc,protêc,ÇãoJsu çiçntl: iÍté que chel:'uéOill

I d • I I I r .... ,

aq J{Qrtç \de,,;'ii~Piac1 " " ", pj. I , '
I~s"'ci~a ao,~ C sllfi~ ito~ cie t\lL1as 0,5 011~r~5 oe·

cupações que estivem estabclecidos nos terl'Í\o
ri,os 10 .domin·o.tI T,I1 pedo elloj Brazil ou ; o"
• I tI;, J 1 j . I \.

Estaa'JS- nidos se, 'ãp re'pc tados c ruanllt!ns
t , I" " J .'{ , '. T

np~pl\,\no ,gozo,o ~q,a J!))e~Aal C"PC,503S e Rel~s

exceplo se a ~~Ia !iq~ducta particular lhes fi"1er
pe"rder esta prQtecçãQ, a qual, cm consiJel'açáq ú
} un~anW'ad'e,1 as I?ades cont.ract1lnte'5 sl:'eOmpl'o
rí1cllcm a I res(á.r!I)l '~, I J ' 'o,
J1~'I'L ~16,o A' c1'Í"idns' de ini:JlviJuos dé hiJO'Ía!

naçàh!l iócl'j vi tuds (i~ Ohl~h, ii acç~cs Qlc amhe'I'
ros' q\l po,são ler nàs fundo' publicdS .011 em
lJal')c'os pub'fi 'ds óu particu!ol:Cs, j;\mai. serão ~e'

cj e Ibd1ós ou c nfiseauos, t\o caso de 'sobrevir
lfo,c\,th ou di' sr! rção êrllré a, l1a. Ões. '
, i\rt, 27. 0 I Ambas'os parté'5 cQntra'ctar.ltcs, dé

sejuridõ prevenir .roda' a, 't]'esig'ualtladé relativa
mente <is 'slias CO'rtimt1nionçõ~s pnliliras e relações
ofJii{;iaes; tem con ordado e'colllcol'llão 'cm coo
ced/lf aos seus, EI1\'iat1ds, IÜinistl;õs e f)U~PO~
Ag"e<nll~s PI)1Hicos, 'os mesrnl'fs'lfa\'rwtls, immu-ni
dades e isenções tlC'i'(tllJ' gozão ou ,''ierem 1\ gtl'iltl'
QS da nação m~.js ra~'óreciIJo., 'ficando enlenclido
qne ,quaesquer ra',:ores" imri1U'nida fc' e p'Fi; llé
gios que o Imperio do Bl'azil e os E:~adb~Uhi.J
tlosIda Ameriea julgaJlem'eonvêlli óte c?ocedel'
:TOS R1irii. tros c Agéntes P'ulílicos de qU'alqueI' du'
Ha ~otehtHa sCI1ãa 'él't,l'ensi>v0s p~ló m-e, mo aet '
aus-'ile oada hUll'la das p:Jrte~ eorlr.tac/"3'Olfes,
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Art, 28.· P,'!.rB °t()tIlllJ" mais eITecti va 1l:f'Totec
Vãp que o Impct>'o do ,Jkazil tl os Esladcl>- ni
Jos dê<VIWl (lal·. pAI a futuro á nflvegação e com
mercio !lM'''H.bôitos,$l cid'311iios de q~aLqul!r del
le. ",toncp"lão om receber e adniiUir Con&ules
c Vice-Consolos -em Lodos os port.o~ aberlos no
oQQ'Jr)lercine ti aflgqi11o, os. quae' go:w.rúõ de
todos os (lh'oito , prenogâtinls e immunidjlrl
dos Con u,lelS e .vJce-Con ules ln naeão mais Ia
vOI'ccill", fi~ando cOllilludo.cada hUJa:ia .clall partes
0011 tractaJ1le~ co.auljlibenlade de exceptuai' aquell- '
les portos e lugares' em que não julgar conve
niente a re ideocia e adm~ssão de taes Con:iUles.

Art. 29.· Para que oSJCoosoles e Vioe·Coosu"
les das duas partes, /lontraola'nlc gozem (los di...
l'~ito:, prerogali \'a!; e Í>rQmullidades q:.lO lhed·cóm
peLei).) pelo seu ei:\racter pllb'lioo~ ,antes lle entra
I'em no exercício das. sl!as -rnncções apresentadlõ
a lias commi sões ou pateotes em de vida lor ..
ma ao Governo jun,lO 30 qual sãG aoreJilacl.os~

e qua.ndo hou veJem obtido o seu e=quatllJ", se
rüo lidos e ,COIl·i-d.er.n o ' oomo ,taes POI' todas' as
alltol'Ítlade~, ~lagJistra,Los e haJil~tantes do di 'leic
lO cotl,subl' em que re~idireID.

.\rt. 50. n Cou\'cl)ciODOU-'e iglHJ.lmente que os
Comules, seus SecrQtario', Offioiaes e pes oas aJ
~lidas ao orYi o consula.l', se não furem cidadãos
00 paiz elll que fesidil' o ConsuL, sejão i cntos
de toda a qualidade de Itaxas, ~mpostos e conld·
hui\=ões, exoepto a. que elles ~ão obrigallos a pa
gaI' pO)' moti \05 de commel'ciQ .ou bens seus, a
fluC o· subllitos ou cilladãu e li:lbitante nacio"
naes e e lrangeit'os 'âo sujeilos no paiz em que
clIes residirem, sendo oulrosilll sunmis. o em to
tIas a~ cousas ús leis 1105 rc pecti 1'05 Estados,

Os archivos e papois do Consulado serão res
peilados ioviola\'elmenle, 11 POI' n-enhum pretex'
to qualquer i\lagi-trado oS,apprehenderú, ou por
rórma alguma lerá nelle' ingcJ'cncía.

Art 51.· Os dito' Con 'ulc, erão alllol'Ísados
para reql!lerer a coadjuvação das autoridades do
paiz para se arre'lur m, deterem e pren.Jcl'em o
de, crlorl!S dos na\'io lJublicos e particulares do
:eu raiz; I! para c~le fim se Jirigir.íõ aos Tribu-

aes, Juize' e Olficiacs competentes, rl'lIubitulI
do os ditos t1e~cllorcs por cs riplO, prm'anJo
(,)001 a ilpI'esCJ1ta':ã.o d'os registos, matricula ou
oull'os doeul1'i nto~ publico da cmbarc ção ou
navio, que ul(lIelle' !lomen faz-ião parle da' re 
pecti\'os tripula. êe' c a pedido seu, provado por,
c ta rôrma ('alvo comtuuo qnan,lo c moslrar o
controrio), S'~ não negal'ú a entrega deli c .

Senlto presos tl!'le' rle...ertores, "erão po tos ú
t.!i 'po irão do' t1lto COIl.ulos, e f>ollcrítõ SEm

guardados I\a. prisões pubIrcJ' a retlllcrimenlo e
a expcn, as de quem o' rMlamor p~I'O Ilrem p.n
\'iaol s ao na\ios a que perlenoião, ou a otlh'os
do nle ma na050,' Porém,.o ollc, não f rem I'ran5'
fel'Ído3 no e51)J90 de Dou TÓezes conMdo {lo dia
11:l sua CllSlot!ú., orão p'o_lo em Iibel'dade, ~

oão serão Iillals uppFehcnditlos pela me ma causa.
Art. 52.' Com o fioi de prolegerem mais cf-'

fecli \ amente o sel! cOl1lnleroio e na H'gação, a3
lluas pal·te 1l0ottMtunle eonaordüo em que, tão

, .Jopre.sa quo'as olrclllDsban ias penuillircOl,"1 el-

las formar;lõ humo coolvénçii:o consolar, n qual
declarul'Í1 e~pepi"lmeote ds poderes e ,immuDida
tks.clos Consules das portes vespecli va .

Art. 55,· O Imperadol' do 13raz,ü c 0'$ , t(lllo 
Unidos da 4-merica, desejando tornar Ião dura \'lOis
quanlu as circum fancias o permittirem as rda
ções que e de\' III c$labuleccr cnl1le as flu3 parle,:
contraclantes, en;J virtude de te tl'lItaJo 011 con
venção geral de paz, amiz~de " commercio e na
vognção, tem dcclarallo solcl'llnemeble e'C nlJor
uado flos.pontos egtÍiiutçs'

L O pl'oscnLc tl'álildo devcril ficar em \'igOl'
pOl' e~poço de Jaze 3UII.o5, contado ela sua data,
e mais ainda· até o fim Jo anilO que se egúil' ue
pois quc LI'; partés cootrar.liantcs lhoeJ'cl'l1 commu
nicatlo 'huma Íl outl'a a ~Ma iD~onção ajo Qllnelui
L'O, rosol'vançlo -se cada huma das, parLes conbrac
tante o Jireito de fazllr ,aCluolla pal,ticipação Íl

GUITa 110 fim do dilO prllzo de doze anno. E he
m~is convenci01l3110 enlre cllas que, qu.anclo ex
pirar o anno epoi:l -qQ~ buma .!:Js partes con
tl'aclanles b.ouv"I' recebirlo aquelJa GOI'J1111Utlil:a ..
ção el'o outra, CtlSSarú. inle:Í'r'amontc c lerminal'á
este brlltado em todas 3S parles I'claliva no com'
mereio e na I'cgal;ão, ficando porém na ontra$
palies que se referem ÍI paz c amizade ligando
permanen te c pcrpetnamtmte amba as potencio.

H. Se allgum eu afgull ·ul.lllitos ou cid.adãns de
lllHl.la ~Ias parte" c,onll'aollll1tes infl'Ír~i;Í1' I(ualqu I'
a1:tigo desle lratado, será o dito d(iadão l'tJspon
sa"cl pes-oalmenle pOl' i"o, e J har'monia e uoa
oorrcsponLlencia enlre a naçõe~ Dão cra p'OI' es e
moli 1'0 inlerrompida, ubriganclo- e carla huma
das parles o I~ão pr()leger O cl'Íminoso II m aulo~

ri ar tal \'iulacão.
IH, So ('0 ''C\ue cerlamente não se pútlc el're

1'31') infelizmente algum 110 artigos ,que conlém
o pl'escnte lralado fuI' riolado ou inl'l'Íngido pvr
lJualquer rÔrmil, o~tipnlllll-se nxpressamcnle que
II 'lIhuma das partes contractanles ol'ueniJrá ou
:mtorisal'á algum acto de represalia, nem decla
rar;', a guel'l'a ÍI oulra por quciocas de prcjuizn.
ou úamnos, antes que a dita parte COlllraotonle
que c COIl 'idera ofl'ellllitla tenha primeiro apl'o-
entado !I ()utra hum rclalorio daquI'lIos prcjlJi

;t,os vu dalclnos, \'orifi 'ado c 111 pl'l)\'a compl'ten
l'C., e reclamado jnsli 'a ç silli,l'ação, c tenha n
mesma siJo ou lIegada ou clcsal'l'azoadanH~nte

dernorolla,
IV. N1:11 huma da - e, lipuloçõcs contida' nes

to tratadn ler;', comllldv huma intcl'prctação
ou c1l'eilo contrario aos pl'eoeclcntes trawd "' pu
1)[;005 que exislüo m "igor com IJlltro~ Sobera·
no' ou c '\a1106. O prc'ollle tralado d.e pO?', '"mi
zade, oommcroio e na\,Ql;'3\tão, ,crú approvado e
roliíicado pelo Imperadol' do Brot.il c pelo 1'1' • i
den~c du.' E~llldo - nido, com c pe:o parecer e
0011 enlimcnto do Senado, ç a lIalificaçõc- sel'
lrocada 11!J esp:.lçt' 'dê oito lUe7.C' conlados da
dat,vc1a"as 'ig'natura della, ou 011 tes se róI' possi \'ct

Em fé do qoe, no' os Plenipotc'nciario do ,M.
o I. do lll'ozil e o do Estad"O - 'oidos da Ama
rica, cm \ h'ludc dos no o plenos llodcrc ,a •
ignúmo o pro ente lrata,lo com os no c.s pu

nhos, e fizemos pô!' o sel10 das nossas armas,
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RESOI.1Jç,io D.E 15 DE DEilEMUnO.

Manuscripto ~ulhcntico.

Senhor.-Pol· Porlaria ôa Secretal'ill de Esta
do dos Negocios do Imperfo, de 17 de Junho
do COI'l'eote unno, munllou V. !\I. 1. remettel' u
,cste Conselho, pal'u consultar" o requerimento
de Anlonio José' Gomes moreira" em 'que diz es
t<lr nnlla a arl'ematacão (cita na Intendencia Ge
ral da Policia a Seb;' tião Fabregas Surigué, da
illuminação desta Cidade, pedindo que u mesma
illurninação seja ~lc novo posta em praça, e rece
bido o lançll que orrerece de maior vantagem ii
Fazenda Nacional. '

Acomp.anl."vll eHe requerimento 11l1ma infor
mação ~obre elle darIa \,clo Conselheiro 111100
dente Geral ua Policia, a qual, jun~a ~o uito re
querimento e papeis respectivos, sóbe com estu
ú impcl'ial presen~a uc V. M.
~hndou u Conselho, depois de Olll'ir o Desem

bargador Procurador ua Fazenda, qne o Desem'
bargadol' Juiz tios lJ'eilos da Corôa ioformasse
sobre esle Qbjecto c.om O sen pareccr, 0,11 vinlIo;
a amuas as parles por csuripto, Sali~l'G:z este l\1j
nislro, dizendo: - Scnhor. Exanúfllldos todos os
docnmeI11o~, e uinda os qne de no o :lcci'e,c,cm
ua inc1u:a rc po5L(I deambos os SuppliC(l111eS, ne
nhuma con,;idcl'm,:ão pó,de protegeI' o cuntracto
rOI' al'l'enl<llação de Seba 'lião Fabrcg~1 8urigué,:
porque dos dous eITu{;'io: a qUll esle rc~or

I'e, se o primeiro he illadmissil'el, porquc
foi uitra,cXllcuida a suo execllção, O segulldo he
ollioso por oC encaminhar (l gralc absuruo: o
primeiro he o a"iso de ~lÍ de iUaio ,.le 18\!6 para
prcl'eril' SUI'igué, mas esta pl'efcrencia ~ó c, sem
pre e el1teJllletl e enlllntle tanto por tanto; o
segundo, com que ag'ora no ,er o da .egnn
ua fulha da sua resposta prelende aut(\riS(lr o
procedimento da orremataç;ão, C suslcntar a
inlelligencia do aviso, asseVel';Jllllo que alé 6
•1e ~ol'embl'o dI; 1627 ;J odmi,nislraçã , al'l'e
cadnção e aproveilamelllo das I'euua' do col'l'e
ua Policia n;lo cru ujeila a regras, eXJ)rbila de
tOlla a crença, porquanto, sem necessidade de
ostenlar cilações Jos regimel tos e leis que os de
clar<1o, qual ser!1 a cvrporação ou autoridadc pu·
hlica que levc ii pr2ça por edilaes obras publieas,
que admilta concurrenle:::, Gxija fianças, receba
os lanços, c depoi' enlrcgue.o ramo por mil, h<l
TeO'lo quem o I'ellebesse por nOI'ccenlo igual
menle hauilitauo? eu não o concebo. Fica pois
c\'idente para mim qne "tal arrematação he nuHa
desde o seu prineipio, e por isso me parece que
ueye lornar ;'1 praça no lan. o ofl'erecido pelo sup
plicante Uoreil'a, e admittidos totlos os mais con
currenlcs que se mo Irarem habilitados. V. !\l. l.
consultal'il como mI' mais justo, Rio de Janl,:iL'o,
~7 de Agosto de 181'8. ~Joaquim 19naoi0 Sil
"eira da !\lolta,

·s. do t De-
se.u:":!rga I I' 'l'O t r lI''' H.1eu
pela maneira seI:; I. :.l. .-Acho b " 1'11 ii,,,. esta
informação" p'orquanto, ainda aI do to-Uos
os fundamentos de que se aprol'mt'a o arrema
t'lIlte, Fubregas, uinda' assim nenllum dp.lIes lhe
pôde senil' de SOCCOI"I'O., e nem mesmo o ul~imo

de que se vale, por'não estar findo°q, prazo UM
seis aJlnOS estabelecidos', poL.; que, quantlo me:;
mo e~a nuHa arrematação não fosse acompanha·
lIa da clausula expre~sa de que duraria seis an
nos no caso de não ha ver ordem superior que o
conlrario mandassfl" bastava estar feitá contl'a o
alvará de'2J de Maio ele 1,51, cap, 5", §4°,
para não podei' vljgorll1' o ourcpticio a viso ou o
mal enlendiuo a,'i 'o ue 2(~ de Maio de 18!!6, cuja
pl'cfereneia enullcialla a' Fahreg;' sc del'cl'ia en
tendal' dando clle tanto POI' tanto, e nunco de
hum PI'CÇO meno' ,'an't:Jjo'o ú Fa'Lenlll N:J(;ional.
E julganJo-se de,ta sOl'le nu1la semelhante 01'1'0
malaçao, deve este contracto tornar 'I praça'para
receber o laQço, não só lln licitanle lIl>ornil'o, ma,
tambem I ue' qualquer onlro (LUC mais ç;lI1tngcn:
o[el'ecer. Além di. to, como JlC puulico que esl;'l
a fazer-se htHDa nOl'a organisação da Poli{)ia. he
a~ a'l. ojuslada ú sua jnteira l'efol'lna1nesle I'arno,
rcforma indispeo:;avel ainda n)l;srno ,que 'c uã,)
verifiquo a falIarla ol'ganisaçâo de nutol'idm]c,;.
'ão póue e I~em deve el' 'feita a nÓll<l lll'l'ernataçilo

desle contrllcto pela Ji10neil'a illhsoria cm qUll

aCLualmenle se acha lal illurninaçoãv, qlle ;Ipclla~

he hum preteslo ue lll:~, e que na I'eoiidode 11:1(1

illumina, nüo só pda pouca quonliúarlo Ul/ C(lI1
uieiros, que fallãú.no,'i lugares os nlai~ lIeCes~a

rios como talllbem pela S\Ja mil colljçã'o fJJI'al
leia c não crl17.ada em alg-umo~ pOI't'es. o qu ' ~CII

.10 feito por nol'O, c' ndiçües que se deçem :lt!lfir
jú e le <:lllltr<lcto não p~clr.,'Ú S'CI' medido pcln PI'(:
ço e tabellJ (1l1lig'o tleHNJodo POI ém um lodo o
(Ia, o prefel'ir-sc aquclle nrreOlatànle que maiores
valltabcps oll:'erecc'r il na~:ão. Rio, 1:1 de cdCI11

hro de 1828.-Cama.
O que tudo \'isto~ parocc ao Con.s1:lho que,

tendo o:; rcqueri01clüo' de Antonio José Cc ln s
!\lol'eira c os afficios do Illendcnle GCl'ol cio
POli 'li) pOl' firo declarar,se nu lia a .1I'1'ull1atnçilll
que Scua~tião José Fabregas fizera ú il.lul il",~'ii ...
Ul:st'l Cône, pOl' r))oli I'OS jil de 1l1l1lidadc, jil li,;
le ão para a F"7,enda Nacionol, viuio' que igu;t!
menLe pal~eccu ao Dcsembaq;auol' Pl'ocl/radnr tlll
Corôo e Fazellua _ :Jcional illterl'ircm ric,',a arrc
malaçã(" que se mo'lra realisarla com preoc.llclI
eia ua il1lpltl'ial appl'oraçâl) de V. lU, 1" Clll
confol'l'uidade da iol'ormaçâo do anleriOl"il.nlell
dente Ce.l'aI da Policia, ero slJ:'llenle legall'cmel
le~-se o supplieante J\.1ore:ira ús elill11pctente:; ae
!iões e meios ordinarios, uos qUiles tanlbem púd.,
e de\'crú 'u ar o Desembarg'adol' Procuradol' da
Corôa, Sobel'ania e Fozenda ['acional, para le
ga\ménte .e discutir, com plenu audiencia dah
parte I e COllcurl'encius da neoessaria.< pro\<JS,
se cxi le 01l não aque1la lesão o nullidadc. Ila
veodo-pojs em direito essas acções, nenhum lu
gar tem o. presente l'eCllCSO extraord'illario, jú
porque s.endo exlraordioario não proceuc, qllall-
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ciO' ha llePl,C,dio oÍ'Cl.hiario, jú' (YQl'quc n ~'erda,de

pOT' roei!l ucslc sc.}>al(lJ1lêo com lllais clareza. Q

segul'3Jll{t., 1)1 que Le tanto mais occcssal'io ,
qua!l{oO 05 p cvcntes papeis' !.lcln llJaramente indi
cão pJlesidik o espreito de parlido "li este negocio.·
Ig.uaimcnte pal1cceu ao mesrn;o Consclho devel'
se oJ!denar a effecti va cobran\-il ,de qunoto fôr c
se diz respq.psavcL o,antecessor'arrcmatante, pro-o
mo\\ood!.l-.o o Pr.o'aurador da €orôa. Soberania c
Fazenda Nacional tambum pclos meins compe
tenlcs, para sell indemnisada a.Fucllda Nacional.
Vr lU.•l. p.olléo) OJ'deB31'á o roais justo. .

Hal1et:endo mai& ao ~on clheico José Fortuna
lo de ,Ri'iro Abreu So{ua .. c l'Ilene(les quc, a~csar

de .conllidcllar o contra.cto feit'Ü.e;m quesl'ão nul-
'10, quanto fi sna fÓl'lna e maneira, porque foi
concluido ;i vista do quc.col)s~a do termo de qr
uematação e lloobiS'uidade da expl'essão da porta
)lia, comtudo a sua rcscLão só pód~ ser declal'a
da em.i'ulg.mlcnt:o e discus!>ão ordinaria do l?o
der Jw:liciario, na [órma que pan~ce ao Conselho.
lHo de Ja~ciro, .em 8 de Outubro de 1828, ,.
da Independencia e do Imperio. -Leonal'<1o Pi
nheiro de VasconeeUos.. - Dr, Luiz Thomaz Na
'\'-ano de Campos. - A.goslinho Pebra de Bi!an.,
oonrt.
1 Besdlupão- Hei por bem deolarar par find;j a
~l'l'Cmatação da illuminação d.e ta Ciq,ade cele
brad:U.llm'26Jdll M,aio de 1826, e maQdjl\' qllit se
proceda a non arrcmatagão,'com con(H~õcsque
satis:fa~iio me\hor i> fim da mesma iIIumina ão,
~ a~ anllão,mai. ásua.oconómia e fiwalisação, quol
serãoL'appMvadas' pelo Intendentc Gel'al da Poli
oia pa&o serem por mim approvadas. Paço, 15
de Dezemhro de 1828. - CQln a I'ubriea dI')
S. l\L. I. -, José Clementc P..oreira. """7,Aàlta-se o
orig 'nal 110 Gall~orio act!J,al df/ TltesolJ/'() N({ciollai.

ponTARIA DI! 17 DE DEZEB1I'lRO.
("' . .

Çoll. ;Bf3Z.

IIlm e 'Exm. Sr. -Tendo lev·ado ao conheci
mento ,de S. l\l o L o ameio dc V. R-x., de 2.8
de o>vernbro proximo passado, 00 'lUal, parti
oipalHl.o que, em ooosequenoia da resolução to
mada pelo <!:ooselho do Govel'l1o dessa Provin
oia, furão abolidas algumas Cadeiras de gl am-.
matica lalina, e entre estas a uo Ri~ Preto, CQr\'
ceição e outras, pede V. Ex. sc lhe removãQ as
,lu \'idas qu'C sobre esle objecto sc oífel'eccm a
re peito do' ordenado dos respectivos Professo
res: ordena o IJ?e mnA. S. se rcsponda a V. Ex.
que o Conselho do Governo, em Virtude do art.
2 da lei' de 15 de Outubro do anno pn.ssado,
está mel'amente autori ado a remover 05 Profes
sore das Cadeiras-de primeiras lelra, ou gram
matioa latina que fOl'em exlinctas pal'a outrQs
que se oreal'em cm. lugares mais eoi1Veqientcs ,
sem que por mancir(l alguma lhe seja licito pri
var do seu ma,gisterio, nem do ,'encimento de
seus ordenados, a:os Professores que., comp os
dei que trata V. Ex. ~ tem pro\'imentos vitaljcios,
pois que de outra sorte seria oITender oompleta
menle {) direito de propriedade dos mesmqs P~o

fes~ores. Deós guardc a. V. Ex. Palaojo· do Ri~

TOMO VI.

00 Jall'e~ro, cm J,?'d~ Dezembro de 18'l8..-José
Clemente t>ereira. - Sr. João :José Lopes Men-
tIes Ribeiro. '

- lJ PORTAnlt\ DE 17 DE D!J:JoZEMRno.

CoU. BI'3Z.

IlIm. e Ex . SI'. --Constando a S, lU. o r.
que p Conselho do Goveino de S3 Província, em
sessão de 5 de Ag.osto de 1826, rcsol v~ra dcmittir
a FI'. 1\lanoel Juslino A.ires ac Carvalh,o da rc;
geocia da sua' cadcl'r~ Jge ~hilo ophia" para sel'
esta pl'ovida no Bacharel ITaymundo Filippe Lo
bato: ha por bem qUe Y'. E:r, informc qnaes fo
rão as razões qu~ S(j, o(C.~rec~r;!o pora em o dito
Conselho se mandar provcr a mencionada Cadei
ra, de que o demittido he p"oprietario, excluintlo
este do direil'Q que ,o seu provimento vitalicio
lhe dá 1)[\1'<\ ser conscrvado no magisterio em
quapto le"'almente não fUI' apoS IH,ado, ou pri va
do delle.po ' erro do seu ameio, e para a percep
ção do seu ordenado, de quc o mesmo Conselho
violentamente o privou, 'e que lhe' d~"e ser' pago;
e que, esta!ldó fóra ele suas altriblliçõe e poliar
os empregados pllbli.::os lia fruição do, seus em
preQ'0s, deve o dito Conselho abster-se de seme
llíante prooedimento, na certe7.à tle que nisso
commetLe, além da u urpação das aLlribuições
pri\oati va ~p 'PoeJer Bxectlti 1'0, hum verdadeiro
ataque d.a propri'edade oonL'1';l os cmpl'egados,
que tcm dil'eito a serem con, cr\'lldos no seus
empregos emquanto pelos roei'os legacs não fo
rem dhlles pl'Í\'ados. Deos guarde a V. Ex. Pa
lacio do Ri6 de ~aueiro ,em ,17 dc Dezcmbro de
1'828. -:José CI'menfe Pereira. - Sr. l\Innoel da
Costa Pinto.

PORTARIA DE 1,8 DE DEZE.lJiRO.,
• )\13nuscripto 'lIlbcnti~o.tI

J 111f\nda S. ~i. o l., .PIl!" Secretaria de Estado'
dps Negqcjos do Imperio, remettel' ao CPQse
lp,o da ,Fazenda a conpulta do O1eSI1)O Tribunal,
que ha'Via Sllpido li sua irllperial pre ença

S
~obre

o requerÍl;nel)~o do :rencnte-Corollel.l'c "O da
Sil va Pedroso, que.pedio !Juma tença em remu
neração d'e seus sel'l'iços: e ha por bem que o
ll;lf\.SmO Con~dhp filçq prjmejro prestar-lhe é\ oon
tinuação da, fé, de omcio dQ supplilcanlc, désd~ O

po lo de primeiro Tenel)lç. por diíl,otc, cm o que
n~o pódc saber e se eHe çr;n pre~tado 05 bO)lS
serviços iodispen a\'ci pari\ se,vedficar a remu
neração pedida, ficandQ najnL"lLigenoiq de não
oonsultar jamais tenças ell1 ro.manerílçáo de ser
viços l11iliLar~s so~ ÇJIJC e~tes pl'o"cm a quaHdn
de delles pela apresentação l,iq s,ua fé de omoio
de todo o tempo que LÍ\'erem s,cryido, cil'l:ums
,tanoia est<\ ÇJDe CQ;l nçl1\wO'\.caso Rode ser dispen
sada. Palaoio dp IUo 4~ J.~neiro, 18 dc Dezem
bro dc 1828.-Jo~é Clemente el'eira

. B. Ém yil'l,ude clc,s~a poçta,'i.a- qcclarou a
paltc terem-se extravjade ps l~ HflS de q\le podia
exh'ahir a fó dc omeio do r~ to que se exigia, e
que era il]culpa,do. O Conselho reeonheoeu-o in
culpado, e qQe a sim cra digno da lença de 120:tf;
rs. cOl'1'esponde~te ao Sll\! posto, e maroada no
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aS5en.fo do .Conselho Ultramarino de 28 de Mar..
ço dc 1791~ que tem senido de norma para taes
J'~muncl'açoes, ~ desculpou-se de tel: feito expe.
,hr por tacs mcl! vos prO\'ados a consulta pl'imei.
1'3 quc acompauhúra a mesma portaria, lançan
do outra seguida daq.uella aos 29 de Abril de
18'19' a qual te\'e a imperial decb;ão referenda
ii:! pelo mesmo 1\linislro aos 4 de Julho do mes
mo anno, n~gativa por meio do termo -Escu
sndo, - \"igol'3da por lanto a clausula eXpl'e5Sa no
Jl ' I .' I I ,
.<;,~"nenlo <as Mercês, ~ue a portariO! acima ex-

CII'II'a na sua obser\'an.c~a: '., .

emd! antemcntc 0_ a 'lS duas
nações . d á- lleipl'oca
barllço algum c oom seg I.

tos, I'ios e lugare~ em que:. < 'I n' ~ enlrão
ou pnl'3 o futuro' fôr pcrmiuido, ,ql ~ .lrom na
vi'o~ dt: guerra de qu'alquer outra nação, submeto
tendo-se resper:tivamente ús leis e regulamentos
dos dous Estados contractantes. o •

Út. 5. 0 S. M. o Rei dos Paizcs.Baix~s·conce
de, além disto, aos suLtlitos de S. 1\1. o I. do
BI'azi!, em todas as suas poss~ssües fóra da Eu
ropa, a mesma libct'dade de navegação e de com
mel'cio que foi estipulada no artigo precedente,
sobre o mesmo pé que, segundo os principios
geraes do seu systema colonial, he ac~ualmente

concedida ás outras naeões. . .'
Art. 4.' As dua~ pa~tes contracta'ntcs con~ie

Ião em considerai' c tratar reciprocam~ntecomo
navios brazilciros ou dos Paizes-Baixos lodós
aquellés que forem reconhecidos como taes nos
Estados a que pertencerem, segundo as leis e re
gulamentos exislente , ou que forem para o fu
turo promulgados. Cada huma das altas partes
conh'aetantes dará em devido tempo ii onlra (;0
nhecimento de taes leis e regulamentos, bem en
tendido que os Commandantcs dos ditos navios
podel'úõ sempre pl'ovar sua nacionalidade por
cartas dc mar ~ exaradas na fórma do costume,
assignadas pelas,competentes' autorida,les do pau
a que pertencer o na \'io.

Art. 5. D Os na\'ios brazileh'os que' entrarem
nos portos .dos Paiy.es-Baixos"ou déUes sahitem,
c os navios dos l'aií/;es-Baixos. qUl. entrar m nos
portos d.),BI'azil ou dellcs sahirem não pag~râõ

(exceptuando-se o seu cal'regamento), li titulo ele
porto, fl'ete, ancoragem, pRaroes, tonelagem,
~isita, pilotagem, ou debaixo de qu.alqner outra
denominação, outros ou maiol'es direitos que os
que pagão aetua~mente, ou para o futuro vierem

•• I
a pagai' os navIos naClOnaes.

Art. 6. D As altas partes confractanlcs se obri
gão mu~uamente a não fazer pl'ohibição de en
trada ou de sahida que prejuuique as importa-o
ções ou cxportações cie hum dos dous paizes,
tendo em contemplação favorecei' as de outros
re!ativamllnte a artigos do mesmo l;enero, e bem
assim a não as sobrecarregar lle olitro algum di
reito 011 despezas que não sejãQ, ao mesmo tem·
p-o extensi vas a todas as importações ou exporta
ções dos mesmos generos de outros paizes.

Art. 'j.' Todas 'Is mercadorias que forem im
portadas nos respectivas Estados das altas parte
contractantes, ou delles exportarIas em navios na·
cionaes, pocleváõ ser impol'tadas e expol'tadas da
mesma maneira em navios da outra parte oon
tractante. Bem entendido ql,le se não compre
hende nesta estipulação o cOllllUercio de porto a
porto ou ao longo das costas, chama,de de cabo·
tagem, que he pril'ativo dos navios nacionae.s.

Art. 8.. D As mercadorias de qualquer natureza
q.ue sejão, sem distincção de origem, de pi'o)lríc
tario ou consignatario, transportadas <tos portos
do Brazil para os portos' dos Paizes·Baixos ~ 'o.u
destes POltos.pal'a os do Brazil, em navios ura
zileiros ou em na vios pertencenles a hlltila uação

ANN

THTADO DE 20 DE DEZEMuno.,
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eoll. Brall.,

Em Nome <1a Santissima e Indivisivel TI'ind~de.

S. M. o I. do BraziJ e S. M, o Rei dos raizcs
Baixos, Principe de Orange-Nassau, GI'am-Du
~ue de Luxemburgo, desejando consolidar os
laços dp, amizade·qm: felizmel)te subsistem entre
os uons Estados por meio de hum Iratado de
amizade, navegação e .;ommel'cio, bascado na
l:cciprociJadc de inter,esscs de seus respectivos
subditos, nomel~rã() para est~ fim por seus Ple
nipott:l1ci uiús, a saber:

S. 1\1. o I. do nrazi!, aos IUfllS. e E~ms. Srs,.
l\.hlrquez do, AI'.!)eílty, do seu Conselho, Genti)
Homem da sua Camara, Conselheiro da Faze!)-.
da, GI'am·Cru7J da Ordem de Aviz, Senador do
lmpcl'io, Minislro e SecI'etario dt: Estado dos
N ~gocios EstrangeÜ'os; José C lemente Pereira;
00 seu Conselho, Dignatario da Imperial Ordem
00 CruzeÍl'J, Cavalleiro da de Christo. Oesem
harga~or l!a Casa da Supplicação, ~linistro e
Secretario de Estado dos, Negocios dl) Imperio;

. c Miguel de Souza ~lello e Alvim, do seu Conse
Jh<" Co.nmendador da Ordem de Aviz, Ca\'alhei
ro tia do Cruzeiro, Chefe de Di\'isão da AI'mada
Nacillnal e Irnpel'ial. ~iinistto e Secretario de Es~
tâdo dos Negocias da ~larinha. E S. ~l. o R~i dos
raizes-Baixos, ao Sr, Guilhei'me Giral'<lo Dcdel,
Cavalleiro da Ordem .10 Lção Belgico, e seu Mi
nistro Plcnipotencial'io junlo a S. ~I. o I. do
BI'a7,il, '

Os ({uaes, depoi' de haverem trocado os seus
plenos poderes, que f'.Jrão achados em boa e de
'j,la fo:,ma. convierão nos artigos !!l'guintes:

Art, I. o Haverú amizade constante entre S,
M, o T. UI) Brazil e S. M, o Rei dos Paizes-B:lixos,
seu~ 1I,~rJeiros e successore~, assim como entre·
seus respectivos sub.:litos,
. Ar!. 2,' Ha verú huma reciproca liberd,lde de
commercio entre o Imperio d'.J Brazil e os Esta
dõ'S de S, 1\1. o Rei dos Paizes·Baixos na Euro
l1a, O,; respecti vos subditos dos dous Estad03'
gõzarúõ de plena Iibet'daile e segurança, não só
p~ra irilm eom seus nllVios e cargas a todos os
lugares, POI'lOS e rios, aonde actualmel\t~ he per
mittido entrar ou no futnro vier a ser a outros'
e trangeiros, ma' uímbem pal'a se demor,lrem e
resitlil'l'm em qua'quel' parte dos men'cionat1os
ESlado', e bem assim por}erúõ alugai' e occupar
casas e armazens para seu commercio.



A.NO DE 1828. 839
i:lvorecid nos portós dos Paizes-Baixos ,_ e as
meroado,rias t impoctadas' de qualquer pai~ nos
!p.orlos ..dos Pai~es-Baixos em navios bra~i1eiros,

ou exporw) as para qualqner pau dos portos dos
Paizcs-Baixos..ém na-viosJirazileiros, !jó pagarúõ
nos ditos portos lOS nireit09 de entrada e s.. bida,
e impostos d,c toda ri e'speciê, na mes'ma. propor
ção que paga o commer::io rlirccto e nacional
da nação; a. mais raTorecida.~POI' outra parte,
quaesqu~rmercailorias, sem I~tincçã,?de origem,
proprietarjo ou consiguatario, transporladas dos
portos lt\>S IJaizes-Bailtos para os pOI·toS do Bra:
til ou destes para os dos IJai~es·Baixos,,cm na
"los dos mesmos IJaizes-Baixos ou em navios
pertenc(}ntes a huma nação fa vOllecida nos POI"
tos brazileiros, e as mlfrc'ldorius importadas do
q'ualquer paiz'nos pO' tos rio Brazil em nal'ios dos
Pa'izes-Baixos, ou expor.tadas dos porlos do Bra
til para qualquer raiz em navios dQS Paizes-Bai
xos, só pagar:íõ no Br'a~il os direitos de enlrada
e de sahida, e 'impostos.de outra qualquer natu
reza, na proporção (Iue pagà o commel'cio di
recto e nacional da nacão mais favorecida.
.' Conl'eio-se porém e'm declarar que, lratando
se de nação mais fa vorecilla, nunca servirú de ter
mo de comparação a nação pcrtugueza.

Art. 9,0 Os premlos-;-I'eembolços de direitos,
01\ outra vanlagens desta natureza que forem
conccditlás no' paiz de huma elas altas parle~ eon
tractanles Ú importação nu ii exportação em na
'Vios de qualquer nação estraogci!'a serão igual
~éotli concedidas 'ií impOl'lnç-ão ou cxllortaçã"o
que se'fiz6-1.' cm navios do paiz da outra alta par-
te conlraetúnte. . "

Att. '10. o Na riavegacão directa e ioulrecla en
tre o llJ-atil e' os Paizbs-Baixo~, os ma'nifé tos
que lih'erom b-r Vislo-dos Consulados 13razi·'
leil'os b'u dos Fllizes-Baixos respectivamente, ou
fIuando não os haja, das autoridades locaes, bas
tarúo para admillil' as importações Oll expol·ta
çêles rc~pêcliv as ii fru ição dos fa vores estipula tios
noalt.8,·~

Art. I I. o A mercadorias indicatlas nO art, 8°
g07;~r:'õ nas Alfandegas I'espectiva., I'elalivamen~

te Ú sua avaliação, de todas as vantagens" e faci
lidades que são ou fOl'em conccdidas ri nação mais
fav-orecida. Ficá' el'Jtendido que, quando ellas
não tiverem valor determinàdo na pauta brazi
leira, o seu despacho na Alfandega se fal'ú sobre
huma declaração do respeelivo valor, a~signada

pelo impOl,eadol': porém, no caso cm que os-OJJi
ciaes ,da AIfanUéga cncarJ'vgado.s da percepção
dos dil'eilos suspeitarem que he le ivo eSla áva
liaçã()" terão a liberdade de tomar os objectos
as 1m avaliado , pagando 10 por cento st>hre a
llila avaliaçãb,' e i lO dentro do espaço de quinze
di-as' contadosl do primeir"O dia da eletenção , e
reslituindo os direitos pa go~,

Art. 12. o Cada huma das altas partes eonlrao
l,;!llles podei·... nomear C on ules, afim de I'e idi
rodI hó tCl'I'itorio eia oulra pal'a a pl'oteeção do
commercio; mas antes'q"ue nlgum Gonsel exerça'
corno tal· suas funcções, deverá sei' approvado
e admittido segundo o uso do Go\'erno em cujo
tenilorio del'er residir, entretanlo que carla hu-

ma rias a1tas parte.s con trac'antes stl re:'erl'a o
~ireito de exceptuar da residencia dos Consules
aquelles lugares· particulares nos quaes õüó jul
gar conveniente admitti-los.

o.s Agentes Diplomatieos e os COllsules do
Brazil nas poss~ssões ele S. lU. o Rei dOI Paizos
Baixos gozal·t.õ de todas as preJ'Ogalil'as, isen
ções e immuuidadc~ qUIl são ou forem cnnr.edi
das ulteriormente aos agentes lia mesma ordem
da nação mais favorecida. E reciprocamente os
Agenles Diplomaticos e Consulcs do Hei gozartlõ
no Imperio do BI'azi! de todas as pl'erolgali vas >
isenções c immunidadcs de que gOZ'3l'cm us Agen
tes Diplomaticos e Consules do nrazil no Reino
dos Paizcs-Baixo~.

Arl. 15,0 s. IH. o I. do Brazil c S. 1\1. o Rei
dos Paizes-llaix9S" con'vém 'em 1]ue 'o' préscnte
tratado fique em vigor durante doze annas. con
tados da troca das I'atificaçõe ; c Suas Magcsta
des reSénno con-yiT entre si sobre a prolongação
ou sobre o ajuste de hum nOTO tratado antp.s que
expil'e o dito prazo.' J

Art. 14,0 As ra-tificaç,ões do preséllte tralado
s~rão trocàda no espaç,o de quall'O meze-, con
tados do dia da a~signa-tura, ou antes, se lül' pos
sivel.
, Em fé do que nós abaixo assi'gnallos J prenipo
tenciarios 'de S, -lU. o I. (lo BI'alil e de S. M, II

Rei dos Paizes·Baixos, em l'irlude dos nossos
plenos poderes, assigDÍlm s o presenle tralado c
lhe fizemos PÔI' (l sello da nOSsa a r11l3S.

Feito na Ciualle do !lio de Janeiro, ;)OS 20 tle
Dezembro uo a11no do Nascimenlo de No: o Se
nhor Jesl!s Christo 'de 1828, - (L, S.) - lUar
quez de Aracaty. - (L. S ) -José Cletnente Pe
l'eira.-(L. S.)-~1ignMdeSoll7.D, MeUo e AI\'im.
-(L, S,) - W. G. Dedcl.

A.VISO DE 21 DE DEZEMllnO.

l\Iaon cripto -311lhcnlico.

IIlm. e EX01. Sr,-S, lU. o 1., em testelllólnho
do seu jnsto sentimento pelo faUecimenlo de S.
M. a Rainlla ue W urtemberg e ue S. A. n. o
Grão-Duque lle Saxe eimal', re olreu 10mal"
luto J a saber: pela Rainha por espaço de 1.1 dias,
c 14 djas pelo Grão-Duque. '

S. l'~. I. llelel'mina que V. Ex. o acompanhe
no referido luto, que principia amanha, Ucando
na intelligencia lle qne o ultimo luto !te compre
hentlitlo no }>J'imeiro. Deos glJal'de a V. Ex,
Paço, em 21 de Dezembl'o dt: J 828. -lUarqucz
dc Aracaly.

1'0RTARIA. DE 28 DeR DllZEMnno. •

Ma"u,crtplo allthCI\~i~o.

Ha,'enc1o'S, M. 'Ú 1. ortlenado que "ri ti Pl'o\'in·
cia do Espirito Santo o SohJado da Gompanhia
de Artifice's Anlonio Jannario, 'açompanhado ue
outro Omeial arlifice da mésma Cbfnpaohi<l, para
ali apromplar madeiras appropriadas {IS I cans
trucções do AJosenal do Exercito: l'iIantl~ o llles
mo A. S., pela Secrelaria de Estado dos ego
cios da GUe.rrà, que a Junta tia Fazenda dos Ar-
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.D~, ooptn Q Cons\'}lho. ~.a Fiílzeq)i hUte !Que, ~a

verdo,,~e .ó\rr~atado crIl 1,2 de D(}~~i\bH):' (,1-e
-1828 as bancas do pescado da PI'ajo..l{\&.!)1.6 2'),e
51:, r;jIWAr,e ê:H jeJ)1' ,,5 ,.dD .djl, {n\)Z lllreql'l~ri

menL'o ~I~ jlnl,oniQ Ji:mé do ;Qucir/:lz), J)osé F~'an

eis~o' ~l~ia e ~1anoel Gocl.il}ho ; pr.elendeJldo I'OS

cindir ,as l'espeeti.v·as. arL'ematag- e~(, alleganuo
uão as tal'em (\S il'especti I'OS alToffiatantesJ I3Jre
matado para \'el) uer pei ICC, mas ,outl'os,.f[unesquoll
nes'ocLos' e que na praça \10 dia lá hOll~'ora
Bento Luiz Vianna ofi'crecitlo Jgo:t/> rs, po.r ar
rendamento da ban,ca ,1\. 26, para "ender Iíclla
gentwos, Cl Antonio José de Qucirpz 184~r5J

pnro veuder Ipeix~. .
E ~ando ,ui versos os "ol~S dos .\ll6~bros, dl:>

re{er.ido C CilL1selho , elle antelil!ilev. do\'el' Jt'aMr ;tI"
bÍl' cota cOll,Sulta á' rcsoluçãô.",.SIlIlUO ele l~areecl'
qu~, pori so quo são de~Linada~ a ,"endel' pl-ixc
Ç;ID kugar celto,e con,1tl1.odo ao puhl~eo ,.se dera01
as ditas bancas al'rem,atar nest(\ ~cntitlo" dcspre
zaJ)do-sc qualq~cl' lanço que fôl dJlsva 'ia.d§l doste
fim; e portao~, não havenuQ declaração d.. pali
te dos an'eOlMllIlles das btlncás mcnoionadas .11 Q

requerimento sobre a dÍl'el'~a opplicação que, lhe
queiFão çlar, ~sl:.'" a sua al'l'ema149ão nas birc.t1m ~

tllnci:rs d~ ~e ,anoullar" sªl'~ se pot' termo, 110
obrigarem a não fllZOl' ~utra IIp,pl.icação dcH3'5l
que- nilQ sej,a la,de Hmder ,peix..e. ,

Jl:(J~oluç!!o. -r..:Comp fltlrecq.· ,RÓ\~Q ,UA B,e~ Vü~a,l

50 de Dezembro él,~ I 828.--Mi'guel Gahnpa clu~ill

e AI~eidí}. -;,EfJJ.llla1I~çl.1l. lUJ::r,h6&OW'Q ·J){(lOional d;o
or'gillal ~1~vjarJ.q ao êpnsclflfJ a()~ 14 iÚ "'aJ~pjro (lei
~~ I

1 J (

S <lsdo
t(:' o, 11;"" r. de ,e 1 ar a na9áO

dos 'otns de oos.nn OOlll'l'aJle Ma~ donde dcye
~hil elei~oolPresidenle d, esa \alloohial;- e
que nel]l tão pallC'Cl estaM a rtrdel'á aeliermim:lt
a eJp.araçã1J c.ltemle sa das uedDlas ete Santo àn~

tooi<o de 8ú, 'Par não se ill~g8't pnn. isso Dutori"
sadll' ' mand-a f} esmo Se:ub-oll, pela Secl1eta.,ja
Q'e E ~ado (los egoúiO'S'.do Imperi:o, l:de'a1acal' ao
I,C/feri'do '~,ignri'o., para saa irltelligoncria a e~e~}U

çã(j)i, q,ue o.S"flC'g'.uCZesq"(j identes D1a,pl1lllllCoo FI'.e·
gtn"ezia que esta no discl'Ícho da. Villa· de Sal1t6
Antonio «'te:rSá .de:Vllm ,votar' pal'a Vel1cal10lles
em cidatiãXls d(}mioiliad~s denlro do distrlctO' (ln
mesma Vi-lIn" e os que foreOl 'mooarrodes na pat'
te da mClmJa ,Fregnezia que se acha o llelmo da

. \'illa del'l~lagé dc,,-om \Volar. e.m cidadti0 domi'"
ciliado~ dentro do torr:ito1lio da mesma Yifla
de~C'ódo' ,a l.\'l.àsa da As~mbl!ifa P'81roolii li I seIJ8nar
• 'lado votantes que'pertencereml P0l1'SIl'l1
I'csiden'oi'a.,. a qà,!a nt!1m d0518obreilit~s ~r 'LMetes;

emobte'r 'á ..cada; buma ~as, expr(js~:l.das Y1U'a'S
as que I te' 6(H'~ respeeli~as. f,P.alaoitil dlé lli'o I()e
d"anei116, eai f'2~ dé E>ezomOO'o do 1828 ..... losé
tlloemcnte P-ereil'n. , I r I J I '1

, a J

7.1&( ,

senaes do Exercito, Frthr:icas e Furrd~ções lh~

abone, alóm c1o~ .cu$',·encinHmto huma gJ'ati
fica ão Tázonl"el. como jú e lhe :lhonou q.unmlo:
foi a Campos e Ilha Granile " ernclh:lJltc<com
missão. l?nço I em,2S de j)ezc.p1bre.Jc.:JI"'S28. r-
Joaqwm de Oli'\'eira álvares..e .tO

( "101 1'., I I , " I

, AnSO pE ;?9 ,nF- nEZ1:1~no..

',I I'" 1 • :) " ,éoll. Bbt. ' ~
.. I' I 'II I , .'
Se'1~o presen!e-p S. 1\1. o L, o ~1l.ipiQ elq Juiz

de Féra da v"~1 a UeaL da PI; ij\.Gr-apile., Manoel
.Joaquim ele S,ouza.Brito, na uata .pc ,5 110 COl'

rente mez. em que expõe as duvida~ lnlC.se lhe
olIereee~par' I} prQeeder !Is e~eiç~s d.,!s Galoa
ras l\ltjniC(ipaes, c dos,J'I1.izes de P;l1J c seus Sup
plentes v' sto que,. el'\d Pla,l'le. t.\as F.rçpuezias de
S. Jpão ,de Itaborah~ e d ~líldl'c de.Deps pertou
q~nté ao ',rerm!> da V~l1a eleS~ Anoon.io IW &n
era'o daj Villa dt'. Sant Alaria de lVaricú igqqr'l
se os volantes de earla huma ~~s,Fleg!1ezia&'ÇJu~

es},ãA..sugeitM,~ jllrisJ1~cçã.o lua Yj,lIa de ~~'1pJcú

~e:vem" eJeger pessoll§h(lo seu, Tcl'll}o pari! sery.i~

l'em de VCl'ead,oI'cs, ou ap. do Tpl'l;no,da V~illa 'cJ~

Santo Antonio de Sá, Oli as ( 'hum e d'outl',o ia;.
dist,iu.ctamenle; e qualrlíls d,ups CaW'~I'asld'ftve

passar O titulo a,o JI,lF,Lcõ de Paz ~ sC\ls Supple-n
tes, e dill'j lhes Cl c9IQ,p.etçnteál1lralT)..ento: l.II.an9~

O meslno Senhor peJa Secl'etill'ia de ~stado dos
Negoci~s fio lmperip1 dec amr (1,0 J:efa~~o Juill
pe Fóra, p'ara. sya·intemgeueja E; ttrec4,Çã\11 Q\le,
quan~q,/l, ,cl6~çii.o dqs ~ ,<vea orc·~. d6ye/TI oq'o
~ nlps faz,e>r '~eahi~~o; v:9~o eWI 'etc- cidadãq;;
gue ,.seJ~OI !llfOíu,rLureJl( QU, Pjl te (\qsll,Frc~ue..ziA~

q\le s,e aeh~~ nq "eji.~tl i~o ';.c\9 .CaIllT!"'f1 ,em, q~l;
estiverem dom1Cilifldos~ 'doyendo a ]lesca? t\.:lS.

Assembléas Pal'ochiaes tias mesmas Fl'cguczias
separar com todo 0- escru pulo as cer! ulas que
perte.ncerem a cada hul1l dáS dh'er50s dislrictos,
para remeller fechadas ás Comaros respecli vas
aquellas que a eada hum!! dcl\as dll'eitamente
pertencerem'; e qàan~o aos Juizes de Paz, com
pet~ Ú G:llllara que se oéhar na posse lIe nomea
o Presrucnlé dns Ass'embféils Parocl1Íaes' das Fl'c
gueziasld'~ 'que'só tl'ad çta cl'ciç'ãó pl'eGemte e 6'as'
transactas Ip'ds a1(·11105L h' s'eh resp~c'tivo lit'uld e
dar-lhes o juramento. Palado d'o Rio lIe J,:úeiro,
em 2!t d'c p'czembl'd de ,8'28: --José Cl'elIlc~n'te
Pereira,' I
IIi..

~VISO llE 2'9 DE 'n'fiz:EM ~o. ' I
- I'

Coll. Braz.

Scndo presenle. a S, l\I.o J. o omcio (lo Viga·
rio da Freguezia i1'e Nossà Senhora. da Ajuda de
Guapimerim, JoRó ]í,u~z W~el1!á, 'tla data de 16
{lo CQ.r~eple n;J.e~" ~m q\w, exp'õe ,SXhl v'ida5~qlIe
~e lhe ,oJI;erecçllllpara ~c PI'OCf}ç1el' ás etei~csldos,
O~o,lí1.ra~, l\luni,çJR'!~s.,(l; ,.J~i7,~1IIde P.'azlll'l~eu

S~pp!ente3". vist l ffi~Çel .<\bvlIll:gepd:o 'jl feridll
Freguezia t~rCllO$ .p.~rtenoen~s("ásdua N.ilLas déo,
Santo Ap o~io de ~~. ~ l\1agé, ,lhe 'parece, quo,
devendo os moradol'es dp djs4r.i'çtol de ~anto .
tonio de Sá (ParochianosAaquellll F, ~i:Lu@ia;.,co1-
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1 ESOLUÇÃO DE 30 DE DEZJl~IDRO.

l\Ianuscripto authcntico.

Pelo Thl1sol.1ro racional se dirigio ao Conse
1f1O da Fazenda a portaria de 30 de Outubro uI·
timo, para que désse as razões por que não tem
potlitlo exer.utar o decreto de 13 tle Novembro
de 1827, consultando ao mesmo tempo sobre o
mOllo mais facil e l'xpedito de se realisar a ven
da das armações da pesca das balêas, exceptua
.las as da Piedade e Lagoinha de S, Catharina,
e S. Domingos desta Côrte.

O referido Conselho mandou ouvil' ao Escri
vão do mesmo, qne respondeu ha,'er-sc affixa
,lo edital cm 5 de Dezembro de 1827, em con
sequrncia da portaria de 3 do uito mez e anno,
con vocando licitantes ii praça, ,e que se expedia
em lodo referido mez e anno ordem ils Juntas
da Fazcnda de S. Paulo e Santa Cathadna, para
Jazerem affixar os mesmos editaes nas respecti vas
Prov incias, mas que té O presente não tem ap
parecido lieihmles, Que os invcntarios tinhão
i'iuo remellidos ao Procmador da Fazenda, afim
dc se extremarem delles quarenta escravos do
seniço tias mesmas armações, para serem appli
cados it Fabrica tla Polyora, o quc não tem tido
execução, por não informal' o mesmoJuiz da Co
rôa desde Julho deste anno,

Parece ao Conselho que sendo a domom deste
negocio o não apparecerem licitantes ii praça,
\.lomo acima fica dito, devem novamente pôr- se
em pratica os ditos estabelecimentos, para serem
alienados separadamente, na conformiuade do ci
tado decreto, mas que COIHém que nos editaes
flue se hou ,:erem de alixar para este fim cumu
lath'amonte se annuucie qne ha tambem a arre,
matação do amiudamento por hum anno lle cada
lluma das referidas armações, no estado cm quc
se achão inventariadas e avaliadas, fazendo-se
con tracto annual do mesmo ~rrend::mento a
Iluem oíferecer preço que (Irce pelo mcnos a 3
pOl' cento do capital da respcctiva avaliação,
com salva do ralor uos escravos, de cujo lraba~

lho -e fJl'ú contracto distincto que não haixe ele
4~ rs, por mez, tomados huns paI' ontl'os inc!is
tinctamcnte de 14 annos para cima, scm c!im.:
rença de 'exo; seguinllo-se ni,so as condiçõe~

que o mesmo Con5elho oJIerece, e que em subs
tancia elevem ser analogas fts que se mandúrão
e 'li pular com Antonio Mendes ue Can'alho no

'arrendamento d:l varios utensilios e e-cl'U"OS da

armação da Piedade; uevendo o contracto do
arrendamento elfectual'-se impreterivelmentc,
huma vez que se não arrematem as ditas al'ma
ções até o fim de Fevereiro de 1829, para o ar
rClluatario aprol'ritar-se ua monção da pesca das
refcl'iuas balêas,

Quando porém sc julgar indispensavel o npu
rar jil os fundos empregados nas mesmas arma
ções, sem entl'ar nos mencionados contractos de
arrendamentos parciaes e annuaes, então e::llp.ll
de o Conselho que sc deve mandar al'l'ematar us
escravos de cada huma das mesmas armações
nas Provincias respectivas, independentcmente
dos predios e utensilios, quanuo conjunctamente
com os respecti I'OS estabelecimentos não tenhão
compradores, fazendo-se de cada hum dos mes
mos escravos venda separada, ú excepção dos
casados, e menores que tiverem pais ou mãis
vi vos, pralicando-se então o mesmo a rcspeito
das lanchas e mais utensilios, fazendo-se desse
artigos nas respectivas Provincias venda epara
da ou em lote, conforme a demanda dos compra
dores, A respeito dos prerlios, he dc parecCl' que
então se faça igual separação das terra que so
podcm uividil' em glebas, para sel'em ,'eodidas a
diversos compradores, scm prejuizo cJaquelle
cullivados que sel'l'em de assento aos edificios
cJas armações, com os se us proporciaes logradou
1'05 de matas vil'gcn-, que a3 JUDtas da Fazcnda
respeclí I'as, com informação dos peritos, lhes
dcve assignar, de sorte que os diLos constituão
em todo o tempo os ditos edificios, bons prcdios
ru ticos, com proporções vantajosas em suas
localidade pal'a quacsquer estabelecimentos de
agricultura ou industria.

Advertc o mesmo Conselho que, no caso de
apparecel'em licitantes que queil'ão arrcmatar as
ditas armações, a .Junta da Fazenua respectiva
deve, tomando o ultimo lanço, participa-lo ao
Thesomo, para se proceder ii combina.ão com
os que po !'ão ofYerecer-se na prnça que nOl'a
mcnte deve abrir-se, E outl'osim que consta
se del'c facultar ús ditas Juntas o al'l'endamento
annual desses e tahelecimento , pOI' não podei'
esta opel'ação solfrcr demora para ap.'oveilar- e
a mOllção da pesca, como acima fica dito.

Resolução, -Como parece, Paço ela Boa Vis
ta, em 50 ele Dezembro elc 1828. - Com a ruhri
ca de S. M. I.-~l.igllel Calmon du Pio c Almei
da. -Extrallida 110 Thcsoll1'o Nacional do original

envindo ao Conselho aos Iode Janei"J de 1829'

FIM DO TOl\'IO SEXTO.
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