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1. -FAZENDA.- Em 3 de Janeiro de 185!!. 
Regula o despacho do maclapolão e morim. 

2. -Em lt·de Janeiro de_ :185ft. -As gratifica
ções decretadas por Lei, devem ser escriptura
das no exercício em que for Teito o se1·viço •.• 

3. -Em 9 de Janeiro de 185lJ.- Pela troca de 
empregos não se paga direitos não havendo 
melhoramento de vencimento ..•........•. 

/J. -Em 10 de Janeif'6 de 185lJ.-'-Sobre licencas 
. -de resid"encias• de beneficios ecélesiasti~Qs .. ·. 

N.• · · 5.- ,.-JUST1CA . ..:.__·Aviso de 10· de"· Janeiro· de 
185ft.-:-AÓ Presidénte da Provincia .. do-·ceará; 
declar-andÓ · ter sido i·ndeferida a represen
tação em que a Irmandade de S. José da 
Capital daquella Província reclamara contra 
a interferencia que o respectivo Juiz Mu
nic_ipal "julga te~. sobre a economia e ad-
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ministracão dos bem da mesma Irmandade .. 
6. -Aviso' de 10 Jàneiro de 1851J.-Ao P~e

sidente da Província do Ceará, déclara não 
• ·ter sid9 regular o procedimento· do .• Jui.z d~i! 

Di:·eito de S. João do Príncipe, em adniittir 
dous Jurados dos recusados pàra comp1eta~ 

. a formação de Conselho de julgam~nto .... 
7. -FAZENDA.- Em 1l de Janeiro de 1-85ft. 

Sobre certificado ás embarcações que des
carregão em hum porto parte do seu cai·
regamento, e seguem para outro com o resto. 

8. -Em 11 de Janeiro de :185ft.- Sobre as 
faltas dos Empregados por serviço da Guarda 
Nacional. ............................. . 

9. -Em 11 de Janeiro de 185lJ.- Os proces
sos e requerimentos que correm nos Juizos de 
Paz , isentos do imposto do sello ....•.... 
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N.o 10. -JUSTICA.- Aviso t!e 1l de Janeiro de 
1854.-A~ Pre3identc da Pt·ovincia do Ceará, 
solvendo a duvida propost;t pelo Juiz de Di
reito d.o Aracaty, relativamente ao recebi-
mento de appellação das sentenças do J nry. . 8 

N.o 11. - A,·iso de '12 Janeiro de 1854.- Ao Pre
sidente da Próvincia de Santa Catharina. De
clara que a disposição do Art. 151! da Cons
tituição não he extensiva aos .Juizes Mu
nicipaes, os quaes podem ser suspensos pelos 
Presidentes de Províncias como os demais 
Empregados publicos, conforme a Lei de 3 
de Outubro de 1831!.................... 0 

N. o 12. - A\·iso de ·12 de Janeiro de- 185lJ.- Ao 
Pi·esidénte da Província de Santa Catharina. 
solvend·o as duvidas por elle proposws, ;! 
constantes do mesmo Aviso, relutiYamente 
ao recurso de que trã.ta o Art. 1!38 § 3. • do 
1\cgulamento n.o 12.0 de' 31 de .Taneiro d<: 

- ·1:8á2 ... : .. : ... .-....•.. · ... _ .............. 10 
N.• 13~ -FAZENDA. -Em 12 de Janeiro de 

185á.- O scnlwr do escrav~o he rcsponsavcl 
pela pena pccuniaria em que este incorrer.. 1 i 

N. o 1á. -Em 1 á de Janeiro de 185-'4-. - ncgulamen-
to para execução do § 16 do Art. 11. da 
Lei n. 0 628 de H de Setembro de 1851... 1:?. 

N.o 15. -Em 16 de Janeiro de 185lJ.- Fixa o 
tempo Jesue quanuo deve os Empregados 
perceber os ordena dos ........... : . . . . . . . 1 :3 

N. • 16. -GUERRA.- Circular de 21 de Janeir:o 
de 185/a. -Aos Presidentes d;1s Províncias 
onde ha Armazens de Artigos bellicos, nwn
dançlo cleva1· a diaria qae Yencem os respe
ctivos serventes.................. . . . . . . 1ti 

N. 0 1í. -FAZENDA. -Em 23 de Janeiro de 1o6/1. 
O Chantre Vigario Geral • ·sendo Gon~rnador 
do Bispado, não hc obrigado a apresentar 
Attestado de exercício.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . >, 

N." JS. - .TUSTIC:\.. -Aviso de 2::; de Janeiro de 
i85á.- JÍ.o Prcsidentc da Província da Pa
r<thyba , solrendo a (ltnida proposta pelo 
,Juiz dc Direito da 1." Comarca da mesma 
ProYincia, sobre o dcstiuo fJIIC de, em trr 
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as multas impostas em correição, como penas 
disciplinares ...... ; . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 17 

N. 0 19. -FAZENDA.- Em 25 de Janeiro de 18M. 
Dos bens adjudicados a herdeiros , que tenhão 
pago as dividas do casal, não he divida a 
siza.................................. 18 

N.o 20. -Em 25 de Janeiro de 185á.-Providencfa 
sobre a demora com que são geralmente 
cumpridas as precatorias do .T uizo dos Feitos. >> 

N. • 21. -Em 25 de Janeiro de 185á.- Como se 
deve proceder a respeito de bens adjudica
dos á Fazenda por execução feita a devedores 
della. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . • 20 

N. • 22. -Em 25 de Janeiro de 185lt.- As gra-
. tificações para quebras concedidas aos The
soureiros fazem p<~rte dos seus vencimentos, 
e entrão em conta para a deduccão nos 
tempos de licença ..... -......•.... : . . . • . . » 

N. • 23. - Em 28 de Janeiro de 185á. -Sobre o 
tempo de licença dos Empregados .•••.... ·. 21 

N. • 2h. -Em 28 de Janeiro de 1tl5h.- Os Fieis 
dos Thesoureiros pagos pelos Cofres Publicos 
tem direito a aposl•ntadoria.............. 22 

N. 0 25. GUERRA.- Circular de 30 de Janeiro 
de 185h.- Aos Inspectores das Thesourarias 
de Fazenda das Pro~incias, declarando os 
vencimentos que devem caber aos Fucul
tativos do Exercito empregados em serviço 
de Corpos ou de Hospitaes e Enfermarias, 
ou em ambos simultaneamente......... . . » 

N. 0 2ô. - JUSTICA. -A viso de 31 de Janeiro de 
185á.- Ao Presidente da Província da Pa
rahyba, solvendo as seguintes duri(bs pro
po~tas pelo Juiz de Direito da segunda Co
marca ()a rnesmJ Pro\' incia : 1." se o recurso 
interposto do despacho reformado deve con
tinur~r em auto separado: 2. • se o Juiz a 
quo póde no segundo recurso reformar o 
seu despacho, como póde no primeiro. . . . 2A 

N. 0 27. -Aviso de 31 de Janeiro de 185á.-Ao 
Arcebispo da Bahia, decbrando que o Art. 
2. 0 da Lei de 17 de Setembro de 1839. 
n;1o estabelece a prcfercncia <~hsolnt:~ dos 
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Bachareis fol'lnados para o cargo de Des~ 
embargador da Relação EcclesiasLica. . . . . . 26 

N. 0 28. -IMPEH 10. -A viso do 1. o de Fevereiro 
de 185ft. - Altera as gratificações do Es
cripturario e do Agente comprador da Re
partição das Obras Publicas da C.ôrte. . . . . 27 

N.• 29. -Aviso de ft de Fevereiro de 185ft.- Ap
prova a decisão do Presidente da Província 
do Pará, sobre não poder ser eleito Juiz de 
Paz hum cidadão condemnado em processo 
criminal............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. • 30. - Aviso <le á de Fevereiro de 185ft.- Ap
prova a ueliberação tomada pelo Juiz de Paz 
Presidente da Junta qualificadora da Fre
guezi~ de Sant' Anna , de suspender os res
pectivos trabalhos até findarem os da As
sembléa Parochial de que he tambem Pre-
siuente.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

N. 0 31.. -Aviso de ft de Fevereiro de 185ft. - Ap
prova a uecisão do Presidente da Província 
de Minas Geraes, relativa á duvida do Juiz 
de Paz do Cm·ato do Espírito Santo, sobre 
o não serem contemplados para a formação 
da Junta de Qualificação in di viduos cujos 
diplomas de Eleitores forão nullificados, por 
excederem ao numero de Eleitores que de-
via dar o mesmo Cura to. . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. • 3'2. - FAZENDA. - Em 8 de Fevereiro de 
185ft. - Fiancas dos Guanlas Fieis da Al
fandega , &c. : devem ser prestadas na Di
rectoria Geral do Contencioso. . . . . . . . . . 30 

N. o 33. - Em 9 de Fevereiro de 185l!. - Sello 
dos Diplomas dos M.edicos formados em 
Universidades estrangeiras................ 31 

N.• 3!J. -Em 9 de Fevereiro de 185ft. ~-Sobre 
cobrança do imposto de 2 por·;. que sub
stituio a Disima da Chancellaria. . . . . . . . . . 32 

N.• 35. - ll\'IPEHIO.- Aviso de 10 de Fevereiro 
de 185ft.- Declara que as gratificações con
cedidas em remuneração de serviços pres
tados, não cessão quando os Empregados 
que as percebem estão impedidos. . . . . . . . 33 

N. o 36. -Aviso de 1 O de Fevereiro de 185!!.- De-
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clara que depois de dissolvido o Collegio 
Eleitoral c assignada a respectiva Acta , não 
he permittido escre,·er-se nella mais cousa 
alguma................................ 3á 

N.0 37. -Aviso de 10 de Fevereiro de 185ft.- De
clara o expediente que se deve seguit· a res
peito do destino a <lar-se á importancia do 
porte de cartas, transportadas nos Paque-
tes Inglezes , pagas em portos onde não ha 
Agentes da Companhia dos ditos Paquetes. 35 

N.o 38. -JUSTICA.- Aviso de 10 de Fevereiro de 
1854.- Áo Presidente da Província do Ceará, 
solvendo as duvidas suscitadas a respeito do 
pagamento da Disima de Chancellaria , no 
caso de composição amigavel das partes.. . . 3ô 

N.c 39. -Aviso de 11 de Fevereit·o ele 18M.- Or-
dena que sejão cassadas as nomeações de 
serventuarios de officios feitos pelos respe
ctivos serventuarios vitalícios, que serão 
obrigados a servi-los pessoalmente; pro
credendo-se quando os não exerção nos 
termos do Decreto n. o 1. 294 de 16 de De
zembro de 1853. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

N. 0 áO. -FAZENDA. -Em H de Fevereiro de 
18M. - Como se deve proceder nas Al
fandegus no caso de falsificação dos rotulos. 38 

N. 0 át. -Em 13 de Fevereiro de 185h.- Aos 
Bispos compete passar os attestados para os 
Lentes dos Seminarios receberem os seus or
denados, e dar licenças aos Parochos..... 39 

N.o h2. -Em 13 de Fevereiro de 185h.- Pres
tação de contas dos Curadores de heranças 
jacentes . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl 

N.o lt3. - IMPERIO.- Aviso de 13 de Fevereiro de 
185ft.- Declara as formalidades com que 
devem ser feitos os exames de sufficiencia 
e outros no Collegio de Pedro 2. 0

••••••• >> 

N.0 M. - Aviso de 111 de Fevereiro de 185á. 
Denega a Benedicto José da Silva França 
o privilegio exclusivo por dez annos, que 
pede para fazer o Commercio de guaraná 
entre a Província de Mato Grosso , e as do 
Pará e Amazonas ....•.....•..••..... , . . !t2 
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N.o ft5. -FAZENDA.- Em 15 · de Fevereiro de 
185ft.- He permittido o despacho de reex
portação de mercadorias, cujo despacho 
para consumo estava iniciado.. . . . . . . . . . . . 43 

~. 0 lt6. - JUSTICA. - Aviso de 16 de Fevereiro 
de 185ft. ·_ Ao Presidente da Província do 
Ceará resoh'etHlo, que o Juiz formador da 
culpa não he competente para tomar conheci
mento das circumstancias justiticaveís dos 
crimes, ou para pronunciar, ou reformar a 
pronuncia em gráo de recurso.. . . . . . . . . . . ft5 

N." ft7. -ll\1PEIUO.-Aviso de 16 de Fevereiro 
de 1854.- Approva a deliberação do lns
pcctor da Thcsouraria de Sergipe, denegando 
ao Administrador do Correio da mesma Pro
Yincia:, o pagamento do respectivo ,·enci
mento' pelo tempo em que esteve preso por 
crime particular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h6 

N." h8. -Aviso de 17 de Fevereiro de 1854. 
Declara o numero de Eleitores que deve dar 
a Parochia da Palmeii'a, e a incompatibili
dade de ser o Presidente da l\'lesa Parochial 
contemplado na turma dos Eleitores que 
tem de concorrer para a sua organisação. . 47 

N. o h9. - Aviso de 17 de Fevereit·o de 1.854. 
Solve duvidas propostas pelo Juiz de llaz 
mais votado da Parochia da Villa de São 
José dos Pinhaes , da Província do Paraná, 
sobre a organisação da Mesa Parochiál para 
a eleição de Eleitores que tem de eleger 
hum Senador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!S 

N. 0 50. - JUSTICA.- Aviso de 1.8 de Fevereiro 
de 1.854. :__Ao Presidente da Província do 
Rio Grande do Sul , resolvendo varias du
vidas suscitadas relativa mente á nomeação 
dos Supplentes dos Juizes M.unicipacs e de 
Orphãos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt\J 

N.o 51. -IMPELUO.- A\'iso de 18 Fevereiro de 
:1.85!J. - Approva a proposta do Director Ge-
ral do Correio, rel:niva ao lançamento do 
porte das cartas estrangeiras, constantes do 
Officio abaixo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

N. 0 52. -Aviso de 20 Fevereiro de 1.85ll. - Ap-
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prova a deliberação tomada pelo Presidente 
da Província da Bahia, de declarar que o 
Empregado de Fazenda, sendo chamado como 
Supplente de Juiz de Paz, por impedi
mento dos anteriores, para fazer parte da 
Mesa de Qualificação dos votantes da Fre
guizia de S. Pedro da Capital, não deve 
soffrer desconto algum nos seus vencimentos 
em quanto se achar occupado nesse serviço. 52 

N.• 53. -Aviso de 20 de Fevereiro de 18M.- Ap
prova a decisão dada pelo Presidente da Pro
víncia do Paraná, de que o Supplente de 
hum Eleitor, cuja eleição fora annullada, 
devia fazer parte da Junta de Qualificação, 
por ser elle o competente, e não este. • • • áâ 

N. 0 M. -JUSTIÇA. -Aviso de 20 de Fevereiro 
de 1854. - Ao Presidente da Província do 
Ceará. Declara que sendo a confiança dos 
Subdelegados a condição estabelecida para a 
conset'Vação dos respectivos Escrivães, na 
fórma do Art. ltll do Regulamento de 31 
de Janeiro de 18lt2, não póde a falta dessa 
confiança deixar de ser admittida como ra-
zão sufficiente pat·a a demissão delles. • • • • • 55 

N. 0 55. - IMPERIO.- Aviso de 22 de Fevereiro 
de 18õlt. - Approva a solução que dera 
o Presidente da Província de Santa Catharina 
á duvida proposta pela Camara Municipal da 
Capital, se devia expedir diploma a hum 
Deputado Provincial supplente, por se es
cusa•· outro de tomar assento, devolvendo-lhe 
o diploma, independente de requisição da 
respectiva Assembléa. . . . . . . . . . . . . • . • . . • . 56 

N. o 56. -FAZENDA. - Em 22 de Fevereiro de 
1854.- Sobre a cobrança da meia siza da 
venda de escra\'os, feita por Agentes de 
leilões. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

N.• 57. - IMPERIO.- Portaria de 22 de Fevereiro 
de 185[J. - Declara livre o ensino da ho
mreopathia , e permittindo á Eschola Homreo
pathica da Côrte o passat· attestados a seus 
alumnos, h uma vez que não tenhão as 
formulas de diplomas passados pelas Aca-



tlemias. reconhecidas pelas Leis, e não dê 
nelles autorisação para o exercício da me
dicina ; e ordena que sejão cohibidos os 
abusos que a este respeito se praticarem. . . 58 

N.• 58. - Aviso de 22 de Fevereiro de 1.854. 
Manda admittir a tomar assento como Ve
reador da Camara Municipal da Villa de 
Lorena, da Província de São Paulo , a hum 
Cidadão que se acha ahi qualificado votante, 
e que fom excluído da qualificação de Ju
rados do districto de sua anterior residencia, 
por te-Ja mudado para aqnella ViUa. • . . . . GO 

N.• .59. -FAZENDA.- Em 25 de Fevereiro de 
185!!. - Sobt·e as congruas dos Vigarios Ge-
raes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ô1 

N.• 00. - IMPERIO.- Aviso de 27 de Fevereiro 
. de 'i854. - Solve duvidas propostas pelo 

Juiz de Paz da Freguezia de São José dos 
Pinhaes ao Presidente do Par:mã, relativas 
á organisação de huma Junta de Qualificação 
e Mesa parochial, bem como á eleição de 
Eleitores que deve ter lugar antes de finda 
a respectiva qualificação de votantes. . . . . . 62 

N.• 61. -Aviso de 27 de Fevereiro de 185lt. 
Manda que os Administradores dos Coneios 
exijão recibo das precatarias remettidas e 
entregues ás Autoridades competentes pelo 
Juizo dos Feitos da Fazenda. . . . . • . . . . . . . 63 

N.• 62. -Aviso de 27 de Fevereiro de 185h.- Ap
prova a decisão do Presidente do Rio de 
Janeiro., sobre a duvida proposta pelo Juiz 
de Paz Presidente da Mesa parochial da Villa 
de Maricá, á cerca da expedição do diploma 
de ·Eleitor a hum Cidadão eleito para esse 
cargo, mas não comprehendido ua qualitica-
ção respectiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ll 

N.• 63. -FAZENDA. -Em 28 de Fevereiro de 
185[J.- Restituicão de siza.............. 65 

N. 0 6lJ. ·- JUSTICA. -·Aviso Circulm· de 28 de Fe
vereiro de' 1854. -Aos Presidentes das Pro
víncias, fixando a intclligencia do Art. 1lJ5 
§ h. 0 do Codigo do Processo Criminal , 
relativamente ao ordenado dos Emprrgados 
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suspensos por acto do Governo, e declarando 
que a annullação do processo repondo as 
cousas no mesmo estado, não resolve a sus
pensão decretada Jlelo Governo , a qual não 
obstante subsiste, salvo quando se não ins-
taura outro processo ...•...........•.... 
-Aviso Circulat· de 28 de Fevereiro de 
18fdJ. - Aos Presidentes das Províncias. 
Declara que os Juize~ de Direito das Co
marcas nâo podem conceder autorisação aos 
Juizes de Paz para terem Escrivães separados 
dos Escrivães dos Subdelegados, quando 
desta separação resulta (jtle não haja quem 
sirva ou hum ou outro officio ..........• 
-Aviso Circular de 6 de Março de 185!J. 
Aos Presidentes de Provincias. Declara que 
o crime de ferimento leve, punido pelo Art. 
201 do Codigo do Processo Criminal, está 
comprehendido na disposição generica do 
Art. 5.0 da Lei de 26 de Outubro de 
1831 ................... ' ... ' ........ . 
- Aviso de 6 de Marco de 185!J. - Ao 
Presidente da Província ·do Pará, resolvendo 
o conflicto havido entr·e o Presidente e o 
Reverendíssimo Bispo do Pará, sobr·e a au
torisação do Poder Temporal para edificação 
de Capellas á custa de Ir-mandades ..•.... 
Aviso de 6 de Marco de 185!J. -Ao Pre
sidente da Provincià. de Minas Geraes, sobre 
o Art. 6. o do Regulamento de 2 de Outubro 
de 1851, relativo ás correições ...•...... 
-GUERRA.- Aviso de 6 d~ Março de 
185!J. - Ao Presidente da Província de S. 
Pedro do Sul declarando que os· Officiaes 
e Infel'iores podem usar das bandas sobre 
o lado direito ..•....•......•....•.•... 
-Circular de 6 de Mar·co de 185ft.- Aos 
Inspectores das Thesourarias, ordenando que 
remettão no principio de cada mez hum 
Balancete explicativo das despezas pagas no 
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N.o ii. -FAZENDA.-- Em 8 de l\larco de 185á. 

Não approvação da creação d·a Caixa de 
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l!;conomias na Bahia com- os Estatutos 
actuaes .......•...•..•................. 

N. 0 ·72. -GUERRA.- Aviso de 9 de Março de 
1854.- Ao Pre6idente de Pernambuco. De
clara que o Tenente reformado Francisco 
de Paula Meira Lima, deve perceber por 
inteiro o vencimento de Porteiro do Con
selho administrativo para fornecimento do 
Arsenal de Guerra , não se incluindo qual
quer outro vencimento . que possa ter ..... 

N. 0 73. - Avisó de 11 de Março de 185ft.- Ao 
lnspector da Thesouraria de Fazenda de 
Pernambuco. Declara que nos vencimentos 
do Coronel reformado José de Brito lnglez, 
como Presidente do Conselho administrativo 
não :se deve incluir o ordenado de aposen-
tado, e só sim o soldo da reforma ...... . 

N.o 71J. -FAZENDA.- Em 11 de Marco de 185ft. 
Sobre fiancas de Administradore~ de Mesas 
de Rendas· c Collectores ................ . 

· N.0 75. -GUERRA.- Circular de 13 de Marco 
de 185ft. - Manda que os Commandantes 
de destacamentos declarem , nos recibos que 
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·N.o 76. -FAZENDA.- Em 15 de Março de 1854. 
__ Sobre despachos de rendas ............•. 

N.o 77. -Em 15 de Março de 185ft.- O onus im
posto aos concessionarios de pennas d'agua 
começa da data do gozo d'agua ....... . 

N~o 78. -Em .16 de Março de 185ft.- Registro 
das Capellas e competentes Tombos ...... . 

N. o 79. - JUSTICA. - Circular de 16 de Marco de 
1854. - Aos Presidentes de Províncias,' para 
fazerem constar aos Juizes Municipaes, que 
dos despachos de pronuncia ou não pro
nuncia, por elles proferidos, em _casos de 
fallencia de Commerciantes não matriculados, 
devem interpor o recurso ex-oficio para os 
Juizes de Direito, na fórma do Art. 2. o do 
Decreto n. o 707 de 9 de Outubro de 1850. 

N.o 80. -Aviso de 16 de Marco de 185á. - Ao 
Presidente da Província· de S. Paulo. De-
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clara que·, nos processos de responsabilidade,· 
devem as testemunhas ser inquiridas pelo 
proprio Juiz formador da culpa, mesmo rio 
caso de residirem· ellas em diversa Comarca, 
sendo citadas por deprecada............. 81-

N.o 81. -GUERRA. -Aviso· de 16 de Mo:u·ço de 
185[J. - Ao Director do Hospital Militar da 
Guarnição da Côrte , determinando que os 
Empregados em tratamento não recebão 
ração .•.....•.....•.. ~................ 82 

N.e 82. -FAZENDA. -Em :1.7 de 1\larço de 185lJ. 
Gratificações de Chefes de Policia. . . . . . . . . >> 

N. o 83. -Em 27 de Março de 185[J. -Nas appre
hensões de pipas de aguardente não se com
prehendem os carros e animaes que as con-
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Consules de Nações Estrangeiros, bàO suJei
tos ao serviço da Guarda Nacional, salvo 
quaudo lhes for concedida a dispensa pelo 
Governo .............................. . 
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Comandante das Armas na Província de S. 
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cesso, ou auxiliar as referidas diligencias 
civis, quando haja resistencia ........... . 

i7lJ.-Aviso de 0 de Outubro de 185l!. -Ao 
Vice-Presidente da Província de Uinas Gc-
1 aes. Declara que o Parecho Encommendado, 
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que se :~char impossibilitado por alguma das 
causas canonicas, deverá perceber hum terço 
da congrua, sendo os outros dous terços para 
o co !lado. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . 188 

N. o 175. -Aviso de 9 de Outubro de 185!1. -Ao 
Conselheiro Official Maior da Srcretaria d' Es
tado dos Nego cios da Justiça, declarando que 
os Decretos de mercês de Otlicios de Jostiça 
caducão e ficão sem vigor, se por elles se 
não faz obra dentro em seis mezes, salvo 
havendo dispem;a do lapso de tempo que de 
1nais decorrer.. . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 189 

N.• 176. -Aviso de H de Outubro de 185lJ. -Ao 
Vice-Presidente da Provincia do Rio de Ja
nriro, declarando que o cofre para guardat· 
o dinheiro dos Orphãos, de que trata a Ord. 
L. • 1. o Tit. 88 ~ 31, deve ser feito á custa 
dos mesmos Orphãos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

N.• 177.- FAZENDA.- Em 12 de Outubro de 18õlJ. 
A suspensão ndministrativa não importa a 
perda do vencimento do Empregado suspenso. 191 

N.' 178. -Em 1ft de Outubro de i 85ft. -Os Col
lectores não podem nomeat· os Hecebedores , 
de que trata o Art. 32 do Regulamento de 
15 de Junho de 18ltlt, por que taes Em
pregados só pertencem ás Hecebedorias. As 
multas não pertencem aos Agentes dos Col
lectores, e só se escripturão as multas que 
constituem renda da Nação .............. 102 

N.• 170. -Em 1ft de Outubro de 185ft. -Sobre o 
modo de proceder ás lotações dos Officios de 
Justiça e beneficios ecclesiasticos. . . . . . . . . 193 

N.o 180.- .JUSTIÇA. -Aviso de 1G de Outnbt·o de 
185[J.- Ao Presidente da Província do Pará. 
Declara que no impedimento ou falta de Es
crivão dos Juizos de Paz, ou das Delegacias 
c SuiJdclegacias, deverá servir interinamente 
de Esc1·ivão o de algum dos outros Juizos, 
a quem esse serviço fot· possivel. ........ 19ft 

N. • 181. -FAZENDA. -Em 18 de Outubro de 185lt. 
Sobre cobrança de taxa de escravos, que de
pois de matriculados pnssão a residir fóra da 
Cidade .........•. , .................... 195 
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182. - JUSTICA. -A viso de 18 de Outubro de 
185ft. - Declara que os filhos dos Otiiciaes 
subalternos do exercito, que servem na Guar
da Nacional comv Chefes do Estado-maior 
e i\lajores, não podem ser nconhecidos Ca-
detes .......•......................... 

183. -Circular de 18 de Outubro de 185á. -Aos 
Presidentes de Pro\incias, declar;mdo, que 
a jmisdição Cilil he competente para a exe
cução da sua sentença sobre a indemnisação 
do damno proreniente de delicto , se o réo 
tem bens para serem excutados ; e que, 
no caso de verificar-se que elle não possue 
hens , on que estes são insufficicntes para 
a eJiecução, compete ao Juiz das Execuções 
crirninaes reduzir a satisfação do damno a 
prisão .........•.•.......... · .•....... 

18h.- Aviso de 19 de Outubro de 185h.- De
clara que os Officiacs da Guarda Nacional 
compreheudidos no Art. 69 da Lei de 19 de 
Setembro de 1850 , ficão aggregados aos Ba
talhões da activa, nos lugares onde não houver 
creados Corpos de reserva .. · .......•.... 

185. -Aviso de 19 de Outubro de 185LI.- Di• 
pro,·idellcias sobre o provimento dos Otiicios 
de Contador, Distribuidor, Partidor, c De-
positario .......•...................... 

1SH. - GUEHip .. -Aviso ue H> de Outubro de 
185á.- Declara que aos Oillciaes do exercito 
em curativo nos Hospitaes, ou Enfermarias 
militares, deve-se descontar sómcnte a me-
tade do soldo respectiYo ............... . 

187. -FAZENDA.- Em 26 de Outubro de 185á. 
Como se deve regular o valor da causa de
mandada para o pagamento da Dizima <la 
Chancell<:ria , quando o valor da causa não 
tiver sido expressamente declarado pelo autor 
logo que propõe a acção .............. . 

1 SS. -Circular de 26 de OutBbro de 185á.- Ao 
Genernl na Côrte c aos Presi<lcn tes de Pro
víncias, remettcndo os modeles dos mappas 
c relações , que deYcm sei' en ria dos a esta 
Secrctari.1 d'Estado com destino :·t Hepartiç:io 
do Qnartcl-mestrr Gf'nrral .............. . 
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N." 189.- F 1\ZENDA.- Em 28 de Outubro de 185~. 
Como se devem passar os recibos da impor
tancia da commissão pela venda de papel 
sei lado. . • . • . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . 203 

N. 0 190. - MAIUNHA..- Aviso de 28 de Outubro de 
185~. - Dá instrucções para execução do 
Decreto n. o 1.lJ66 de 25 do dito mez, re-
lativo ás praças da 1\larinhagem da Armada. )) 

N.• 101.- Aviso de 28 de Outubro de 1t)5~.- IM 
instrucções para execução do Decreto n.• 
1.!!65 de 25 do dito mez, relativo ao Corpo 
de lmperiaes Marinheiros.... . . • . • . . . . . . . 206 

N. o 192. - Aviso de 30 de Outubro de 185LJ.- De
clara como se deve entender o Art. 36. o do 
11egulamento annexo ao Dec1·eto n.• 1.067 :\ 
de 2ft ue Novembro de 1852, concernente 
ao Batalhão Naval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20fl 

N.• 193. -FAZENDA.- Em 31 de Outubro ue 185lJ. 
As filhas dos Officiaes fallecidos antes da 
Lei de 6 de Novembro de 1827 , enbora sol
teiras ao tempo da morte delles, mas já ca
sauas quanuo foi publicada a dita Lei, não 
tem direito ao meio soldo ............... 210 

N.• 10/J, - GUEHHA. -Aviso de 31 de Outubro de 
185ft. - Marca o abono • que devem ter as 
praças da Guarda Nacional destacadas por 
mais de hllm mez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 

N. • 195. - Circular de 31 de Outubro de 185ft. -Aos 
Presidentes das Províncias declarando-lhes que 
as gratificações, que, na fôrma do Art. 3. 0 

do Aviso circular de 30 de Janeiro deste 
a nno, se devem ahonar aos Cirurgiões do 
Exercito, pertencem á patente e não ao exer-

N.• 

cício ................•................. 212 
196. - JUSTICA. -Aviso de 31 de Outubro de 

185lJ.- Âo Ministerio da Fazenda, solicitan
do a expedição das ordens necessnrias para 
que os prazos das fianças, que devem pres
tar os navios destinados para a Costa d' Africa, 
sejão regulados como são na Alfandega e 
Consulado, pelos respectivos Regulamentos, 
os prazos das letras de reexportação ...... 213 

H>7. -Aviso de 31 de Outubro de l85lJ.- De-
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clara ao Presidente da Província da Bahia 
que a expedição dos Titulos de nomeação 
dos Solicitadores, ou requerentes dos audito
rios compete exclusivamente üOS Presidentes 
das Relações, e só mente aos Juizes de 1. a 

lnstancia nos lugares onde os não houver 
provisionados pelos referidos Presidentes; e 
outrosim que aquelles empregos não pódem 
ser considerados ''italicios ............... 21ft 

198. - Aviso de 31 de Outubro de 185ft.- Ao 
Sr. Ministro dos Negocios do lmperio, de
clarando-lhe que a Sociedade Anonyma (( Luz 
Stearica )l he Mercantil, á vista da disposição 
do Artigo 295 do Codigo Commercial ; e 
que ~umpre que se declare expressamente 
no Art. 2. • de seus Estatutos , que a pro
rogação depende de acto do Govemo, e que 
a dissolução anticipada só tem lugar nos 
tres casos determinados no citado Artigo. . 215 

199. -FAZENDA.- Em 2 de Novembro de 1S5lt. 
As Thesourarias de Fazenda devem remetler 
mensalmente ao Ministerio do lmpcrio hum 
Balancete da sua despeza ................ 217 

200. - JUSTJCA. -Aviso de 3 de Novembro de 
185ft. - Âo Presidente da Junta uo Com
mercio do Pará. Declara que, para ser ne
gado o registro de qualquer embarcação, 
convem provar-se que algum estrangeiro tem 
nella parte, ou interesse, como h e expresso 
no Art. ft57 do Codigo Commercial: de
vendo , por tanto, entender-se que todo o 
Commerciante brasileiro, ainda não matri
culados, póde ser proprietario ou comparte, 
armador ou caixa de embarcações brnsileiras. 21S 

201. -Aviso de 3 de Novembro de 185ft.- Ao 
Presidente da Província do Amazonas. De
clara que o Funcionaria publico , de qual
quer condição que seja, logo que, pela pro
nuncia , está indiciado em crime commum ou 
de responsabilidade, fica ipso jure, inhibido 
de exercer as funções do seu emprego ..•.. 219 

202. - Miso de 4 de Novembro de 1854. -Ao 
.l\linistro da Fazenda. Declara que he válido 
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e legitimo o endosso completo e rcgulat· que , 
tendo todos os requisitos do Art. 301 do 
Codigo Commercial, he todo escripto por 
letra estranha, e sómente assignado pelo 
endossante ....•........................ 220 

N.• 203. -GUERRA.- Aviso de 6 de Novembro de 
185[J.- Manda rubricar os livros da Pagadoria 
das Tropas , que o fallecido lnspector deixou 
sem esta formalidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22!! 

N. • 20lJ. -MARINHA. - A'·iso de 6 de Novembro de 
:185ft. -Determina como deve ser feita a clas
silicaçiio dos Aspirantes para o 1ccesso aGuar-
da Marinhns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 0 205. -FAZENDA. - Em 8 de Novembro de 
185lJ. -As mercadorias importadas pelas mu-
tuas fronteirns c em cmbr~rcnções do Perú. 
são isentns de quacsquer direitos, ú que não 
estiverem sujeitos iguaes productos do Brasil. 225 

N.• :206. -JUSTIÇA.- Aviso de R de Novembro de 
185lJ. -Ao Presidente dn Provincin de Minas 
Gcraes, solvendo algumas duvidas propostas 
pelo Juiz de Direito da Comarca do Hio 
Verde, relativa no modo de proccdet· nas 
Sessões do Jury ....................... 226 

N.• 207.- FAZENDA.-Em 9ue Novembrode185[J. 
A prescripção não corre contra a divida pas
siva do Estauo, quando a demora do reco
nhecimento e pngamcnto ddla provier do 
Thcsonro ou Repartição á quem incumbe 
f,,ze-lo .....•.......................... 228 

N.• 20S. -JUSTIÇA. -Aviso ue 9 de Novembro de 
1 S5á. - Ao Presidente da Província de Per
nnmbuco. Decide que os recursos das pro
nuucins ou não pronuncias dos Juizes de Di
reito do Civd, nos casos tle quebras, srjão 
interpostos para n Hclação do Districto. . . . 229 

N.• 209. -Aviso de 10 de Novembro de 1Si>á. -Ao 
Presidente da Província da Parahiba. Decide 
que, -a disposiçã.o do Art. 157 do Codigo 
do Processo se deve considerar npplicavel 
n todos os crimes, em que cabe a acção da 
Justiça Publica -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

N.o 210.- FAZEND.\. -Em J5 de Novembro de 
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185ft.- Vencimentos que compelem aos Pro
curadores Fiscaes pelas diligencias feitas fóra 
da residencia do Juizo nos processos ex-officio. 231 

N. 0 211. - GUERHA. -Em 17 de Novembro de 
185lJ. - A utorisa a alteração das horas de 
trabalho no Arsenal de GuetTa da Cõrte .. 232 

N.o 212.- FAZENDA. -Em 18 de NO\emlwo de 
185ft. - Autorisa aos lnspectores das The
sourarias p;ua ordenarem as despezas de que 
trata o Art. 10 das lustrucçõcs de 28 de 
Abril de 1!351, de accordo com os Procura-
dores Fiscaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >I 

N. 0 213. -Em 18 de Novembro de 185lJ.- Só ~iío 
isentos do pagamento de direitos as nomea
ções ,interinas dos funcionarios, que em vir
tude:. de Lei são substitutos natos de certos 
etnpregos •........•.................... 233 

N. o 21ft. - Em 20 de Novembro de 185ft. -As fi
anças de que trata a Portaria de 23 de No
vembro de 1853 passão a ser prestadas na 
Alfandega ; e fica extensiva á ellas a primeira 
parte da mesma Portaria. . • . . . . . . . . . . . . • 23lí 

N. 0 215.- Em 21 de Novembro de 185lJ.- Esta
belece regras para a arerbação da Dizima de 
Chancellaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 0 216.- JUSTIÇA.- Aviso de 21 de Novembro de 
185lJ. - Declara como se devem contai' os 
vinte trabalhallores de qne trata o Art. 15 
da Lei de 1V de Setembro de 1850, c se 
como taes devem ser contados os colonos 
coutractados pelo systema de parceria ..... 235 

N. o 217. -Aviso de 21 de Novembro de 185/J, -Ao 
Presidente da Provinca de São Paulo, de
clarando qne não compete aos Promotores 
Publicos desistit· da appellaçiío por elles in
tCI·posta das sentenças pt·oferidas pelo Jury. . 236 

No 218.- FAZENDA.- Em 22 de Novembro de 
185á. -Devolve os recursos interpostos pot· 
i\i<moel Alves Ferreira e Simplicio Ténares 
ele l\lcllo , de que o Thcsouro niio pôde to
mar conhecimento, por nfio terem seguido 
os tr~uuites legacs .................... , .. 237 

:.l.o ~10.- Em ~~ de ~O\\Cllthro de 1~jj'!.- 0:; eu-
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dossos que conli \'e rem todos os requ1s1tos 
legaes são \·alidos, ainda que escriptos por 

- letra estranha e sómente assignados pelo en-
dossante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :238 

N.• 2:20. ~Em 22 de Novembro de 185á. - Allcsta
dos de freqnencia passados pelos Bispos ou 
seus Ddegados aos Parochos. . . . . . . . . . . . . 239 

N. • 221. - GUEIUU. -Em 25 de Novembro de 
185ft.- Explica a Circulai' de 3 de Junho 
do corrente anno, mostrando os vencimentos 
que devem ter as praças que depois de findo o 
seu tempo, continuiio uo seniço do Exercito. 2!Jl 

N. • 222 -Aviso de 27 de Novembro de 185ft. -De
clara que a prohibição para cugajamcnto de 
estrangeiros he quanto n corpos nrrcgimenla-
dos, e não quanto a indivíduos isolados. . . 2lr2 

N.• 223. -IHAHINHA.- Aviso de 20 de Novembro 
de 185ft.- Manda observm o Ptegulamento 
relativo ao Córte de madeira, de construcção 
naval na Província do Parú ............. 2!!3 

N.• 22á. -Aviso de 29 de Novembro de 185!1.- De
fine a competencia c obrigações do Engenhci ro 
Civil e Militar da Repartição, e as disposi
ções geraes. que deve observar no desem peuho 
do seu cargo. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :25 3 

N.• 225.- FAZENOA.-Em29dcNovembrodc1S5lt. 
São sujeitos ao lançamento os escravos re
sidentes llentro dos limites das Vil! as, e só
mente isentos os de que trata o Art. 3. • do 
do Decreto n. o !J11. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

N.• 226.- Em 29 de Novembro de 185lJ. -Os Livros 

N.• 227. 

N.• 228. 

N. • 2~9. 

de escripturação commercial só estão sujeitos 
ao Sdlo de lJO réis por folha ........... . 
- Em :W de Novembro de J 85ft - Hesolre 
duvidas sobre a cobrança dos 2 "lo de Chan-
cellaria .............................. . 
-Em 30 de Novembro de 1854.- Deter
mina que os prazos das fianças, que devem 
prestar os navios que se destinao a portos da 
Costa d'Africa, se regulem d'óra em diante do 
mesmo modo que os das letras de reexportação. 
--Em t. • de Dezembro de 185~. -O Viga rio, 
Dqn1ta.Jo l'ro' iw:ial, !em direito <Í re~pccti .-:~ 

250 

)) 

258 
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congrua durante os dias de viagem alé tomar 
assento na Assembléa. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 259 

N. o 230. - Em o 1. o de Dezembro de 185.4. -Aos 
Parochos pertence fazer sellar os livros de as
sento dos nascimentos , casamentos e obitos 
da sua Freguezia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

N. 0 231.- GUEURA.- Circular do t.o de Dezembro 
de 1854. -Aos Presidentes das Províncias, 
declarando-lhes o modo porque devem ser 
substituídos os Commandos das companhias nos 
Corpos do Exercito, na ausencia dos respec-
tivos Capitiles .......................... 261 

N. o 232. - FAZENDA. - Em li- de Dezembro de 1854. 
Direitos qne devem pagar os generos da Re
pnblica do Perú importados pelo interior na 
Provtncia do Paní ....................... 262 

N. o 233 -Em 4 ele Dezembro de 185li-. - A respeito 
dos generos do Perú importados pelo interior 
na Província do Pad , e dahi rcmettidos para 
outra Provincin, devem os maHifestos ser re
digidos com toda a clareza. . . . . . . . . . . . . . . 263 

N. o 234. - JUSTICA. - A viso de 9 de Dezembro de 
185!L -Ao Presidente da Província da Bahia, 
declarando, que para l\Injores dos Corpos da 
Guarda Nacional , nüo se devem propor O!ficiacs 
subalternos do Exercito, nem de arma differenle. 26'i-

N.0 23.5. -Aviso de 9 de Dezembro de 185~-.- Nos 
Commandos Superiores em que houver Officiaes 
com gradunçfío de Coronel, a estes compete subs
tituir o Com mandante Superior, se o Chefe d'Es-
tado Maior não tiver igual patente ou gradunçao. 265 

N.o 23G. - GL"EH.RA.- Aviso de 9 de Dezrmbro de. 
18;)~ .. - Marca a formula , porque se devem 
pnssnr diplomas aos Bachareis em Sciencias 
l)hysicas , c Malhemalicas pela Iscola 1\lilitar 
da Côrtc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.o 237. -.TUSTICA .. - Aviso de 11 de Dezembro de 
185t.- Declara que os Offieiaes de Guardas 
Nacionacs reformados em Yirtudc de Leis Pro
vinciaes, ou cujos postos fossem vitalicios por 
essas mesma Leis, tem direito á reforma pelo 
Governo Geral , satisfazendo <Ís condições do 
Ht'gulc:mento de 25 de Outubro de 1850 ... 266 
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N.• 23S. -GUERRA. -Circular de 12 de Dezembro 
de t 854.- Aos Presidentes e ao Commandante 
das Armas na Côrte , declarando que os filhos 
dos Officiaes houorarios do Exercito pódem 
ser reconhecidos Cadetes. . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

N. • 239. - JUSTICA. -A viso de 14 de Dezembro de 
1854. - Ao Presidente da Província de Per
nambuco. - Decide que nos lugares em que 
ainda ha Juizes do Cível não podem os Juizes 
Municipaes, que com elles cumulativamente 
exercem a jurisdicção civil, accumular tambem 
o cargo de Provedor de Capellas e Resíduos, e 
que sendo outrosim o referido cargo de natureza 
privativa, deve ser exercido por hum só Juiz 
nos lugares em que haja mais de hum do Cível, 
ou Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

N.• 240. -FAZENDA .. -Em 18 de Dezembro de 1854. 
Bem procedeo a Thesouraria de Minas declarando 
aos Collectores que não devem receber no pa
gamento de impostos as Notas do Banco do Brasil. 269 

N. • 241. - H1PERIO. - Portaria de t 8 de Dezembro 
de 18.~4.- :i Illm. Camara Municipal desta Ci
dade, declarando que póde fazer arrecadar o 
Sei! o do recibo das taxas, menos na parte 
relativa á assignatura do te1·mo. . . . . . . . . . . >> 

N.o 2~-2 -Aviso de 18 de Dezembro de 185!1-.
Mandando que se observe provisoriamente o 
Regimento interno dos Meninos cegos. . . . . . . 2í0 

N.• 243. -MARINHA. -Aviso de 19 de Dezembro de 
185.&.- Altera o Regulamento provisorio para 
a praticagem da Barra e Bahia de S. Marcos , 
na Província do Maranhão , que baixou com 
o Aviso de 22 de Setembro de 1852 ....... 289 

N. • 24i. - IMPERIO.- Aviso de 20 de Dezembro de 
1854. - Autorisa o Director Geral do Correio 
a mandar cobrar pela correspondencia entre o 
Estado Oriental e a Província de S. Pedro pela 
linha de Correio ultimamente creada , porte 
igual ao que se exige pelas cartas que se 
recebem por todas as linhas de Correios 
terrestres do Imperio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 291 

N.• 245. -GUERRA.- Em 20 de Dezembro de 1854. 
Desapprova, e manda dissolYer as Conselhos 
de Guerra permanentes. . . . . . • . . . . . . . . • . . 292 
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N. o 246. -Em 22 ue Dezembro de 1854. - Autorisa 
o Director da Arsenal de Guerra a licenciar 
por 15 dias os aprendizes menores. • . • . 29:3 

N.o 2t.7. -FAZENDA.- Em 23 de Dezembro de 1854. 
O Alvará de 16 de Setembro- de 1717 sú 
comprehende as Ordens Religiosas , e não as 
Igrejas, Capellas, Ermidas , Confrarias, & c. >> 

N. o 2~8. -Em 23 de Dezembro de 18M.-Sobre a 
intelligencia do Art 62 do Decreto de 20 de 
Novembro de 1850 ..................... 29!4-

N. o 249. - IMPERIO. - A viso de 23 de Dezembro de 
1854.- Ao Thesoureiro das Loterias. Os indi
viduos afiançados para venderem bilhetes de 
loterias não o podem fazer senão em huma 
casa ; e os contraventores desta ordem devem 
ser: processados e punidos. . . . . . . . . . . . . . . . 295 

N. o 250. -FAZENDA.- Em 26 de Dezembro de J 854-. 
Sobre a intelligencia do Decreto de 13 de 
Novembro de 1841, e Provimento de 12 de 
!\I aio de 1842, ácerca de emprestimos dos 
cofres de Orphãos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 

N.O 251. -Il\IPERIO. -Aviso de 29 de Dezembro de 
185!~ .-Ao Director da Faculdade de Medicina 
da Côrte, declarando que os Estudantes 
approvados em preparatorios na Inspectoria 
Geral da Instruc{'ãO primaria e secundaria não 
precisão , para matricularem-se na mesma 
Faculdade, de passar por novos exames. . . . 297 

N. o 252. - JUSTIÇA .. - Declara que os exames de 
sufficiencia exigidos pelo Decreto n. o 8l7 de 
30 de Agosto de 1851 devem ser presididos 
pelos Juizes effectivos e não pelos Supplentes 
ainda que estes sejão Bachareis formados. . 298 

N.• 253. -Aviso de 30 de Dezembro de 1851..
Declara que , sendo clara a disposição do Art. 
58 do Regulamento n.• 834 de 2 de 
Outubro de 1851 'não ha necessidade de 
explicação que firme a sua intelligencia, e bem 
assim decide que as Misericordias não estão 
isentas de prestação de contas no Juizo da 
Correição, salvo quando gosarem expressamente 
desse privilegio ....•......•....•......• , 299 



ADDITAMENTOS AO CADERNO 1. 0 

IMPElUO.- Aviso de 5 de Janeiro de 185li.- Pro
-videncia ácerca do engajamento de lndios 
para o servi~o de particulares. . . . . . . . . . . . 1 

Aviso lle 1G de J:meiro de 185á.- Sobre actos da 
Assrmbléa Legislaiiva da Provincia de San-
ta Catbarina que offendPm o Acto addicional. 2 

Aviso de 16 de Janeiro de i85ll.- Manda comprar 
e incorpornr aos Proprios Nncionacs hum ter-
reno no morro de Santo Antonio. . . . . . . . . 3 

Aviso de 18 de Janeiro de 1856.- Sobre duvidas 
relatirns ú organisaçf:o c Presideucia da Jun-
ta de qualificação de Yotantes............ á 

Aviso de 18 de Janeiro de 1 S5á. - Approva a de
cisão do Presidente da ProYincia de São Pau
lo, de que não he permiltido fazer-se no 
liuo competente menção do rngano que 
houve em deixar-se de incluir· na Acta da 
eleição para Deputados Provinciaes o nome 
de hum dos votados...... . . . . . . . • . . . . . . . 6 

Aviso de 18 de Janeiro de 185á. -Declara o syste
ma que se deve seguir· nas votações das Ca
maras Municipaes para nomenção de seus 
Empre~ados , e sustenta a validade de huma 
das ditas ,·ot<Jções feira em escrutino secreto. 7 

A riso de 21 de Janeiro de 1856.- Autorisa a cons
trucção de Jous torreões no Jardim Botani-
co do Passeio Publico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Aviso de 2ft de Jnneiro de 185ft.- :\ugmenta a por
centagem do Agente do Correio da Cidade 
de Campos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9 

Aviso de 26 de Janeiro de 1856. ·-Solve duvidas pro
post<ls pela Camara l\Iunicipal da Villa de 
São João do Príncipe, sobre a eleição de 
Eleitores para Senado1· feita no Curato da 
Cacnria da Provincia do Rio de Janeiro. . >) 

ADDITA)lENTO AO CADERNO 2.• 

GUERRA.- Circular em 20 de Fevereiro de 185ft. 
Declara que a disposiç.ão do Titulo 1 O Ar
tigo unico da Ordennnça de 9 de Abril de 
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1805 só hc :~pplicavel aos sentenciados pe-
lo crime de deserção. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 11 

Aviso de 25 de Fevereiro de 185l1.- Ao Director do 
Arsenal de Guerra da Córte , declarando que 
os Escrivães do Almoxarifado são subordi-
nados :-~o respectivo Almoxarife. . . . . . . . . . )) 

Aviso de 25 de Fevereiro de 185f1. -Não approva 
o destacamento de 110 praças de Cuarda Na
cional , ordenado pelo Presidente da Pro
víncia de Pernambuco; e explica as circuns
tancias , em que tal medida pó de ter lugar. 12 

i\IARI~HA. -Aviso de 28 de Fevereiro de 185lJ.
Manda observar o Regulamento para a Pra
tic:-~gem da costa c porto da Província de Per-
naml~uco. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . 13 

ADDITAMENTOS AO CADERNO 3. 0 

IMPERIO- Aviso de 9 de Março de 185á. -Fixa 
a intclligencia, que se deve dar ao Decreto 
n.• 1.011 de 12 Julho de 1852. relativa
mente aos vencimentos dos Guardas das Bar-
cas da Companhia de navcg:-~ção por vapor 
entre esta Côrte e Nicterohy. . . . • . . • • . • . 33 

Aviso de H de Março de 185l1.- Declara que os 
Presidentes das Províncias estão autorisados 
á conceder passagens d'Estado. . . • . . . . . • . . 3á 

Aviso de 13 de Março de 1854. - Declara não set· 
contraria ás Leis de 12 de Agosto de 1834 e 
3 de Outubro do dito anno a Resolução da 
Assemb'léa Legislativa da Província do Pará, 
creando no Thesouro Provincial huma cai-
xa especial para facilitar e promover a intro
dücção de colonos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 35 

Aviso de 13 de 1\I:-~rçu de 185h. -Manda que o Ge
rente da Companhia Brasileira de Paquetes 
de Vapor ordene aos seus respectivos agen-
tes que nenhuma duvid~ ponhão em dat· 
passagem a alienados á bordo dos referidos 
Vapores por ordens do Governo. . . • . . . . . . . 36 

Aviso dé 13 de 1\larr,o de 185lJ. - Declara não ser 
precisa a approvação do Govemo tanto Ge
ral como Provincial p:-~ra que prodnzão os 
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seus clfeitos as Eleições de Vereadores e 
J uizcs de Paz, que não forem levadas ao 
couhecimento do mesmo Governo por con
terem irregularidades... . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

A viso de 1ft de Março de 1 S5lt. - Determina que o 
lnspector dos Theatros subvencionados pelo 
Govemo tenha hum lugar nas noites de ex
pectaculo no Camarote da Autoridade Poli-
cial................... . . . . . . . . . . . . • . • 38 

Aviso de 18 de l\Ia~ço de 185lt. - Approva a solução 
dada pelo Presidente da Provineia do Para
ná ás duvidas apresentadas pelo Juiz de Paz 
e Membros da Junta Revisora da Qualifica
ção da Freguezia do Rio Negro , sobre or
ganisação e trabalho da Junta de Qualifica
ção da mesma Freguezia, e incompatibilidade 
entre os cargos de Juiz de Paz e Collector 
das Rendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

.ttviso de 21 de Março de 185lt. - Exige dos Presi
dentes de Províncias remessas de copias au
theuticas de todas as Actas das Assembléas 
Parochiaes , bem como as de todos os Pro
cessos da Eleição Secundaria............. 40 

AvisQ .de 21 de Março de 185lt. - Approva a delibe
ração do Presidente da Província do Rio 
de Janeiro de mandat· marcar novo prazo 
para a eleição de Eleitores da Freguezia da 
Mambucaba, visto não ter-se verificado no 
dia aprazado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 41 

Aviso de 23 de Março de 185lJ.- Determina o prazo 
que deve decorrer para admissão a novo exa
me dos Estudantes reproYados em preparato-
rios................................... [J2 

Aviso de .2[J de Março de 185[J. -Especifica os ca-
sos em que se póde dar in com palibilidade 
no exercício simultaneo do magisterio e do 
~mprego de Secretario da Camara I\Iunicipal. [J3 

Aviso de 28 de l\Iarço de fS5!J. - Nega deferimento 
á representação do Cidadão Hilario Alves da 
Costa, da Província do Pará, contestando 
a laliJade das Eleições para Vereadores e 
J uizcs de Paz da Vil la de l\Iacapú da referi
da Província por faltas commcttidas na organi-
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sação da Junta de Qualificação, e Mesa Paro
chiai , e no prazo marcado para aquelle traba-
lho. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • li5· 

Aviso de 29 de Março de 185ú.- 1\landa gu:1rda: a 
disposição do Aviso deste Minis!erio de 1ü de 
Junho de 18lJü, reh:tivamente á admissão a 
novos exames dos estudantes reprovados em 
preparatorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li o 

Aviso de 29 de l\larço de 185!1.- Determina que os 
annuncios constantes do § 9. 0 do Art. 5.0 

do Hegulnmcnto d:.! 2 Junho de 18lJ3, re
lntivos ao fornecimento dos objectos pre
cisos para o consumo da Hepartição das Obras 
Publicas, sejão feitos de tres em tres mezes. 47 

Aviso de 29 de Mnrço de 185ll. - Approva proviso
riamente as medidas propostas pela Inspecção 
das Obras Publicas para o serviço das bom-
bas em casos de incendio. . . . . . . . . . . . . . . . ll8 

Aviso de 30 de Marça de 185!1. - Approva a deei-
~ão do Presidente da Província de Santa Ca
tharina ás duvidas apresentadas na execu-
ção da Lei Hegulamelltar das Eleições, pe-
lo Juiz de P<.~z mais votado da Fregnezia da 
Enseada do li rito, da mesma Província, re
lativamente á organisnção da Junta de Qua
lificação , e Presidencia della.. . • . . • . . . . . . ll9 

ADDITAMENTOS AO CADERNO /J. 0 

IMPERIO.- Aviso de 12 de Abril de 185l!. -De
clara que a incompatibilidade entre os car
gos de Vereador e de Agente do Correio, 
cessa todas as vezes que o Agente ti ver Aj u
dante que o auxilie no desempenho de su
as fnncções, e h uma vez que o serviço não 
for de tal import<Jncin , que se lhe não pos-
sa accumular outro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Aviso de 12 de Abril de 1o5lJ.- Deelara que o Art. 98 
da Lei Heg-u!umentar das Eif'içõ:~s , não exi-
ge que sPjão continues os dous ;;nnos que 
requer para pnd(~r ser nomeado Vereador. 52 

Aviso de 17 de Abril de 185ll.- Dcciara que o Art. 56 
do Decreto n." 828 de '<. 7 de Setembro de 
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1851 , não isenta os Boticarios da Protin
cia do Rio de Janeiro do imposto de paten
te de que trata a Lei da mesma Proviueia, 
n.• 18 de 18 <le Maio de 1838 ........ . 

A riso de 22 de Abnl de 185lJ.- Supprirne a Agen
cia do Correio da Villa do Presídio , na 
Província de Minas Geraes .............. . 

Aviso de 22 de Abril de 185ft.- Crca huma Agen
cia de Correio na Vi lia de Ubú, na Provín-
cia de l\li uas Geraes ................... . 

ADDlTA11EJITO A.O CADEHNO 5.• 

L\lPERIO.- Aviso de tí de ~Jaio de 185á.- An
nulia a matricula do E~ttH.lante do 1." anno 
da Escola de Ml'tlicina da Côrt~, .loão An
tonio de Banos Junior, em vista do que 
dispoem os A\isos de 16 de Junho de 1Sáü 

5!! 

)) 

e ::W de l\brr;.o do corrente a11no. . . . . . . . . 55 

ADDlTA~IEr\TOS _W CADEHi\0 6. • 

DIPERIO.- Aviso do 1. 0 de Junho de 185!!.- Mar
ca o tempo em que se deve conservar aber
ta a Aula de Dt~senho da Academia das Bel-
las Artes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 56 

Aviso de 2 de Junho de 185lJ. -· Autorisa a Acade
mia das Bdlas Artes p<~ra dur certiíicados de 
sufficiencia aos Proft•ssores de desenho e pin
tura que se aprcscnturem para serem exa-
nlinados............................... » 

Aviso de 2 de Junho de 1856.- Approva a decisão 
do Presidente da Provinciu de S. Paulo so-
bre a falt::: de rPgistro na Carta de nntura
lisnção de José Francisco de Freitas. . . . • . 57 

Aviso de 5 de Junho de 185!!.- Crea provisol·ia·nen
te dous lng<~res de Amanuenscs na Secreta
ria da In•rt~ceão Geral da ln~trucçf:o Prima-
ria c Secundaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Aviso de 8 de Junho de 1S5l!. - .\pprova u (]elihc
rução do Pre~idente da ProYincia dv Parú de 
mandt't' proceder a novas eleições para Ve
readores em clilTerentes Parochias do :\Iuni-



Cipto da Capital da mesma Provincia , que 
constituem mais de metade das do referido 
Municipio, sem embargo da decisão constan
te ·do Aviso n.• 62 de 21 de Fevereiro de 
1S5:L.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Aviso de 13 de Junho de tS5lJ.- Manda que os alie
nados , transportados á bordo das Barcas da 
Companhia Brasileira de Pa(ptetes de vapor, 
sPjiío immediatameute conduzidos no Hospí-
cio de Pedro 2." com ollicio do Gereute da 
mesma Companhia , declarando a Província 
uondc elles procetlem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Aviso de 21 de Junho de 185!!. -f.rea huma Agen-
cia de Correio em Santa Branca , na Pro
vincia de S. Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Aviso de 21 dé ,Junho de 185[J. -Declara validas as 
cleiçõ~s, a que se procedeo, para Vereado
res e Juizes de Paz, nas Frcguczias da Ci
dade do Penedo e Collegio do Porto Heal, 
da Província das Alagoas, em 7 de Setem
bro de 1852 , e que he limitada a faculdade 
do Presidente da Mesa Parochiul para desi
gnar pessoa estranha á esta para coadjuvar 
os seus trabalhos. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . » 

Al'iso de 21 de Junho de 185á.- Approva a delibe
ração do Presidente da Provincia do Pará de 
mandar proceder a no~as eleições para Ve
readores e Juizes de Paz na Freguezia da 
Prainha , do Município de Mont'alegl·e, da 
referida Província, annullando as que alli ti
verão lugar em 7 de Setembro de 1852.. . . 62 

Aviso de :25 de Junho de 185l!. -Eleva a 2l!O,n')OOO 
a gratificação annual do Ajudante da Agen-
cia do Correio de S. João de EI-Rei, na 
Província de 1\linas Geraes. . . • . . . • . . . . . . . 63 

Aviso de 28 de Junho de 185[J.- Approva a medi
da tomada pelo Dirrctor da Academia das 
llcllas Artes de estalwlecer hum ponto para 
a cntraua c saltida dos alumnos.......... 6ft 

Aviso de 30 de .Junho ele 185ft.- Crea huma Agen-
cia de Correio na Vil!a do Cururupú, na 
Província do MarauhJo. . . . . . . . . . . . . . . . . . >l 
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ADDIT AME~TOS AO CADERNO 7. o 

IMPERIO. -Aviso do 1. 0 de Julho de 185á.- Decla-
ra não haver conveuiencia no restabelecimen-
to da disposição do Art. 233 do Regulamen-
to n. o 39!> de '21 de Dezembro de iS!tá , <i cer-
ca do registro da correspondencia das Ad
ministrações e Agencias do Correio........ 65 

A\iso Circular de 3 de Julho de 1854. - Declara 
que , alêm da correspondcncia que actual
mente he feita pelo Official Maio1· desta Se
cretaria d' Estado, será expedida pelo mesmo 
toda e qualquer que não envolva ordem ou 
determinação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Aviso Circular de 3 de Julho de 185!!.- Declara 
que, alêm (1a correspondencia que actual
mente he feita pelo Official Maior desta Se
cretaria d' Estado, será tambem expedida 
por elle outra qualquer que não envolva or-
dem ou determinação. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 66 

Aviso Circular de 3 de Julho de 185ft. -Prescreve 
regras para serem observadas nas correspon
cias das Presidencias para com este 1\linis-
terio. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Portaria de 7 de Julho de 185ft. - Approva a deno
minação que a Camara Municipal da Côrte 
dá á rua do Sacco da H a posa. . . . . . . . . . . 68 

Aviso de 11 de Julho de 1854.- Approva as soluções 
dadas pelo Presidente da Província de São Pau
lo ás duvidas propostas sobre a organisação 
das Juntas de qualificação das Parochias de 
Nossa Senhora do O' , e de Sapucahy , e so
bre o facto de ser excluído daquelles traba
lhos hum Eleitor, em razão de se achar con-
dem1ado por sentença .............. o • o • )> 

Aviso de 1:3 de Julho de 185!,0-Approva a decisão 
do Presidente da Província do Pará relativa
mente ;Í validade da qualificação feita na Ma
triz da antiga Freguezia de Melgaço, não obs
tante a transfcrcncia da sédc da Parochia pa-
ra outra Igreja o o ••••••••••••• o •••• o o • o • 69 

Aviso de 14 de .Julho de 185/í..- Dá ao Presidente da 
T'rovineiil de !'tlinas Geracs imlrucçõcs para 
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serem observadas na execuçilo do Regulamen-
to provisorio para a creaçflo e organisa~ilo da 
Colonia Militar nas Margens do Hibeirflo do 
Urucú da referida Provincia . . . . . . . . . . . . . 70 

Aviso de 14 de Julho de 185-l.- Approva as decisões 
do JlresiJente da Província de S. Paulo so-
bre as duritlas propo~tas pelo Juiz de Paz mais 
Yotado da Freguezia de Itapcieninga , relati-
vas á exlracçüo das Aclas da eleição prima-
ria , vcrificnçuo de diplomas de Eleitores, e 
habilitaçües de ellcgibilidadc para este cnrgo. 71 

A riso de 2í de Julho de 185/~o- Determina, que aos 
Substitutos das Cadeiras de preparatorios dos 
Cursos Jurídicos sú competem os vencimentos 
marcados nos respectivos Estatutos, estejflo ou 
11ão~ em excreicio , e quer este tenha lugar 
por faltas temporarias dos Cathedraticos, quer 
por vaga das cadl~irns.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

Aviso de 28 de Julho d~ 1854.- Deelnra, que os na
vios eslrangeiros não são obrigados a transpor
tar as malas do Correio entre os portos do 
lmperio c os da llepublica Oriental do Uru
guay , mas somcr.te os nacionaes , sob certa 
pena aos l\Iestres, que transgredirem as ordens 
a respeito... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 74 

ADDlTA!\IE~TOS AO CADERNO 8. 0 

I~IPERIO. -Aviso de h de Agosto de 185~ .. - Appro
va a decisão do Presidente da Província do 
Pará, declarando estar José Teixeira Vaz de 
Carvalho no gozo dos direitos de Citladáo Bra-
sileiro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Aviso de 4 de Agosto de 1851..- Crca huma Agencia 
de Correio na Culonia de S. I-eopoldo, na 
Província de S. Pedro do Sul. . . . . . . . . . . . . 76 

Aviso de 11 de Agosto de 18;)4.- Remclte á C amara 
dos Deputados , por serem exorbitantes das at
tribuições das Assembléas l-egislativas Provin
ciaes , as Leis n. os 636 e 640 da Assembléa 
legislativa da Província do Ceará.... . . . . . . . )) 

Aviso de 18 de Agosto de t 851. .- Crea h uma linha de 
Correio entre Jagnarilo , r.a Pro,·incia de S. l'e-
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dro , e a Villa do Arredondo no Estado Orien~ 
tal , e autorisa a despeza com este serviço.. . 77 

GUERRA.-Aviso de 19 de Agosto de 1854 -Declara 
em vigor o Alvará de 23 de Abril de 1790, 
e que os Officiaes condemnados á perda do 
posto, ou a mais de dous annos de prisão , 
serão privados de suas patentes logo que for 
mandada executar a sentença. . . . . . . . . . . . . 78 

ADDITAl\IENTOS AO CADERNO 9. 0 

HIPERIO. -Aviso de 18 de Setembro de 1854.- Ao 
Presidente da Província do Paraná , commu
nicando-lhe a deliberação tomada ácerca do 
Aldeamento do Jatahy, e dos dous Estnbeleci
mentos delle dependentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . í9 

Ariso de 20 de Setembro de 1854.- Declara que a de
cisão do Presidente da Provinda de S. Paulo 
pela qual foi approvada a deliberação tomada 
pela Camara l\lunicipal de Bragança, de cele
brar em dias consecutiros as suas Sessões , es
tá de accordo com o genuíno sentido do 
Art. 25 da Lei do 1. o de Outubro de 1828. 80 

Portaria de 22 de Setembro de 1854.- Declara á Cama
ra Municipal da Côrte , que não póde o Go
verno Imperial dar a sua approvaçiio á Pos
tura de 3 de Dezembro do anno findo , sobre 
o maximo do peso que devem ter os carros 
puxados por animaes ; e manda revogar a de 
14 de Abril de 1852, por versar sobre o mes-
mo objecto. . • • . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . 81 

ADDITAMENTOS AO CA.DERNO 10. 

IMPERIO.- Aviso de 6 de Outubro de 185.4.-Ao Presi
dente da Provinda da Bahia , declarando qual a 
pratica que se deve seguir na cobrança de emolu
mentos pelas matriculas , certidões , e outros tra
balhos das Commissões de Hygiene Publica. . 82 

Aviso de 7 de Outubi'O de 1854.- Ao Presidente da 
Província do Maranhão , declarando as formulas 
que se devem observar nas deliberações dos 
Presidentes de Província , pelas quaes suspen-
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dem a execução dos netos das Assembléas Le
gislativas Provinciaes, por entenderem que offen-
dem a Constituiçilo, os Tratados, e as Leis 
Geracs _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

::.viso de 7 de Outubro de l85'k- Approra a decisão do 
Presidente da Província do Espírito Santo, re
vogando a deliileraçao Ju Cmnara da Capital da 
mesma Provir.cia, pela qual escusou hum Ve
reador 1lc c\en.:icio deste earg0 por não ter 
comp<~recido para prestar juramento. . . . . . . . . 8'' 

.'lviso de 17 de Outubro de t8;)J,.- Ao Jnspector Geral 
interino da f nst ruccfio Primaria c Secundaria do 
Município da Curte , fixando o preço maximo 
do alugncl das casas em qne se houverem de 
estabeiecerem as Escolas l'ublicus .......... . 

Aviso de 22de Outubro de 11:;5'~.-Ao Dircctor da Fa
culdade 'de Medicina da Da h ia, resolvendo as 
duvidas que se lhe ofl'crecerão na e\ccuçao dos 
novos Estatutos da mc,ma Faculdade... . . . . . . 85 

A viso de 23 de Outubro de 1854-.- Approva a decisão 
dada pelo Presidente da Província de :\Iinas Ge
raes, sobre a organisação da Junta de Qualifi
cação da Parochia rle Prados.. . . . . . . . . . . . . . . 8G 

A viso de 28 de Outubro de 185!k- Ao Director da Fa
culdade de Medicina da Côrtc, declarando que 
as dcspczas das Faculdades <lc Medicina , c o 
recebimento das quantias para ellas necessarias 
devem ficar á cargo dos respectivos Porteiros ; 
c quanto aos emolumentos devem ser pagos nas 
Thesourarias das Províncias, á vista de guias 
passadas ás Partes nas Secretarias. . . . . . . . . . . >> 

ADDITAMENTOS AO CADERNO 11. 

Aviso de 3 de Novembro de 185!,.-Ao Dircctor da Fa
culdade de Direito de S. Paulo , declarar;do que 
não compete ao Substituto da Cadeira de Phi
lo5ophia da mesma Faculdade augmento algum 
do vencimento que actualmente percebe. . . . . . 88 

:hiso de 13 de Novembro de 1854.- Ao Inspector Ge
ral da Instrucçao Primaria e Secundaria do Mu
nicipio da Córte , communicando-lhe ter sido 
deferido o requerimento em que o Professor 
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Publico de primeiras Letras da Freguezia da 
Lagôa pedio que se lhe conte para a jubilaçao 
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COLLECÇAO DAS DECISÕES DO GOYERNO no 
BHASIL. 

Tü:\lú 17 LWEJL\0 J." 

N.o 1. -l;'AZEND"\.- Em 3 de Janeiro de 1SG-1.
flegula o despacho do madapoliio e morim. 

Communico ao Sr. Inspeclor da Alfandega da Corte, 
que approvo a delibcraçüo que tomou para regular o 
despacho do madapolüo e morim, constante da sua Por
taria de 5 do mez findo , cuja copia acompanhou o 
Officio do Sr. Inspector n.o 351 da mesma data, que 
fica assim respondido. 

Rio em :J de Janeiro de 1851.- Yiseondc de 
Paranú. 

Convindo fixar huma base certa c invariavel para 
o despacho do madapolão e morim , conforme a Tarifa, 
e que, regulando as qualificações segundo a expericncia 
ha demonstrado , estalJelcça uniformidade c igualdade 
no despacho das mesmas fazendas, e remova as duvitbs 
que a cada passo se originão : de accortlo com a opi
nião dos senhores Feitores, determino que as quali
dades das mencionadas fazendas se regulem pela fórma 
seguinle : 
l\Jadupolão ordinario até 17 fios de 

. urdidura em .............. 1j-1 de pollegada 
Dtto cntrefino ............ de J 8 n :21 I> !> 
Dito fino ou mo rim onlinari o uc 22 a 25 I> f> 

Morim cntrefino c fino para mais dr '2:-, » )) 
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OllSERVA~ÕES. 

Quando o conta fios assentar sobre o fio, que 
fique assim duvidosa a sua contagem, será este sempre 
tomado a favor da parte. 

Alfandega da Côrte 5 de Dezembro de 1853.
Assigflado. - Sampaio Vianna. 

N. o 2.- Em 4 d~ Janeiro do 185-1.- As gratificações 
decretadas por Le~ , derem ser escriptumdas no exerci

cio em que for feito o serviço. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco, 
em resposta ao seu Oflicio n.o 15.-í de 11 de Novem
bro ultimo que, se a Ordem de 19 de Agosto ultimo 
que mandou abonar ao Guarda-mór da Alfandega huma 
gratificação equivalente aos vencimentos pelo tempo 
que esteve em commissiio na Costa do Rio Grande do 
Norte, desde 26 de l\Iarço a 17 de Maio de 185:2 , 
tivesse por fim remunerar e mandar pagar hum serviço 
prestado no Exercício de 1851 -1852 , não decretado 
por Lei, e como tal dependente da deliberação do Gover
no, que podia ou não retribuir tal serviço conforme 
o seu merecimento, devera nesse caso a respectiva 
despeza ser considerada propria do exercício corrente, 
levando-se á verba << gratificações }) ou á de « even
tuaes }) , pois que no mez de Agosto não era mais possí
vel ordenar-se despeza algum por conta de hum exer
cício ja encerrado; mas tendo aquclle serviço sido pres
tado pelo dito empregado, e como este adquirisse dir·eito 
a ser remunerado por força da disposição do Art. 30 
do Regulamento de 22 de Junho de 1836, sendo que 
a citada Ordem nada mais fez do que fixar o quantum 
da remuneração nos termos do mesmo Artigo, visto que 
niio fora fixada em tempo prnprio: he fóra de dt~rida 
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que a Jespcza não podia deixar de ser imputada, se
gundo bem entendeo o Sr. lnspcclor dessa Thesouraria, 
ao exercício findo. 

E como esta despeza n5.ü foi competentemente 
cscripturada, porcrue outm cousa determinou o Sr. 
Presidente da Província : ordena ao Sr. mencionado 
Inspcclor que, annullando o lançamento feito no Exer
ci cio corrente, cscripturc o pagamento como divida 
de Exercícios findos, sob o mesmo Ti tu lo em que se 
tem mandado inscrever as mais diriJas desta natureza. 

Thesouro Nacional em 4 de Janeiro de 1854. -
Visconde de Paraná. 

N.o 3.-Em 9 deJaneiro de 1851.- Pela trocade 
empregos não se paga direitos nào harcndo melhora

mento de 'Ccncimento. 

Fique o Sr. Administrador ela HeceLedoria do 
MuniCipio na intelligencia de crue Americo de Castro, 
sobre cujo requerimento informou com o seu Officio n. o 

G97 de 5 de Dezembro ultimo, não está sujeito ao 
pagamento de direitos de 5 por o f o exigido nessa Re
partição pelo titulo que ahi apresentou da troca ou 
remoção do lugar de Amanuense da Secretaria d'Esta
do dos Negocios do Impcrio para lugar idenfico na 
de Estrangeiros; visto como nem foi promovido , nem 
obteve melhoramento de ordenado, antes perda de 
vencimentos. 

Rio em 9 de Janeiro de 1801. - Yiscondc de 
Paraná. 

I\. o .i.- Im 1 O de Janciru de 18:)1. - Sulirc liccnrns 
de rcsidenr:ias de bcnc{lrios ccclcsiaslicos. • 

O Yiscondc de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, de conformidade com o que 
Jh~ foi eommunicarlo no Aviso do ~Jinistcrio da Justi~a 
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de :2~ de ikzembro do anuo passado, declara que a 
doutrma da Ordem do mesmo Minislerio de 1G de Abril 
de 181D n. o 110 nüo comprehencle as liccn~as de 
residcncias ele beneficios ecclesiaslicos, as ·quaes tem 
sido concedidas de conformidade com essa inlelligeneia 
antes e depois da mencionada Ordem: por cruanlo a 
disposiçüo do Art. 9:5 da Lei de :24 de Outubro de 
18:3.2, em a qual clla se funrla, trata expressamente 
de empregado,; eiYis; cumprindo porem obserrar quan
to aos Monsenhorrs c Concgos da Capclla , 'Iuc em 
tncs casos somente lhes hc devida a congrua, c niio a 
gra:ificar,:ão, ú vista do que determina 'O Decreto n.·' 
fiD7 de 10 dr· Setembro de 18.)0, pelo <lual se re;:;ulüu 
ns Yenc:i:nenlos dos mcs;mns. ' 

Thcsouro•Nacional em 10 ele .Janeiro de 18:-d.
Yiscondc de Paranú. 

l\". 0 

;). - JL.ST!CA- Aviso de 10 de Janeiro d<~ 
18:-d.- .16 Presidente da Prouincio do Ceará, decla
rando ler sido indeferida a representar-ão em que a 
[rmandadc de S. José da Capital darpwlla Proâncm 
nclamara contra a intcrfcrcncia que o rc.çpcctiw Jui:; 
Municipal .fulya ter sobre a economia c adminütrar-iio 
dos bens da mesma Irmandade. 

M[nislerio dos Negocios da Justiça. Hio de Juneiro 
em 1 o de Janeiro de 18r>1. 

Jllm. r Ixm. Sr. - Communico a Y. Ex., c1ue 
h i inJdcrida a rcpresenta~;üo da I rmandadc de S . 
.losé, da Capital dessa ProYineia, em a qual se re
clamava contra a inlerferencia, que o rcspectiYo Juiz 
JUunieipal , julga ter sobre a economia, c administra~~<lo 
dos bens da mesma Irmandade, especificando-se nella 
o aclo ultimamente praticado pelo referido Juiz, quanto 
ú nomeaçüo dos empregados da dila Irmandade , aclo 
qnc , no parecer dos signatarins dar1uclla rcprcscnla
(·;-li\. l'tlllllcou o .Tuizr1 em m<mis!'estu cuntlidu com a 
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l rnwndade , por lplanlu tal conJlicto nüo se Jú , Yislo 
como este só he possircl entre A uloridadcs , c não 
entre o .Juiz , c partes , como h c a mencionaàa Ir
mandade , ú quem cabmn os recursos que as Leis 
fatulF1o da lleeis;-tn do Prorcdor de Capcllas. 

Ikns Guarde a Y. Ex. - .José Thomaz ~abuco 
tle Araujo.- Sr. PrcsiLlcnle da ProYincia do Ceará. 

N." G.- AYiso llr, 10 de Janeiro de 11i:>L- Ao 
!'residente da l'rnrinr:ia do Ccard, d1 tiara não ler sido 
rr:1u!ar o prui'Cilimndn 1lu .fui; (b Jlireito de S. João 
do i1rÍ!u:ipc, em wlmittir dmrx Jurarlus dos recusados 
]ill/'a rumplctar a (imnuçúo t!e Conselho de j11lgamcnto. 

l\Iinislcrio dos .\egocins da .J usli:,:a. Hio Je .Janeiro 
em 1 O de Janeiro de 1831. 

Illm. c Exm. Sr. -Fui prcscHie a Sua Magcsladc 
o ImpcnuJor o Oílicio de Y. EL da lado de 11 de Ou
tubro do anno proximo passado, soh o qual rcmetlco 
o do Juiz de Direito de S. Joüo do Prineipc de 18 de 
Setembro do mesmo anno , em que consulta se foi 
regular a dceisüo que tomou de admillir a apr<1zimcnto 
da Promotoria , c Acho gado do réo dous Jurados dos re
eusadus parJ. completar a formatJtü do Conselho de 
julgamento, Yisto como tinha-se esgotndo a urna, 
c fallan aquclle numero para prce1Jcher o referido 
Conselho; c liouYc o l\lcsmo Augusto Senhor por hem 
nüo Approyar o arLilrio, que auoplou o CJ(a(Jo Juiz 
de Direito, que anlcs devia aLliar o julgamento do 
r<~o, sendo que o aprazimento dn Promotor, c Ad
Yogado da parte para serem admittidos Jurados jú re
cusados, importa hurna lransacç:lo inadmissível nas 
causas da J usti<,:a puhl iea, c que nüo podia o Pro
mo lo r fazer, nem o Juiz tolerar. 

Jlcos Guarde a Y. Ex.- José Thomaz Nahueo de 
Araujo. -Sr. Presidente da Proviucia do Ccarú. 
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N." i.- L\ZESD.\.- Em 11 de .bneiro de IH5-L
Solire wrtijir:ados ás cmbru·cr1çrjc.~ ryue tlcsr:arrc;trio em 
hu.m porto pnrte tlo seu cut-rcyamcn/o, c seguem 7mra 
outro tom o resto. 

O Yisconric de Paranú, Pn'siden!c do Trilmnal 
do Thcsonro Nacional, cnnslandll do Ollicio elo Sr. 
Jnspcc;lor da Thrsnur<~ria de Fazrwla dn Provincia 
de) Ccarú 1le G de Dezembro ullinw, sol! Jl. 0 n:J, que 
a Alfnndc2:a da Prnyincia do Biu Grande do Norl1~ 
dera ú Ba~·cn Inglezn « Emprror » vinda ele Lirerpool 
hum certificado do resto da carga, com IJllc ella 
seguio para a l." dJs rcferi1las Províncias; deixallcln 
assim de enmnrir o Ar!. 1:-d do Hrgulamrnto de :2.2 
ele .Junho de~ il'l3ü, que mam1a da~ certificado que 
acredite a descarga pfJ'cctuaJil, fnc:ilitnndo assim a 
fraudr'. cornmcttida pelo Commandan1e da Barca de 
occullar o manifesto que trazia de tivcrpool, e pri
yando a Alftmde~a dessa Provineia do conhecimento 
das mercadorias 'trazidas ua~ue1le Porto ; ordena ao 
Sr. Jnspccior da Thcsomaria da mencionada Província 
do Hio Grande do Norlr, esirunhc 'ôeYeramcnlc tanto 
o Jnspector como o J~scriYiio da Alfandega dcstu Pro
víncia por aquclla falta. 

Thesouro Nacional em 11 de Janeiro de 1801. 
Yisconde de Paraná. 

N.o 8.- Em 11 de Janeiro de 1854.- So!Jrc as 
faltas dos Empregados por scrú~o da Guarda 

JVaâonal. 

O Yiscon(le de Paranú, Presidente do Trilmnal 
do Thesouro Nacional , tlcclnra ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da l'rovincia dP S. Paulo , 
em resposta ao seu Ofiicio n." ~)G de a de Dezembro 
ultimo: Lo que devendo s~:r ahonadas as fnltas dadas 
pelos Empregados seus subordinados por motiYo do 
scni~o da Guarda Nacional , como estú dctrrmirwrln 
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na Ordem n." ll9 de 2;) de SelemLro Je 1848, Lem 
proccdeo o mesmo Sr. Inspector mandando abonar as 
faltas dadas por semelhante motivo pelo 1." Escri
pturario Hyginio Xavier de Sousa Carvalho Junior, 
cumprindo em casos taes lançar no livro do ponto 
a nota Je << faltas por serviço Ja Guarda Nacionul '> : 
:2. o que igualmcn te L em procedco o Sr. Inspector 
Jeixanüo ele considerar justificada a falta commettida 
por ter estado preso por causa dos serYi~os da mesma 
Guarda Nacional o OJiicial-maior da Secretaria Fran
cisco Ignacio dos Santos Cruz; sendo isto o que ex
pressamente determina a Ordem de 25 de Maio de 
18:}!), cuja pontual cxccw;Jo se rccommenda. 

Thesouro Nacional em ll de Janeiro de 18:J1. 
Visconde ele Paran:'t. 

N. 0 9.- Em li uc .Janeit·o de 18::ii.- Os proces
sos c re?ucrimcutos que correm nos Juizos de Paz, 

·isentos do imposto do scllo. 

Iil:n. c Exm. Sr.- Hesponucndo ao OlTicio de 
V. Ex. de 17 de Dezembro ultimo, sob n. 0 7:3, tenho 
de declarar-lhe, que fica approyada a solução por 
V. Ex. dada ú Consulta do Juiz de Paz da freguezia 
dos Garulhos, « se os proecssos e requerimentos , 
que correm no Juizo de Paz são sujeitos á taxa do 
sello » , visto ser a mesma solur.ão conforme ao Art. 
52 do Regulamento de 10 de julho de 1850, que 
isentou os ditos processos e requerimentos da refe
rida taxa, e á Ordem do Thesouro N acionai n." 203 
de 25 de Agosto de 1852, que assim o declarou. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro 
em 11 de Janeiro de 1851. -Visconde Je Paraná. -
Sr. Presidente da ProYincia do Rio de Janeiro. 
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10. -JUSTIC.\.-Aviso de 11 deJaneiro de 1851. 
Ao Presidente drÍ Prorincia rlo Cearâ, solvendo a ducidn 
proposta pelo Juiz de Direito do A racaty, relativamente 
ao recebimento de appellação das sentenças do Jury. 

3Iinistcrio dos Negocios du Justiça. Hiu Je Janeiro 
em 11 Jc Janeiro ele 1801. 

Illm. c Ixm. Sr. -Houve Sua l\Ia~rstade o Im
perador por bem ,\prn·oyar a decisão de 'V. Ex. a flUI) 

se refere o seu Oilitio de 18 tle Outubro do anuo 
proximo passaJo , sobre a duvida proposta pelo .Juiz 
de Direito do Aracaly, a saber; se os .Juizes de 
Direito dercrr;t receber appcllação das sentenÇas do .Tury 
sem o exmna e Yerificaçüo (le que se deo algum dos 
casos do Artigo ~10 1 do Co digo (lo Processo Criminal, 
ou podem antes de receber a dita appellação decidir 
se ella tem por fundamento algumas das condições 
uo cilado Artigo para denega-la no caso de entenderem, 
que não tem fundamento, por quanto, como V. Ex. 
bem pondera, Jcciclir o J uíz de Direito se he cabida 
a appellaçií.o nos termos do Artigo :301 do Codigo do 
Processo, se se Jeo algum dos casos previsto nesse 
Artigo, he julgar o Juiz Je Direito a appe1laçúg, he 
tornar-se ellc o Juiz Supremo dclla, c muitas -rezes 
o Juiz em causa propria , porque : 1. o hem póde ser 
elle a causa de se núo guardarem as formulas sub
stanciaes do processo : 2. o h e elle que se nüo conforma 
com a decisão do J ury: 3. o h e elle quem impõe a 
pena não declarada na tei; que tacs são os trcs 
casos da appellação , conforme o citado Artigo. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jose Thomaz Nabuco de 
Araujo. - Sr. Presidente da Proriincia do Ceará. 
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N.• 11.- Aviso de 12 de Janeiro de 1854.- Ao 
Presidente da Província de Santa Catharina. Declara 
que a disposiç-ão do Art. 154 da Constituição não 
he extensiva aos Juizes Jlfnnicipaes, os quaes podem 
se1· suspensos pelos Presidentes de PTovincias como os 
demais Empregados publicas , confonne a Lei de 3 de 
Outubro de 1834. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro 
em 12 de Janeiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo levado ao conheci
mento de Sua "Magestade o Imperador o Officio que 
V. Ex. me dirigio em data de 9 Dezembro ultimo, 
á cerca da duvida em que se acha, - se os Juizes 
:Municipaes, quando Supplentes dos Juizes de Direito, 
podem ou não ser suspensos pelos Presidentes de 
Províncias; - recebi ordem do Mesmo Augusto Senhor 
para declarar a V. Ex. , em resposta ao referido 
Officio, que a di;;posição do Art. 154 da Constituição 
não he extensiva aos Juizes l\lunicipaes, os quaes 
podem ser suspensos pelos Presidente.s de Províncias 
como os demais Empregados publicos, conforme a 
Lei de 3 de Outubro de 1834 , Art. 5." , segundo já 
foi declarado pelo A viso de 28 de Setembro de 1843 , 
ainda mesmo no caso de estarem esses Juizes interi
namente servindo de Juizes de Direito; visto como os 
privilegios são por sua natureza strieti j uris, e se 
não podem ampliar. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província de Santa Ca
tharina. 
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~." l2. -Aviso de 12 de Janeiro de 18;)1..- Ao 
Presidente da Província de Santa Catharina, solvendo as 
duvidas fJOl' ellc propostas, c constantes do mesmo A riso, 
relativamente ao recurso de que trata o Art. 438 § 
!L o do Regulamento n. o 120 de 31 de Janeiro de 181.2. 

Mnisterio dos Negocios da Justiça. Hio de Janeiro 
12 uc Janeiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua ~Ingcstadc o 
Imperador o Officio de V. Ex. de I :J de Dezembro 
ultimo, sob o qual remetteo o do Juiz Municipal, c inte
rino de Drreito, Francisco H onorato Cidade, dati:vlo de rJ 
do mesmo mez,. propondo a V. Ex. as duvidas seguintes: 
1. • se não ob~tante a disposição do Art. 1!0 1 uo Hc
gulamento n. 0 120 de 31 de Janeiro de 184'2, ha lu
gar o recurso, de que trata o Art. 438 § :3. o elo mesmo 
Jlegulamento: 2.• se o Escrivão deve antes de dar 
vista ao Promotor Publico , intimar a pronuncia ao 
réo para que este recorra , se quizcr faze-lo : 3: 
se não tem lugar o recurso, e por isso deve o Es
crivão , sem intimar ao réo a pronuncia , dar vista 
immediatamente ao Promotor Publico para clle for
mar o libello, c proseguir-se nos termos ulteriores: 
4. • se no contar das custas dos processos de respon
sabilidade deve regular-se pela parte Cível, ou Crime 
do Alvará de 10 de Outubro de 1754, visto não fa
zer o Art. 465 do dito , distincção entre a parte Cí
vel e a Crime; decidi o V. Ex. por Officio de 12 de 
Dezembro passado: 1. o que a palavra - logo - que 
se enconlra no citado Art. 401 , não póde ser en
tendida de maneira que exclua o recurso facultado 
no Art. 438 § 3. o , porque se assim se enicndesse 
aquelle Artigo não só seria illusoria a disposição final 
do dito § ~. 0 como iria o Art. 401 do Hegulamento 
de encontro ás disposições do Art. 1m do Codigo 
do Processo , e dos Arts. 60 ~ :3. o, c 70 da Lei de 
3 de Dezembro de 1811: 2. 0 ·que o Escrivão deve 
antes de dar ,·ista ao Promotor para formar o libe1lo 
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in limar a pronuncia a~ réo_, _excepto no caso Je ser 
tambem pronunciado a. pnsao, quando não tenha 
prestado fiança , nos casos em que a Lei a admitte : 
:L o que com as respostas dos dous primeiros ficn c11e res
pondido: .1." que o Alvará de 10 de Outubro de 
17 54 nüo <lifJercnçou a pnrte Cível da parte Crime , 
c só fez clistincçiio dos uclos praticados pelos Juizes, 
c mnis Oiliciaes de Justiça, estabelecendo para cada 
acto hum salürio pronrio , seja esse aclo praticado no 
Processo Civcl ou nÔ Processo Crime, devendo por 
isso cont3.r-se salario á todos os aclos , que os tem 
pelo dito Alvará, se el!es foriio praticauos nos pro
<-:essos de responsabilidade: Houve o Mesmo Augusto 
Senhor por bem Approvar as ditas decisões de V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
Je Araujo. -- Sr. Presidente da Província de Santa 
Catlwrina. 

~. 0 13.- FAZE~DA..- Em 12 Je Janeiro de 185L 
O senhor do escravo he responsauel pela pena 

pecuniaria em que este :m:orrer. 

O Yis~onde de Puranú, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao Officio do Sr. 
Inspector da Thesourariu de FazendG. da Província 
do Puni de 20 de Abril ultimo, sob n. o 58, lhe 
declara que o senhor do escravo he responsavel pela 
pena pecuniaria em que este incorrer até onde chegar 
o seu valor; na conformidade do Art. 28 § Lo do 
Codigo Criminal; por conseguinte se recusar paga-la 
de-re ser o escravo penhorauo e arrematado para 
satisfação della : a prisão de que trata o Art. 135 
do Hegulamcnlo de 22 de Junho de 1836, substi
tutiva da referida pena, he só applicavel aos indi
gentes que niio tem meios alguns de pagar , sendo 
que aquelle que possue hum escravo, se valer mais 
elo que a multu, não está em taq:; circumstancias. 

:\' vista ele doutrina tão obvio. he certamente digno 
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de reparo mover-se semelhante questão sobre a intel
ligencia do citado Art. 135 , e ser apoiada pelo 
Procurador Fiscal dessa Thesouraria a opinião do 
senhor do escravo que incorrera na multa daquelle 
Artigo. 

Thesouro Nacional em 12 de Janeiro Je 1831. 
Visconde de Paraná. 

N. 0 14.- Em U de Janeiro de 18:JL- Regulamento 
para execuçâo do § 16 do Art. 11 drt Lei rt. 0 6.28 de 

11 de Setembro tle 1851. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, para regubr a execução do § 
16 do Art. 11 da Lei n. o 628 de 1 t de Setembro 
de 1851, que manda reduzir a dinheiro os ohjectos 
de ouro, prata e joias, que se achem em deposito 
nos Cofres Publicos, c não tenhüo sido levantados 
dentro do prazo de tt annos: ordena se obscne o 
seguinte. 

Art. 1. o Findo o prazo de 5 annos de estada 
em deposito, marcar-se-1m , por annuncios repetidos, 
o de 30 dias contínuos para que as partes interessa
das, seus procuradores , tutores c curadores reclamem 
o que lhes for a bem: cumprindo que em taes annun
cios se mencione a data da primitiva entrada dos 
ohjectos em deposito, sua origem, valor , e todas as 
circumstancias inherentes ao deposito, c que consta
rem da respectiva escripturação. 

Art. 2. 0 ~o caso de não haver reclamacão, se
parar-se-ha toda a prata e ouro' que puder ser con
vertida em moeda , dando-se immediatamente conta 
ao Tribunal do Thesouro de sua quantidade, quali
dade e valor ; e , a que não for susceptível de tal 
conversão, se venderá em leilão ante o Juizo dos Fei
tos da Fazenda , recolhendo-se o producto no cofre 
respectivo , com todas as declarações precisas para co
nhecimento de sua origem , e da pessoa a quem per-
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tencc, niio devendo deduzir-se desse producto quan
tia alguma sob qualyuer pretexto que seja. 

Art. iJ.'' No leilão, de que tratu o Artigo antece
dente, jamo.is deved o ramo ser entregue por menor 
valor do que o constante da avJliaçiio feiLl ao tempo da 
entrada do ohjecto em deposito. 

Art. 4. 0 O prazo da estadll em deposito será 
contado do dia em que para esse fim houver sido 
qualquer objecto entregue ao Cullcctor, ou a outro 
quulquer Agenle da Fazendn Publica, na ferma dos 
respectivos Regulamentos c Ord:'ns em vigor. 

Art. 5. o As disposições dos Artigos un tccedentes 
seriio desde jú exccutadi1S a r·c.speilo das ohns e peças 
de ouro, ou joias e:.:.istentc:s em dr>pr)silo desJ,~ antes 
do 1. 0 de .Janeiro de 1817. 

Art. 6. o A execução deste Hegubmento fica na 
Côrte incumbida ú Recebedoria tlo Jlunicipio, sob imme
diata inspecçüo e dirccçt'io ela Dircctnria Geral do Con
tencioso, e nas Prorincias a cargo das rcsnectivas 
Thcsourarias de Fazenda. ' 

Thesouro Nacional em H de Janeiro de 18::í.1. 
Yiscondc de Paraná. 

N. F).- Em lü tlc Janeiro de 18::>1.- Fá,t o l1Jmpo 
desde quando dcre og Emprcijrulus perccL•e1· os 

onlcnados. 

O Yisconde de Paranú, Presidente do Tribunal 
do Thesouro N3ciona1, reconhecendo os inconrenientes 
que tem resul tudo da deliberação tomada em Sessão 
do mesmo Tribunal de J 8 de Outubro ele 1851, em 
virtude da qual os Empregados só tem direito á pcr
cepçilo dos seus Yencimeulos da cinta do ragamento 
do sello dos respecliros tilulos de nomeação, e no 
mesmo tempo a necessidade: 1. o de fixar de h uma 
maneira uniforme desde quando derem percebe-los: 
2: • de assegurar o pagamento do sello e direitos dc
ndos dos mesmos tiiulos, revoga a referida delihrra-



-;ão, e ordena tJUC d'ora em diante se o1Jscnc o se
guinte. 

Art. 1. o O wncimento dos Empregados PuLlieos 
será l:Ontndo do Jia em que lomurr1;-; posse c cu
trarcm n.o exercício dos seus empregos: 

E\:ccotuüo-sc os ~hnislros d' Estado e Oiiit:iac'; - I 

do Ixcrcito c Ann<~da, que tem direito nos YC'Et:i·

mcnlos desde a duta do Decreto de nnme~H·;-;u; os 
Bispos' (ltlC o tem ú pcrccpt:i\o da conrnul ;!e:-;dc a 
dntu de sua Sngra~üo; c os hllprcgados do Corpo Di
p!omutico, que conliio o Yencimcnlu do dia em r_lue 
começão a Yic•gcm para o lugar do seu tlL'slino. 

Art. 2. o A declur<w:lo da {lOssc scrú csr:rinla nu 
o ,-

titulo ori~inal de nomcaç/w tlo Empregado, queres-
ta seja feita por Carla Imperial, Decreto ou Por
tar·ia, quer por Uulos expedidos pelos Chefes das Be
par:içõcs , nos casos em (I LI e, por Lei ou Hcgulumento, 
lhes compila o provimento du emprego. 

Art. a." Os Empregados poJerJo tomar posse c en
trar em exercício independentemente de pagamento 
do scllo ; mas somcn te á YÍ:>ta dos seus ti t ulos de no
meaçiio compelcntcmcntc scll<ldos, c depois de pagos, 
O'l "''"CI'1)'!:];•·:· 0'-' ,JI.l'fl;!"" "'l'' forr"n clnyjrlos 'lO Est:HlCl L H ( J ""-'- .. ''~' _ ~' \..l ....._.,_·J::J '1' V . ,Jt..._!. &\...,. u ~ l. \. '-'-"'--- ' 

se lhes ::hrirJ. assc:Luncntn no Thesouro c Thcsouru-
l.;.,s u'c F-~··n,,J., {> C(l ;n,~•lt·j·, .. -10 C'll folll'' '1e I"' 0 "''l''"n[o .._u a. (A.<~'-.._ .. ,,~.,o~_, \... •Jv l1J.V J. J.( ,,a J. Lt U J'-tbU. . .i.&.\...;..o..~- , 

ou s!n:plcsrncnle serüo incluídos nestc1, se nüo clencn
dcrcm de fazer asscutamcnlo pam poderem ser· na
gos, e toduri:1 forem sujei los ao pagamento Llos rêfc
ridos direitos. Da disnosicclo deste Artigo s:lo exce
pluados unicJmentc, JX;l'c1 O fim de SC Jl;cs dar posse 
antes dc1 apreseat:1··üo dos títulos de nomc::u·Jo , os 
EmpregJdos de qu(: tra tu o Art. .1. o o 

Art. Lo Quando convier ao hem do serviço que 
<IU:ll!Juer Empregdo entre em exercício do lugar 
para que for nonwado, tJ.ntes da expedição do respe
ctivo titulo, o Governo ou os Presidentes das Provín
cias det::rminarüo, nas Ordens especiaes , que para 
scmelh.ulc fim expedirem ás respectivas Autoridaues 
'f!U' lhr• dr;m prlsse. As rderidas Ordens constituirão o 



tilnlo prorisorio do emprego, c ncllas scrú lavrada 
a declaração de que trata o Art. :2. o, c arcrbado o pa
gamento do sdlo c direitos devidos, fazendo-se o 
assentamento ú vista das mesmas, com as precisas 
dec1aracões. 

Ar L 5. o Logo que o Empr~gado que ti rcr sido as
sim cmp8ssado obtiver a Carla, D2cr~lo ou o Titulo 
de nomeação, o apresentará na Hcpat·Lir;üo compcten
ü~, para se transferirem para abi todas as notas, 
1crm0s c Ycrbas de pagamento que estiverem lança
dos no Titulo provisorio, que será cassado e cancella
do; fazendo-se tambcm no assentam8nto e folhas de 
p:1ga:-ncnto as declarações convenientes. 

Art. Ci. o fóra dos casos acima especificados, só 
1 ' ' • I f f},l se poocra aon r assen,amen.o no .t 1csonro, sem pre-

vi o pagamenlo do sello c direitos, ou averbar_;i'io destes: 
1. o Aos Empregados do Corpo Di ploma!ico que se 

aclnrcm em Paiz estrangeiro , cxpcclindo-sc as ordens 
convenientes á Legação, pela qual forem pagos os 
seus yencimentos, para fazer-se por ahi a cobranea 
do mesmo sello e direitos. · 

2 .O Aos E111pregados residentes nas Províncias do 
Imperio, cujos Títulos sejão ofllcialmente rcmeltidos 
aos Presidentes, ou ús Thesourarías de Fazenda dellas, 
os quaes pagarão o scllo e direitos quando entrarem 
no exercício dos respectivos lugares. 

3: Aos aposentados, cujos serviços tenhão de ser 
liquidados no Thesouro , os quaes os pagarão depois 
da expedição do Titulo de declaração elo vencimento 
da aposentadoria. 

,i_O Aos pensionistas que estiverem nas circumstan
cias do§ '2." deste Artigo. 

Art. 7. o Os termos ele posse serão assignados 
pelos Chefes superiores das Repartições, c os desles 
pelos respectivos Ministros , Presidentes dils Províncias , 
ou pelas Cnmaras lUunicipaes c mais Autoridades com
petentes, conforme estiver estabelecido. 

Thesouro Nacional em 16 de Janeiro de 1851. 
Visconde de Panmá. 
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~ • 1 G. - GUEHHA. - Circular de '2 L de Janeiro de 
:l85L- /los PrcPidcntcs das Prot:incias nndc ha Ar
maze11s de A rri;w~ bcllicos, mandando elcl'ar a diaria 
que ~;enccm os respectivos sel'vcntes. 

Hio de .Tilnciro. lilinisterio dos Negocios da Guerra 
em 21 de Janeiro de 1854. 

Illm. c Ex:m. Sr. -Determinando Sua Magestude 
o Imperador, que n (lia ria, que vencem os senentes 
do Armazem de Artigos bcllicos dessa Pro-,cincia, seja 
elevurb, a principiar elo 1. • do corrente mez em 
diante, a quinhentos réis; assim o fnço constar a V. 
Ex. para seu conhecimento c exceução, 

Deos Gu'arde a Y. Ex. - Pedro d' Alcantara 
Bellcgardc. ___:_· Sr. Presidente da ProYincia d ..... . 

N: 17. - FAZE:\'DA.- Em 23 de Janeiro do 1854.
O Clwntre Viqario Geral, sendo Governador do 
Bispa~~ , não hc obrigado a apresentar attcstado de 
cxcrncw. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presente o Aviso do l\ii
nisterio da J ustica de 28 de Dezembro ultimo, sobre 
o procedimento que com o Chantre Vigario Geral da 
Diocese do Pará tivera a Camara Municipal da Ca
pital da dita Provincia, negando-lhe attestado de exer
ci cio por elle requerido para receber na Thesouraria 
de Fazenda da mesma Província os seus vencimentos 
na qualidade de Governador do Bispado , deClara ao 
Sr. Inspeetor da mencionada Thesouraria que, estando 
os Chefes das Hepartições ou Corporaçõe~ dispensados 
de apresentar attestado de sua frequenCia para rece
berem seus vencimentos, na conformidade dó Art. 103 
da Lei de 4 de Outubro de 1831 , e Decreto de 2 de l\'Iar
~o dr 1838, r srndo o Rrvrrendissimo Bispo da dita 



( 1 i ) 

Diocese su hsliluido durante a sua auscncia pelo Chantrc 
Yigario Geral na qualidade de Governador do Bispado, 
assume então este o caracter de chefe , niío podendo 
por tanto a Thcsouraria, segundo a legislação em vigor, 
exigir que elle exhiba tal attestado. 

Thesouro Nacional em 23 de Janeiro de 185.1.. -
Yisconde de Paraná. 

l\. 0 18.-JUSTJCA.- Aviso de23 de Janeiro de 185-i. 
A o Presidente d(L Provincia da Parahyúa, sulllendo a du
'rÚLa propo.~ta pelo Juiz de Direito da 1." Comarca 
da rnesnw Pruvincia, sobre o destino que devem ter as 
multas impostas em corrci~ão, como penas disciplinares. 

3." Secção. l\Iinisterio dos Negocias da Justic:;a. 
Hio de Janeiro em '2:l de Janeiro de 185i. 

lllm. e Exm. Sr. -Em solucão do Ofiicio de V. Ex. 
de 17 Je Agosto ultimo, n." 9( sob o qual remetteo 
outro do Juiz de Direito da primeira Comarca dessa 
Província, consultando sobre o destino que devem ter 
as multas por elle impostas em correição , como pe
nas disci pEnares, em virtude do Artigo 50 do Regula
mento de 2 de OuluLro de 1852, visto como -nada 
dispõe a este respeito o mesmo Regulamento; cum
pre-me significar a V. Ex., em Nome de Sua 1\Iagcstadc 
o Imperador, que as referidas multas estão comprehen
didas na regra geral das outras impostas pelos Juizes 
c Tribunacs, na cou.formidadc dos Codigos c seus 
Hcgulamcntos; e por isso não resta duvida que se 
lhes deve dar a mesma upplicução u bem dos Cofres 
Municipucs. 

Dcos Guarde a V. Ex. -José Thomaz ~abuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Proyineia da Parahyba. 
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~-o 19. -FAZENDA.- Em 23 de .Janeiro de 1851. 
Dos bens ac{judicados a herdeiros, que tenhão pago 

as di vidas do casal , não !te devida a siza. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, reconhecendo por informação 
da Directoria Geral do Contencioso, que por fallecimnto 
da 1. a mulher de tuiz Antonio da Silva se proce
dera a inventario, no qual forão huma casa e va
rios escr::rros do casal separados para pagamento das 
dividas justificadas, sendo esses bens adjudicados ao 
viuvo inventariante por haver este pago as mencio
nadas dividas , o que effectuado se entendeo ser devida 
u siza e meia siza , não só pelo acto da separação de 
bens na partilha para esse pagamento , como pelo da 
adjudicação dos mesmos ao dito inventariante, declara 
ao Sr. Jnspeclor da Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia do Hio Grande do Sul , que não póde seme
lhante divida estar inscripta como haver do Estado, 
nem proceder-se judicialmente por sua nulla exis
tencia , e menos pelo que toca á meia siza , visto 
que pertencia á fazenda Provincial , caso devesse ser 
exigida, 

Thesouro Nacional em 25 de Janeiro de 18G1.
Yisconde de Paranú. 

N ." 20. - Em 23 de Janeiro de 1854. - Providencin 
sobre a demora com que são geralmente cumpridas 

as precatarias do Juizo dos Feitos. 

Conformando-me com o que V. S. me representou 
em 14 do corrente mez , ácerca da demora com 
que ~eralmente são cumpridas as precato rias do Juizo 
dos Feitos da Fazenda , declaro a V. S.: 1." que de 
ora em diante deverão as precatarias desta Côrte ser 
rcmcttidas ao seu destino por Yia dessa Directoria , c 
as das Províncias por via da Secção do Contencioso 
da resncctira Thsouraria; sendo as mesmas prccatorias 
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devidamente relacionadas com declaração da epo
cha da remessa: 2. • que ao .Ministerio do Imperio 
se requisita a expedição das necessarias ordens 
para que o Correio exija recibo da entrega das 
ditas precatarias, do qual dará conhecimento a 
essa Directoria na Corte , e á Seccão do Conten
cioso das Thesourarias nas Províncias : 3. • que dos 
Collectores nos respectivos Municípios se deverão exi
gir informações trimestraes do estado dos proces
sos, que motivarem taes precatarias, ou de sua execu
ção: 4.• que se não deverá considerar como tomadas 
as contas dos mesmos Collectores nas epochas da. Lei , 
sem que estes dêem conta do estado de tacs execuções 
ou proéessos : 5. o que nesta. occasião se solicita do 
~Iimsterio da Justiça, que recommende aos Juizes 
competentes a prompta execução de taes precatorias, 
sendo os mesmos Juizes obrigados a informar trimes
tralmente na Corte e Província do Rio de Janeiro 
a essa Directoria, e nas demais Províncias ás res
pectivas Thesourarias qual o estado dessa execução, 
ou a não existencia de precatarias ou processos no 
seu Juizo : 6. o que pelo que toca á precato ria contra 
Francisco Goncalves da Silva, morador da villa de Ja
guarão , agorá se ordena ao Presidente da Província 
do Hio Geande do Sul , que por todos os meios ao 
seu alcance promova a execução da referida preca
taria, determinando-se ao Procurador Fiscal da The
souraria de Fazenda da dita Província, que solicite 
do mesmo Presidente e de quaesquer Autoridades 
as providencias, que julgar necessarias para remover 
os embaraços a essa execução, podendo para seme
lhante fim ir pcsscalmente, ou mandilr o Solicitador 
á mencionada Villa. 

Deos Guarde a Y. S. Visconde de Puruná. - Sr. 
Direc!'or Geral do Contencioso. 
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N." :21 . - Em :25 tle Janeiro de 18j.1. - Como se dere 
proceder a respeito de bens a«judicado.~ á Fazenda, 

JJ01' execução feita a devedores delta. 

O Yisconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
ao Thrsomo Nacional, em resposta ao Officio do Sr. 
Inspcctor da Thcsouraria de Fazenda da Província do 
Ceará de '2i1 de Dezembro proximo passado, sob n. o 

96, a rrspcito de hum sitio no « Riacho l<'undo '' , 
e de meia lcgua de terra na ribeira do « Pirangi " , 
no lugar denominado <í Boa Esperança )) adjudicados 
á Fazenda Nacional na execução promovida contra 
José de Queiroz Lima; declara ao mesmo Sr. Inspector 
que , na conformidade da Ordenação Li no 2. o Titulo 
53 § 7. 0

, e Hegimento de custas Capitulo 8:2, cumpre 
mandar notificar o executado para a remissão , c 
sendo ltlneado desta, devem os ditos bens ir de ncrro 
ú praça r1elo valor da adjudicação' para o que éUl-

tlaráo em pregão tanto tempo quanto tenhão andado 
c sitio apregoados anteriormente ; ficando a mesma 
Thesouraria autorisada, caso nilo appareção lançadores, 
a po-los noramente em pra~:a até haver lit.:ilanle , 
precedendo sempre noYa avaliaçüo. 

Thesouro Nacional em '.25 de .Janeiro de 18.)4.. 
Yisconde de Paraná. 

N.o 22.- Em 23 de Janeiro de 18;)4.- As grati
ficações para quebras concedidas aos Thesoureiros fazem 
parte dos seus vencimentos, e cntrão em conta 71ara a 
dcducção nos tempos de licença. 

O Yisconde de Paraná, Presidente do Tribunal do 
do Thesouro Nacional , respondendo ao Officio do 
Sr. lnspector da Thesouraria da Província do Ma
ranhão de 20 de Julho, n. 0 60, declara que foi con
forme ao Arl. 5G do Decreto de 20 de Novembro de 
1850 a decisiio do mesmo Sr. Inspcctor, indeferindo 
n rNJHcrimcnkl d•) Tlu:sourrirn da rf'fcridn Thcsoura-
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ria, em que pedia fosse excluída do desconto que 
sofl'reo nos seus vencimentos em virtude de licenca a 
gratificação de 800<t1)000 concedida a titulo de queb.ras; 
por quanto o citado Artigo manda que o dito desconto 
se eflectue no vencimento do Empregado , do qual faz 
parte a dita gratificaçüo , embora por tal titulo con
ferida para diminuir o onus do Estado nas aposen
tadorias; e não de outro modo se conseguiria o fim 
que teve em vista a referida disposição. 

E tanto deve aquella gratificação considerar-se 
parte do vencimento , ficando como tal sujeita ao eles
conto que já pela decisão deste Ministerio de 18 de 
Março de 1852 se declarou, que a quantia arbitrada 
para quebras eslava obrigada ao pagamento dos novos 
direitos. 

Thesouro Nacional em 25 de Janeiro de 1854. 
Visconde de Paraná. 

N .0 2:L- Em 28 de Janeiro de 1854.- Sobre o tempo 
de licen~a dos Empregados. 

O Viscomle de Paranú , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso 
elo I\Iinisterio da J ustica ele 12 do corrente mez, declara 
que o tempo maximo, de que trata o Aviso do mesmo 
Ministerio de 26 de Abril de 1849 , n. o 110, refere-se 
unicamente ao de 6 mezes , pelo qual o Governo pócle 
dar licença aos Empregados com o ordenado por 
inteiro , nos Termos do Art. 93 da lei ele 24 ele 
Outubro de 1832, e náo as de 3, porque os Presidentes 
de Províncias as podem 1amhcm conceder com esse 
ordenado, como lhes permittem o Decreto de 15 de 
Novembro de 1842 n. o 247 , c a tei de 3 de Outubro 
de 1831. no § H do Art. 5. 0 

Thesouro Nacional em 28 de Janeiro de 1831. 
Yi;;coml(~ de Paranê't. 
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N: ::24. - Em 28 de Janeiro de 1851. -- Os Fieis 
dos Thesoureiros pagos pelos Cofres Publicas tem 

direito a aposentadoria. 

Illm. e Exm. Sr. - Havendo sua Mugestade o 
Imperador Mandado Consultar á Secção dos Negocias da 
Fazenda do Conselho d' Estado se os Fieis dos The
soureiros podem tambem ser aposentados, devendo
se-lhes contar como tempo de serviço o que houver 
decorrido em semelhante exercício ; foi a maioria desta 
Secção de parecer que tem direito á aposentadoria, 
contando-se-lhes o respectivo tempo ele serviço, aquelles 
Fieis que tiverem sido pagos pelos Cofres Publicas , 
e servido com. approvação do Governo. 

E Conformando-se o Mesmo Augusto Senhor com 
este parecer por sua immediata Hesolução de Con
sulta de 14 do corrente : assim o communico a V. 
Ex. para seu conhecimento e devida execução. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Paraná. 
Sr. Director Geral da Contabilidade. 

N. o 25.- GUERRA. - Circular de 30 de Janeiro de 
185.&..-Aos Inspectores das Thesourarias de F:tzenda das 
PTovincias, declarando os vencimentos qve devem caber 
aos Facultativos do Exer·cito empregados em serviço de 
Corpos ou de l/ospitaes e Enfermarias, ou em ambos 
simultaneamente. 

Rio de Janeiro. Ministcrio 1los Negocios da Guerra 
em 30 de Janeiro de 185.-i. 

Reproduzindo-se as duvidas Jus Thesourarias sobre 
os vencimentos que devem caber aos Facultativos do 
Exercito empregados em servico de Corpos ou de 
Hospitaes e Enfermarias, ou ern ambos simultanea
mente, e convindo determinL:r explicitamente quacs 
esses yenr:imentos, em h.:c das clisnosÍ<'Ões Lr;risb.liY<\~ 

' " c. 
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c dclcrn1inacôes do ~linisfcrio da Guerra, Manda Sua 
Magesladc o I rnpcrador, por esta Secretaria d' Estado 
Declarar ao Inspeclor da Thesouraria de Fazenda 
de ...... : 1. • que os Cirurgiões do Corpo de Saude 
empregados em Corpos ou Forças militares, qualquer 
que seja o 11umero de suas praças, devem perceber 
as vantagens de commissão acliva na fórma do Art. 
25 do Hegulamenio approvado pelo Decreto n. • 763 
de 2'2 de Fevereiro de J85l: 2. • que os empregados 
nos Hospitaes ou Enfermarias devem })Q-rceber as van
tagens de commissão de rcsidcncia segundo a dispo
sição citada: 3.0 que os empregados por esta ultima 
fórma e tambem no servico dos Corpos ou Forças tem 
direito a receber, alem dus vantagens de commissão 
activa, a gratificação de vinte e cinco mil réis, se 
forem primeiros Cirurgiões, e de oito mil r8is, se 
forem segundos: c 4.0 finalmente, que estas vantagens 
são sempre identicas para Officiaes do Corpo de Saude , 
segundo a natureza de emprego , pcrtenção elles á 
primeira Classe ou sejiio reformados ; porque neste 
caso apenas se poderá dar modificação no soldo, 
porque se lhes abonará o que pela reforma lhes 
(:Ompita.- Pedro d'_Alcanlara Bcllcgarde. 



N.'' 26.- JüSTICA.- Aviso de Jl de .Janeiro de l8;j4. 
Ao Presidente da Provincict da Paraltyf,a, solvendo as 
seguintes duvidas propostas pelo Juiz de Direito da 
segunda Comarca da mesma Pronincia : 1 . " se o 
1·ecurso interposto do desparho reformado deve conti
nuar em auto separado: :2." se o J ui:: a 1f1W póde 
no segundo 1·ecurso rcfot"lllar o sen desparlw, co11w 
póde no primeiro. 

~linisterio dos Negocios da .Jusli<;a. Hio de Ja
neiro em 31 de Janeiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade 
o Imperador o Oificio de V. Ex. de 1í de Dezembro 
passado, remP.ttendo o do Juiz de Direito da segunda 
Comarca dessa Província, em o qual , ponderando 
que, por Aviso n.o 172 de 13 de Dezembro de 18í7, 
está decidido: 1. • que h uma vez que o Juiz a quo 
reforme o seu despacho , como lhe faculta o Artigo 
7 4 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, não deve o 
recurso subir ao conhecimento do Juiz ad quem; 
2. o que no caso do despacho reformado offender o 
direito da parte adversa, póde esta interpor re
curso, como de qualquer outro despacho , propõe o 
dito Juiz de Direito as dúYiclas seguintes: t." o re
curso interposto do despacho reformado dere conti
nuar em auto separado J 2. o o Juiz a quo póde 
no segundo recurso reformar o seu despacho, como 
póde no primeiro? 

Entende o mesmo Juiz de Direito crue, nüo se 
dando no noro recurso a mesma nmio que se dú 
no primeiro para ser proccssJ.do separadamente, c 
não ser admittido no processo originario , dcrc con
tinuar nos autos do primeiro, sem infracçCw do Artigo 
12 da citada Lei, guardando-se, crwmlo ao mais os 
termos, c formalidades lcgacs. A respeito da segunda 
questão , pensa o referido Juiz , que udmittindo-se 
que o Juiz a quo pó de reformar o seu segundo des
pac!tu, dar-se-ia u absut"d() de n:}o suLir nunca o 
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recurso ao Juiz superior, huma vez que áquelle fa
culta-se o direito de ir reformando seus despa.ch(:-s a 
proporção que delles recorrem. Houve por bem S:~a 
~Iagestade o Imperador, Ouvindo o Conselheiro :Pro
curador da Coroa, Fazenda e Soberania Nacional, :Je
cidir, quanto á primeira duvida , que sendo r...;for
mado em Yirtude do Artigo 7 4 da Lei de 3 d5 De
zembro de 1841 pelo Juiz a quo o despacho do qual 
se recorreo, devem os autos de recurso ajuntar-se 
aos autos originaes , para que o despacho de refor
ma surta seu effeito, procedendo-se a respeito do re
curso, que deste outro despacho se interpuzer do mesmo 
modo, e como se procedeo a respeito do primeiro , 
guardadas exactamente as formalidades eslabeleeidas 
pelo Artigo 72 e seguintes da dita Lei , sendo que fora 
contrario aos ditos Artigos , que o novo recurso com 
prejuízo ou suspensão do primeiro corresse nos autos 
delle, e incurial qutl desses autos do primeiro recurso, 
fossem extrahidos os traslados do segundo. Quanto 
á segunda duvida, que á face do Artigo 74 da mesma 
Lei , e do citado A viso n. o 172 , não he licito duvidar 
que pôde o Juiz a quo reformar o segundo despacho , 
como reformou o primeiro , não sendo admissivel , 
por gratuita a hypothese, que o Juiz de Direito figu
ra - de não subirem nunca os autos ao Juiz su
perior, hum a vez que o Juiz a quo vá reformando 
os seus despachos , á proporção que delles recor
rerem. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo. - Sr. Presidente da Província da Parahyba. 
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N. 0 27.-Aviso de 31 de Janeiro de 1854.-Ao Arce
bispo da Bahia, declarando que o Art. 2. o da Lei de 17 
de Setembro de 1839, não estabelece a preferencia abso
luta dos Bachareis formados pam o cargo de Desem
bargador da Relação Ecclesiastica. 

1. a Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro 31 de Janeiro de 1854. 

Ex.mo e Rev.mo Sr.- Communico a V. Ex. que 
Sua Magestade o Imperador Houve por bem Declarar 
por Sua Imperial e immediata Uesolução de 21 de 
Janeiro corrente, tomada sobre Consulta da Seccão de 
Justiça do Conselho d'Estado, que o Artigo 2. o ·da Lei 
de 17 de Setembro de 1839, não estabelece a abso
luta prefereiicia dos Bachareis formados para o cargo 
de Desembargador da Relação Ecclesiastica, mas ccete
ris paribus, sendo elles aliás dignos e capazes de 
exercer o referido cargo, e por igual habilitados 
como os outros concorrentes. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr-~ Arcebispo da Bahia. 
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COLLECÇiO DAS DECISÕES HO GOVERNO DO 

BHASIL. 

185-i. 

T0:\10 17 CADER:\0 2.a 

N. • 28.- IMPElUO.- .hiso do 1.0 de Fevereiro de 
185.4.- A Item as g-ratificações do Escripturar-io c do 
Agente comprador da Ueparticrio das Obras Publicas 
da Côrte. 

:1." Secção. Ilio Jc .laneirn. Ministerio dos Ne
gocias do Impcrio em o 1.0 de fevereiro de 18G1. 

I•'icando elevado a 60 ;ti> 000 o vencimento de 
!JO ~ 000 mensaes do l~scri plurario dessa Hepartição 
servindo ue Escrivão, Bernardino Baptista Brasileiro, 
c bem assim a 93.;t')OOO o de (:}O<!DOOO mensaes uo 
Agente comprador da mesma Heparlição, José Gon~ 
salves Torres, cessando porem a gratificação de 12;m500 
que lhe fora concedida pelo Aviso de 10 de Agosto 
de 187)0: assim communico a Vm. em resposta ao 
seu Oflicio de 13 de Dezembro ultimo. 

Dcos Guarde a Ym.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Inspcctor Geral das Obras l)ublicas. 

N. 0 29. - Aviso de 4 de Fevereiro de 185-1. -
Approva a decisão do Presidente da Província do Pará, 
sobre não poder ser eleito Juiz de Paz hum cidadão 
condemnado em . processo criminal. 

1: Seccão. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
gocios do lmperio em 4 de Fevereiro de 1854. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido ouvida a Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado sobre 
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o requerimento em que l\Ianoel Antonio Rodrigues 
recorreo para o Governo Imperial do despacho dessa 
Presidencia, · indeferindo a representação que lhe fora 
por elle dirigida com o fim de ordenar á Camara 
l\Iunicipal dessa Capital a expedição do seu titulo de 
Juiz de Paz do 2. o districto da mesma Cidade, c bem 
assim sobre. o Officio em que o antecessor de Y. Ex. 
informára que se havia fundado para semelhante des
pacho em nào poder o Supplicanle ser eleito Juiz de 
Paz por achar-se ao tempo da eleição condemnado 
por Accordão da Relação do l\Iaranhüo: 

Houve Sua l\Iagestade o Imperador por bem, 
Conformando-Se por Sua immediata Hesolução de 17 
de Dezembro ultimo com o parecer da referida Secção , 
exarado em Consulta de 15 do mesmo mcz, l\Iandar 
declarar a V. Ex. que mereceo Sua Imperial Appro
vacão a decisão dessa Presidencia, visto como foi 
ella tomada de accordo com as do Governo Imperial 
proferidas em casos semelhantes por virtude do prin
cipio cardeal estatuído no Art. 94 da tei Hegula
mentar das Eleições, de somente poder ser Juiz de 
Paz o cidadão habilitado para ser Eleitor. 

Ora não podendo ser Eleitor o pronuncit!do em 
queixa, denuncia ou summario , á vista do Art. !:!4 
da Constituição do Imperio , e do Art. 53 da citada 
Lei Regulamentar, e nem por conseguinte o con
demnado por sentença, como se vê da doutrina dos 
§§ 5. 0 e 6. 0 do Aviso de 31 de Dezembro de 184:), 
não podia o Supplicante que estava em taes circums
tancias ser eleito Juiz de Paz, e por tanlo não h e 
attendivel o recurso por ellc interposto. 

O que communico a V. Ex. para seu conheci
mento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente •la Província do Pará. 
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N. 0 30. - Aviso de 4 de Fevereiro de 1854.
Approva u deliberação tomada pelo Juiz de Paz Pt·e
sidente drt Junta qualificadora da Freguezia de Santa 
Anna, de suspender os respectivos trabalhos até fin
darem, os da Assembléa Parochial de que he tambem 
Presidente. 

i.a Seccão. Rio de Janeiro. Uinisterio dos Ne
gocios do Imperio em 4 de Fevereiro 1854. 

Tendo merecido a Imperial Approvação a de
liberação que Vm., na qualidade de Presidente da 
Junta Qualificadora dessa Freguezia, tomara, em vista 
do Art. 20 da Lei de 19 de Agosto de 1846, de sus
pender os respectivos trabalhos até findarem os da 
Assembléa Parochial a que, segundo a mesma Lei, 
tambem preside: assim lh'o communico em resposta 
ao seu Officio de 28 de Janeiro ultimo. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Juiz de Paz Presidente da Junta Qua
lificadora da Freguezia de Sant' Anna. 

N. 0 31.- Aviso de 4 de Fevereiro de 1854. 
Approva a decisão elo Presidente da Província de JJ!inas 
Geraes , relativa á duvida do Juiz ele Paz do Cu
rato do Espirito Santo , sobre o não serem contempla
elos para a formação da Junta de Qualificação indiví
duos cujos diplomas de Eleitores forão nullificados, por 
excederem ao numero de Eleitores que devia dar o mesmo 
Curato . 

. 1. a Seccão. Rio de Janeiro. I\Iinisterio dos Ne
gocios do Imperio em 4 de Fevereiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua I\fa
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. datado de 
'.28. de Dezembro do anno proximo passado , sob n. o 
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1'24, do qual consta que havendo o Juiz de Paz do 
Curato do Espirito Santo do termo do Mar dt- Hes
panha consultado a V. Ex. se para a formação da 
respectiva Junta de Qualificação cabia convocar com11 
supplentcs quatro Eleitores, cujos diplomas forão an
nullados pelo Poder competente por excedentes do nu
mero legal, ou se os immediatos em votos, V. l~x. 
lhe declarára que devião ser convocados estes, c não 
aquelles, por quanto desde que forão annullados os 
diplomas de taes Eleitores por excesso do numero 
permittido , em vista da base estabelecida pelo Art. 5:2 
da Lei de 19 de Agosto de 18if), ficárão seus nomes 
considerados como se a respeito delles não corresse 
a eleição. E 'lendo merecido a Imperial Approvação 
esta decisão :de V. Ex. por ser não só a mais con
forme á boa razão, mas lambem, como V. Ex. pon
derou, a mais conscntanea com a doutrina do Art. 
54 da Lei citada, que manda desprezar nas listas dos 
votantes os ullimos nomes, quando ellas compre
hendcm maior numero de indivíduos votados do que 
aquclles que permitlc o sobredito Art. t1'2: assim o 
communico a Y. Ix. para sua intelligencia c governo. 

Deos Guanle a V. Ex. -Luiz Pedreira do C:oull11 
}''erraz, -Sr. Presidente da Província de )tinas Gcracs. 

N. 0 !32.- FAZE.\DA.- Em 8 de Fevereiro de l8:JL
Fia.nças do.~ Guarda.~ Fieis da A.l{andega, ~c., derem 

ser prestadas na Dirertoria Geral do Contencio.~o. 

O Visconde tlc Paraná , Presidente elo Tribuual 
do Thesouro Nacional . declara no Sr. lnspector da 
Alfandega da Côrto, em resposta ao seu Oflicio de '27 
do mez pp. , n.• 45H, que lhe cumpre dar execu
ção á Ordem de 2.2 de Novembro de tsr,:l. na parte 
em que se lhe disse que ficasse na intelligencia de 
que as fianças de Empregados rcsponsaveis , como 
Guardas Fieis, & c .• deverüo ser d'ora em diante presta-
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das na Directoria Geral do Contencioso; por quanto he 
claro que debaixo da generalidade da disposição do Art. 
':2 11 do Regulamento n. o i~{() de ':20 de Novembro de 
1850 , se acha cornprehendida a abrogução do Art. 
'2." das Instruccões de 8 de Outubro de 1844.. 

Thesouro Nacional em 8 de Fevereiro de 1854.
Yiscon<le de Paraná. 

N.• :}:J. -Em 9 de Fevereiro de 18;)1.- Sello dos 
Diplomas dus illcdico.~ formatlos em Universidade.~ 

estrangeiras. 

O Yisconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia, em 
resposta ao seu Officio n." 335 de 22 de Novembro 
do mmo proxirno findo : 1. o que os diplomas , que 
a-. Faculdades de Medicina 1lo Brasil passão aos Me
dicos formados em Universidades estrangeiras, depois 
que os approviio em exame de sufliciencia, tem a mesma 
natureza e valor dos que passão aos seus alurnnos, 
e por isto estiio, como estes, sujeitos ao mesmo sello 
de 25 ~ do Art. -H n. o L do Regulamento de 10 
de Julho de 18:JO , c ao mesmo « novo direito » de 
-10;!} da Tabella anne:xa ú Lei n.o 2.4:3 de !lO de Novem
bro de 184:}, c os tem pago sempre na Hccebedoria os 
passados pela Faculdade do lho de Janeiro : ':2. • que 
os diplomas L:onferidos pelas Universidades estrangeiras 
he que só pagúo o sello de 160 réis quando se juntão 
corno documentos: 3. o que qllimto aos iOOW) u que 
são sujeitos os Ucdicos, Cirurgiões c Boticarios appro
vados em Escolas estrangeiras pela verificação de seus 
títulos ou cartas na Faculdade de l\'ledicina da dita 
Província da Bahia , devem elles ser pagos na Recebedo
ria, como o são na Côrte; e recolhidos á Thc~~mraria 
do mesmo modo que a renda das matriculas dos 
alumnos da mesma Faculdade. 

• Thesouro Nacional em 9 de FcYcrciro de 185í. 
Visconde de Paranú. 



N. 0 ~4.- Em U de Fevereiro de 1S54.- Sobre co
bran~a do imposto de 2 por % que substituía a Disi

ma da Chancellaria. 

Illm. e Exrn. Sr.-Accusando o rebimenlo do Aviso 
que V. Ex. me escrevco com data de 12 do rnez 
proximo findo, acompanhando copia do Officio de 1() 
de Setembro ultimo a V. Ex. dirigido pelo Presidente 
da Província do Ceará, solvendo duvidas sobre o paga
mento da Disima de Chancellaria, no caso de com
posição arnigavel das partes , valor pelo qual se deve 
fazer esse pagamento , e se á parte vencedora, ou ven
cida pertence saisfaze-la, tenho em resposta de decla
rar a V. Ex.,: 1.0 que o imposto de 2 por 0

/ 0 <[Ue 
substituiu a Disima da Chancellaria no caso exposto, 
he devido pela importancia do pedido e vencido , e 
não por effeito da composição realisada na execuçüo, 
visto <Iue taes composi(;óes terião o mesmo effeito que 
o Art. 3. o do Decreto de 10 de Junho de 1815 quiz 
evitar, quando trata da quitação extrajudicial: 2. o que 
em regra não procedeu o Juiz no julgamento da com
posição á vista do citado Decreto de 10 de Junho 
de 1845 Art. 3. 0

, e o de U de Abril de 1842 Art. 
2. • § 4; por quanto de sua sentença resultando o ter
mo final da causa, e importando ella quasi h uma 
quitação judicial, quer na hypothese do Decreto de 
1842, quer na do Art. 3. o do de 18i5, cumpria a 
elle Juiz fazer effectivo o pagamento do mesmo imposto 
para prevenir qualquer fraude : 3." finalmente, que 
em todo o caso a parte vencida se acha obrigada ao 
imposto sendo que contra ella se deve pruceder com 
a celeridade precisa. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Paraná. -
Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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N .0 :J:J.- UIPERIO.- Aviso de 10 de Fevereiro de 
j 8:i4. - Declara que as gratificações concedidas ern 
remvneração de serviços prestados, não cessão quando 
os J:'mpt·egados que as percebem estão impedidos 

2: Secrão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do It{lpcrio em 10 de Fevereiro de 1854. 

Tendo sido levado á presença de Sua lUagestade 
o Imperador o requerimento do Professor publico de 
primeiras letras da Freguezia de Nossa Senhora da 
(andelaria desta Côrte, Felizardo Joaquim da Silva 
lH oraes, em que pede lhe seja abonada a gratificação 
que percebia na qualidade de Professor publico , e 
cujo vencimento foi suspenso por ter pedido e obtido 
licença para tratar de sua saude; o Mesmo Augusto 
Senhor Tendo-Se por Sua Immediata Resolução de 21 
de Janeiro findo proferida em Consulta de 19 do mes
mo mez, Conformado com o parecer da Secção do 
Conselho d'Estado dos Negocios do Imperio, Houve 
por bem Declarar que as gratificações concedidas de 
conformidade com o Art. 10 da Lei de 14 de Outubro 
de 1827 aos Professores publicas, tendo em vista re
munerar serviços já prestados, não cessão quando 
estes funccionarios estilo legalmente licenciados; sendo 
de natureza mui diversa das gratificações que se con
cedem em vista de serviços prestados na actualidade: 
c que por consequencia o referido Professor tem di
reito á gratificação que deixou de perceber desde o 
dia 9 de .Junho do anno passado; firmando-se desta 
arte a regra geral para casos identicos. O que com
munico a Ym. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a Vm. --- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Director das Escholas de 1."5 letras desta 
Côrte . 

• 
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N." :JG.- 1viso ue 10 ue Fereteiro de 18:JL ~ 
Decla~·a que depois ~e dissoltJido o Collegio Eleitoral 
c fl$Stgnada a 1·csp_ectwa A tia , não he pcnnittido es
crever-se nclla mms musa alguma. 

1. • Seeciio~ Hio de Janeiro. Ministcrio dos Ne
gocias do lÍnperio em 10 de Fewreiro de 18~-i. 

111m. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Ma
gcstade o Imperador o Oflicio de V. Ex. ue 4 do 
corrente mez; sob n.0 8, acompanhado Je huma copia 
do que lhe dirigio em data Je 24 do mez proximo 
findo, o Dr, Manoel Jose da Costa Pires, que servia 
de Presiden(e do Collegio Eleitoral da Yilla de Magé, 
no qual depois de communicar a Y. Ex. , que não 
foi, por engano; inscripto na A c ta Ja apuração dos 
-votos para ~lembros da Assembléa Legislativa dessa 
Província, nem nas copias que se extrahirão j o nome 
do Barão do Pilar, que aliás naquelle Collegio obtere 
31 votos; consulta a Y. Ex. se hum tal engano pode 
ser agora reparado, fazendo-se na mencionada A c la 
huma declaração assignada pelos l\Iembros da Mesa: 
Houve por bem o l\lcsmo Augusto Senhor 1\Iandar de
clarar a V. Ex. , para seu conhecimento, que achando
se já dissolvido o Collegio Eleitoral, assignada a respe
ctiva Acta, e remettidas as copias desla; na fórma do 
Art. 57 da Lei de 19 de Agosto de 1846 não tem 
mais lugar qualquer acto praticado por huma l\Iesa 
que deixou de existir, nerrt se pode permiltir que se 
escreva mais cousa alguma na dita Acta. Todavia, 
convêm que V. Ex. remctla todos os papeis relatiyos 
a este objecto , bem como qualquer declaração, que 
hajão de fazer os Eleitores, que formárão o dito Col
legio, á Assemblea Legislativa Provincial, pois que 
unicamente a esta compete, tomando conhecimento do 
facto, deliberar a seu respeito o que lhe parecer mais 
acertado. 

Deos Guarde a V. Ex.- tuiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente ela ProYincia do Rio de Ja
neiro. 



~.o :17. - A riso Je 10 Jc Fen:reiro de 18;:)1. -
Declara o expediente que se tlew seguir a 1·espeito 
do destino a dar-se á impurtancia do porte de cartas, 
transportadas nos Paquete.~ lllglczcs , pagas em portos 
onde nüo !ta Agentes da Companhia dos clilos fJa
quetcs. 

3: Secdío. Rio de Janeiro. Ministerio dos l'íe
gocios do I;1perio em 10 de Fe,·ereiro de 1854. 

Em re<>posta ao Ofncio de Yrn. de 19 de Outu
bro do anno proximo passado, sob n. 0 257, no qual 
expoz a duvida em que se acha sobre o destino que 
se deva dar á quantia que o AdrninistraJor do Cor
reio de Santa Catharina recebeo dos portes das cartas 
que dessa Prorincia se remetterão para esta Corte na 
mala que ahi recebeo o Vapor Prmce, por occasiüo 
de sua arribada em Yiagem do lho da Prüla, pois 
que nem existe na dita Província Agente llrilannico, 
nem suo competentes para receberem a mencionada 
quantia quer o Agente existente nesta Côrte, quer 
o do Hio da Prata , em vista das disposições dos Arts. 
7. 0 c 8. 0 da Conveneão de 12 de Janeiro do mesmo 
anno, proximo passadC>, feita com o Governo Britannico 
sobre conducções c portes de cartas transportadas 
pelos Paquetes da Heal Companhia de Southampton 
entre os Portos do Brasil; tenho de declarar-lhe que 
o expediente mais razoavel e que deve adoptar--se no 
cuso que expõe , e em todos os semelhantes he o 
de mandar entregar taes quanlias, em deposito, ao 
Agente que existe nesta Côrte, devendo ser sacada a 
favor deste a dita quantia. O que lhe communico 
para sua intelligencia e execução, cumprindo que Ym. 
se entenda a este respeito com o mesmo Agente. 

Deos Guarde a Ym. - I..uiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Direetor Geral do Corrrio. 



N. 0 38.- JUSTlCA.- A riso de 10 de Fevereiro Ut~ 
1854. - A o Presidente da Província do Ceará, sol
·~_;cndo as duvida.~ susritadas et n~pcilo do pagamento 
da Dizima de Chanccllaria , no crtso de compofiÍ(·rio 
amiga1:el das partes. 

3." Seccáo. Ministcrio dos Negocios da .Juslit:a. 
Rio de Jane'iro em 10 de Fevereiro de 18~d. · 

Illm. e Exm. Sr. - [m additamento ao meu 
Aviso de 12 de Janeiro ultimo, em que participei 
a Y. Ex. haver transmittido ao Sr. ;Uinistro da Fa
zenda copia do seu Oificio d() 1 (i de Setembro do 
anno passado , relativo ús duvidas a h i suscitadas 
sobre o pagamento do Dizimo de Chancellaria no 
caso de composiçiio amigavcl das partes, valor pelo 
qual se deve fazer esse pagamento , c se ú parte 
vencedora, ou vencida pertence satisfaze-lo ; tenho 
de signifiear a Y. Ex., para sua intclligcncia, que 
em soluçáo úquellas dmidas, me communicon o Sr. 
Ministro da :Fazenda, por A viso datado de hontem , 
o seguinte: f. o que o imposto de 2 por 0

/
0

, que substi
tuio o Dizimo de Chanccllaria, no caso exposto , he 
devido pela imporlancia do pedido e Yencido , c niio 
por em~ito de composiçáo realisada na execução ; 
visto que taes composições terião o mesmo em~ito 
que o Art. 3. o do Decreto de 1 O de Junho de 1845 
quiz evitar, quando trata de quitar:üo extra-judicial: 
:2.

0 

que em regra niio proccdeo o Juiz no julgamen
to da composição, á Yista do citado Decreto de 10 
de Junho de 1815 Art. 3. o, c o de 9 de Abril de 
1842 Art. 2. 0 § 1. 0

; por quanto de sua sentença re
sultando o termo final da causa, e importando ella 
quasi h uma quitação judicial, quer na hypothese do 
Decreto de 1812, quer na do Art. 3 . .; de 1815, 
cumpria a elle Juiz fazer effectivo o pagamento do 
mesmo imposto para prevenir quulqucr fraude: 3. o 

finalmentr, qu,ç rm todo o caso, a parte nmcida se 
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adm obrigada ao imposto, c contra ella se deve pro
ceder com a celeridade possível. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo- Sr. Presidente da Provineia do Ceará. 

N.o 3g.- AYiso de 11 de Fevereiro de 1854.
Ordena que sejâ.o cassadas as nomeações de serven
tuarios de officios feitos pelos respectivos scrventua
Tios vitalicios, que scrâ.o obrigados a servi-los pes
soalmente; procedendo-se quando os nâo cxerção nos 
lermos do Decreto n.o 1.'191. de 16 de Dezembro de 
de 1833. 

~linisterio dos Negocios da Jusli1;a. Hio de Ja
neiro em 1 L Fevereiro de 18ji. 

Illm. c Exm. Sr. - Em resposta ao Oflicio de 
Y. Ex. datado de 18 de Janeiro em o qual, expon
do , que existem na Capital dessa ProYincia alguns 
'Escrivães, que allegundo moles tias nomeárão senen
tuarios interinos para os substituírem com approvação 
do respectivo Juiz, c da Presidencia que lhes passou 
titulo, pratica que a Y. Ex. nunca pareceo regular; 
consulta V. Ex. se deve cassar essas nomeucões inte
rinas de Escrivães assim feitos, para se proéeder nos 
termos marcados no Decreto n. 0 1.294 de 16 de De
zembro do anuo findo, ou se devem elles subsistir ; 
cumpre-me de Ordem de Sua Magestade o Imperador 
significar a Y. Ex., que são manifestamenfe contra
rias á Lei de 11 de Outubro de 18:27 essas serven
tias de oflicios a que Y. Ex. allude, requeridas, e 
indicadas pelos servcntuarios vitalícios, por quanto a 
dita Lei só permittio esse direito de indicação , ou 
nomeação aos antigos proprietarios, _e dentro do pra
zo, que e lia fixou. Em consequencta Manda o Mes
mo Augusto Senhor, que taes nomeações sendo cas
sad,its, c ficando de nenhum cffeilo as refGridas ser-
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ventius, Y. Ex. e:-.pet;a a~ eonvcnieutes urdens para 
que os servenluarios vitulicios desses officios sejão 
obrigados a servi -los pessoalmente, procedendo ao 
contrario nos termos do novíssimo Decreto acima 
mencionado. 

Deos Guarde a Y. Ex.- José Thomaz .Nalmco 
de Araujo. -Sr. Prcsi(lentc da Proyincia da Bahia. 

N." .w.- FAZE \D_\.- Em ll de Fevcrcii'O de 185L 
Como se dae pror:edcr na.~ A lfandegas no caso de 

{úlsi[lcaQâO dos rotulo.~. 

Hc•spoHdcudo ao Olficio tlo Sr. Inspeelor da A.lfan
llega tla Curte H." .t28 de i do mcz proximo fin(lo, 
no qual, rernetlewlo a parlicira(;ão do Feitor Eulalio 
sobre hum cuso occorrido de rotulas falsificados, em 
que se verificou notavel accrescimo de mercadorias , 
com circunstancias de dolo e premeditação de as sub
trahir ao pagamento dos direitos, consulta que pro
cedimento deYe ter neste, e em casos semelhantes, 
pois que a disposif;ão do Art. 200 do Hegulamento 
de 2.2 de Junho de l83G, yersa simplesmente sobre 
accrescimo, sem circunstancias que denunciem dolo em 
má fé, as quaes quando se manifeslão são punidas de 
outro mouo de conformiuade com o que dispõe varios 
Artigos do mesmo Regulamento: declaro que nos casos 
como o de (JUC se trata, a inda havendo bem fundadas 
suspeitas de dolo, nüo cabe outra pena senào a do 
citado Art. 200, porque a diilercn~a, ou sincera ou 
fraudulenta, pó de ser ainda encontrada na conferencia 
da sahida, para a qual o Art. 2:27 reservou pena 
mais severa: e com razão porque depois da sabida 
da mercadoria cessiio os meios de reconhecer-se a 
ex.istencia do erro ou fraude. 

Hio em 11 de Fevereiro de 18::14.-Yisconde ele 
Parauú. 
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N:" 41. -.Em 1j <.le fevereiro de 185-i. - Aos Bispos 
compete passar os attestados para os Lentes dos Se
minarias Teceberem os seus ordenados, e dar licenças 
aos Parochos. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
<.lo Thesouro Nacional, transmitte aos ~rs. Inspectores 
das Thesourarias de Fazenda, copias dos dous Avisos 
<.lo Ministcrio da Justica de 3 de Uaio de 184ü e 12 
de Outubro de 1853 : dirigidos ao Presidente e ao 
Bispo do Pará , u fim de que sejão ahi observadas as 
disposições delles, nos casos de que tratão, como ·o 
exigio o Sr. Ministro da Justiça em outro Aviso tam
hem de 1'2 de Outubro de 1853. 

Thesouro Nacional em 13 de Fevereiro de 185i. -
Visconde de Paraná. 

lUinisterio dos :\'cgocios <.la Justiça. H!o de Ja
neiro 1:2 de Outubro de 1853. 

Ex. '" 0 e R v. mo Sr. - Em resposta ao Ofiicio de 
V. Ex. de 8 de Abril deste anno, em que pergunta 
se achando-se os Lentes do Seminario impossibilitados 
para reger suas Cadeiras , ou por enfermidades ou 
por outro mo ti r o, deixando substitutos idoneos na 
fórma do Decreto Imperial de 11 de Outubro de 1851 , 
he suíficiente para que cllcs recehão seus ordenados 
despacho de V. Ex., a quem compete conhecer dos 
seus impedimentos; cumpre-me significar a V. Ex., 
de Ordem de Sua 3lagestade o Imperador , que a V. 
Ex. compete passar as attestações, que, conforme a 
legislação l~iscal, são necessarias para que os sobre
ditos Lentes, dos quaes he Y. Ex. o respectivo chefe, 
possão receber os seus ordenados, sendo que aos mes
mos lentes, he por identidade de razão applicavel 
o Aviso de 3 de l\Iaio de 18-19, devendo porêm quanto 
ú substituição c ordenado do Lente impedido , e do 
seu Substituto, obsenar· se o Art. ü." do Decreto llc 
11 de Outubro de 18:11. 
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Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo..- Sr. Bispo do Pará. -Conforme, Antonio 
Alvares de MiranJ.a Varejão, Oflicial maior interino. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Hio de Janeiro 
em 3 de I\Iaio de 1849. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua Ma
gestade o Imperador o Officio que ao I\Iinisterio da Fazen
da dirigia em data de 8 de Fevereiro ultimo, o Inspector 
da Thesouraria dessa Província áccrca das licencas 
eéclesiasticas; l\Ianda o Mesmo Augusto Senhor declarar 
a V. Ex. para que o faça constar ao referido Inspector, 
que o Art. 93 por elle citado da Lei de 24 de Outubro 
de 1832 , us.:indo dos termos - Empregados ClVJs -
claramente os distingue dos Empregados ecclcsiasticos 
e militares sujeitos a instituições cspeciaes e muito diwr
sas ; e que a respeito das licenças aos Parcchos não 
sendo para fóra do Imperio , cuja concessão he da 
prerogativa do Governo Imperial, podem os respectivos 
Prelados concede-las, no que nenhum inconveniente 
pódc occorrcr, visto que ,he h uma das condições essen
ciacs em tacs concess0es, ficarem as Igrejas servidas 
por Sacerdotes idoneos, que em tudo fação as vezes 
!le 1\trochos. ú custa dos licenciados sem onus da 
Fazenda Puhlica ou detrimento do serviço da Igreja 
c do Estado. 

Deos Guarde a V. Ex.- Euscbio de Queiroz Cou
tinho I\Iattoso Camara. - Sr. Presidente da Província 
do Parú. - Conforme, Antonio Alvares de Miranda 
Varejão, Official maior interino. 
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N." H.- Em 13 de Fevereiro de 185-í.- Prestarão 
de contas dos curadores de heranças jacentes. • 

O Visconde de Paraná, Presidente do TriLunal 
do Thesouro Nacional, tendo noticia de que com mo
rosidade são prestadas as contas dos curadores das 
heranças jacentes: recommenda muito terminantemente 
aos Srs. Inspectores das Thesourarias de l<'azenda, que 
instem pela prestação das ditas contas, promovendo 
a remoçüo da curadoria, e a consecutiva responsabi
lidade, daquelles que as não prestarem dentro de certo 
prazo, ou niio entrarem para os respectivos cofres 
com os dinheiros a seu cargo. 

Thcsouro Nacional em 13 de Fevereiro de 18;1-1 .. -
Yiseonde de Paraná. 

N. 0 oi3.- BIPERIO. -Aviso de 13 de Fevereiro de 
1851.. - Declara as formalidades com que devem ser 
(citas os exames de suffiâenr:ia c outros no Coller;io 
de Pedro 2. 0 

2: Seccão. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
gocios do Irnperio em 13 de Fevereiro de 1854 .· 

Accuso o recebimento do Officio de Vm., datado 
a G do corrente mez, no qual consulta se o exame 
porque tem de passar das ma terias do 4. • anno desse 
Collegio o alumno do 3. o anuo Joaquim Bandeira de 
Mello Franco, que foi dispensado da frequencia da
quelle anno, deverá ser feito em presença da Com
missão do Governo , e Tribunal dos Professores, como 
se procede no fim de cada anno lectivo, ou se pelo 
modo como se procede nos simples exames de suffi
ciencia; e finalmente expõe que em falta de h uma 
norma, que o guiasse no pro,:;esso elos exames de 
sufficiencia , adoptára o expediente de mandai-os fa
zer pelos Professores do anno, em que o examinando 
houvN di' srr ma1rirulado. 

• 



Respondendo á duvida por Ym. proposta, tenho 
a declarar-lhe, que, tanto o exame dos alumnos, de 
que trata, como tudos os exames das materias do -1." 
anno desse Collegio, deverão ser feitos em presença 
do Commissario do Governo, tendo sido para este fim 
designado o Exm. Visconde de Abrantes, c das pessoas 
que costumão no fim do anno formar o Tribunal de 
julgamento; c quanto ao expediente que tomou so
bre o modo de fazerem-se os meros exames de suf
ficiencia, foi pelo Governo approvado ; c assim se 
deverá seguir em todos os exames de alumnos que 
pretenderem matricular-se até o 4. 0 armo inclusive. 

Deos Guarde a Ym. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr.:Rcitor do Collegio de Pedro :2. 0 

N. o 44. - Aviso de 14 de Fevereiro de 1854. -
Dcnega a Benedicto José da Silw França o privilegio 
exclusivo por dez armas , que pede para fazer o Com
mercio de guaraná entre a Provincia de JJ/atto Grosso, 
c as do Pará c Amazonas. 

4. • Seccão. Rio de Janeiro. lUinistcrio dos Ne
gocias do Imperio em U de Fevereiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua Magestacle 
o Imperador, com o Officio de V. Ex. de 2G de Agosto 
do armo passado , sob n. o 5~), o requerimento em que 
Benedicto José da Silva Franca, como Director ele hu
ma Sociedade de Commercio ·formada na Villa do Alto 
Paraguay Diamantino dessa Província, pede não só 
a approvação dos Estatutos da dita Sociedade, cujo 
autographo juntou , e ora devolvo a V. Ex., mas 
tambem a concessão de privilegio exclusivo por dez 
annos, para fazer o commercio de todos os generos, 
ou pelo menos de guaraná entre a mencionada Pro
víncia e as do Pará e Amazonas, compromettendo-se 
em compensa(:ün deste privilegio: 1." a abrir hum 



Y<H'ildouro no Sallo Augusto com os apparelhos neccs
sarios para a conducçiio das canoas c cargas : 2." a 
abrir igual varadouro na Cachoeira de São .loiio da 
Barra: 3. o a melhorar o canal no Salto de São Simão: 
1~ o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se , por Sua 
Immcdiata Hesolução de .i do corrente com o pare
cer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho 
(l' Estado, exarado em Consulta de 2{) de J anciro fin
do, Houve por bem ~Iandar declarar a V. Ex. que 
11<10 pôde ter lugar nem a approvaçüo dos referidos 
Estatutos, nem a concessão do priYilegio pedido , 
por ser este contrario aos princir.ios economicos, que 

. rcpcllem toda a especie de privilegias no commercio 
interior do paiz, tolerando apenas huma ou outra 
restricçüo da liberdade commercial, quando se trata 
de encetar relações no exterior com paizcs longin·
quos c pouco conhecidos; e tambem porque o fundo 
da Sociedade he tiio limitado , que niio pódc inspirar 
a confiança necessaria para a realisaçüo de huma em
presa, que aliús se destina a levar avante obras de 
suLido valor, e que por certo não se poderião yc
rificar com tão pequenos recursos. 

Dcos Guar·de 3 V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Presidente da Proyincia de Matto Grosso. 

N. 0 -iG.- FAZENDA.- Em 1::, de Fcycrciro de 
1854. - I!c permittido o dc.~pac/w de rcexporta~:ão 
de mercadorias, ct~jo despacho para consummo estam 
iniciado. 

Considerando quanto foi exposto pcl_o negociante 
B. A. Vieira de Mendonça , no requerimento sobre 
que informou o Sr. Inspector da Alfandcga da 
Corte com o seu Oflicio n.o 431 de 7 do mcz pro
ximo findo , interpondo recurso ela decisüo pela qual 
foi <lenegada ao Supplicante a reexportação de parte 
de~ hum a porçiio dr barris d' a~uardcntc, vindos d<~ 

.. 
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.Ma laga no Brigue Hespanhol Malayador ; e tendo em 
vista que o Art. 90 do Regulamento de 22 de Junho 
de 18;j6, diz simplesmente que as mercadorias impor
tadas são sujeitas a hum dos tres despachos , consumo, 
baldeação e reexportação : mas não diz que iniciado 
hum delles fiquem excluídos os outros; c1ue o Art. 
213 do mesmo Hegulamento sujeita a 1 •j, mais n. 
mercadoria que se demorar por mais de 8 dias na 
sala da abertura , porêm que isto só se pódc entender 
quando a demora pron~m da parte c nüo de outro 
qualquer motivo; e que finalmente os Hcgulamenlos 
de 17 de Novembro de 1814, Art. 8. 0 , de 27 de Feve
reiro de 1849, Art. 6.", e de 30 de Julho de 1850, 
Art. 2. o, permittem ás Partes, quando se nãv con
formão com · a Mcisão dos arbitras , reexportar as 
mercadorias , permisslio que não suppõe que a re
exportação seja prohibida nos c.utros casos, para o que 
necessario fora a existencia de prohibição expressa, 
que não ha ; sendo que a perturbação que a variação 
do despacho causa no expediente não hc motivo bas
tante para coarctar essa facilidade, não opposta aos 
Regulamentos , ainda conh~cen~o-se qu~ as partes usão 
della quando não podem 1lludrr a vJgJlancJa dos Em
pregados: resolveo o Tribunal do Thesouro Nacional 
dar provimento ao recurso, mandando que se conceda 
a reexportação pedida ; cumprindo porem que se for 
esta para portos do Impcrio se declare na Guia c Ma
nifesto o gráo d' aguardente. 

O que participo ao Sr. Inspector para sua intelli
gencia e cxecu-;;ão. 

Rio em 15 de Fevereiro de 1854. - Yiscondc de 
Paraná. 
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N." .16. -- JUSTICA.- Aviso de 16 de Fevereiro de 
j 854. - A o Presidente da Pt·ovincia do Ceará 1·e-

, solvendo , que o Juiz formador da r:ulpa não hc 
t:ompetenle para tomar conhecimento das árcumstanâas 
justificavcis dos crimes, on para pronu11ciar, on n.: · 
formar a p1·ommcicL em gráo de recurso. 

l\Iinisterio dos Ncgocios da Justiça. Hio de .Ju
neiro em 16 de Fevereiro de 1851. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Foi presente á Sua ~Iages
taue o Imperador o Officio de V. Ex. dataJ.o de :H 
de Janeiro passado, sob o qual re:nettco outro du 
Juiz de Direito do Aracaty de 2 do mesmo mcz , 
consultando sobre a seguinte duvida; - se o Juiz 
formaclot· da culpa he competente para não pronun
ciar, ou reformar a pronuncia em gráo de recurso, 
a titulo de que o réo niio teve intenção de praticar 
o crime, ou de te-lo praticado em defesa sua, ou 
se só ao J ury pertence discutir , e apreciar essas 
circumstancias.- Decidio V. Ex. -que não sendo re
pugnante á Lei que o Juiz formador d;_t culpa mande 
escrever a defesa verbal , que offereccr o indiciado 
no acto do interrogatorio ordenado no Art. 98 do 
Codigo do Processo Criminal, fazendo mesmo juntar 
os documentos que por elle forão apresentados, como 
explicou o Aviso de 17 de Dezembro de 1850 , que 
só prnhibc que se admitta inquirição de testcmunlws 
por parte do indiciado, c devendo, o Juiz formador 
da culpa, tomar em considcra(,;ão a defesa , c doeu
menlos, que não podem ser inuteis , parece, que 
todas as yczes, que dessa defesa, e documentos re
sultar que o crime foi comrnettido com as circum
slancias mencionadas em alguma das hypothcses do 
A~t. H do Codigo Criminal, nenhuma disposição in
h_Ibc o Juiz de dcspronunciar o réo, antes deve dedu
Zir- se a com pctencia do modo porque o citado Art. 
ns do Couigo manda fazer o interrogatorio, ordenando 
no § G." -IJUe s~ pergunte ao r·5o se tem hctos a 
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a !legar, ou provas, I{Ue o j ustifi({UCm, ou nwslrem 
sua innocencia; ú vista <lo que, he evidente que ao 
.Juiz formador da culpa cabe revogar a pronuncia em 
gráo de recurso, por ser o crime juslifiea-rel; Hou
Yc o Mesmo Augusto Senhor por bem niio ApproYar 
a decisão de Y. Ex., por quanto , a aprecia(;ão da 
defesa, e justificação dos crimes he da exclusint com
pctcncia do .Jury como Juiz do facto, -niío podendo 
a j urisdic~;üo dos Juizes formadores da culpa, c dos 
.l uizes, c Tribunaes de recurso ir além do objecto , 
que o Art. U.4 do Codigo do Processo determinou , 
isto he, a cxistencia <lo crime, c quem seja o <lelin
'1uenle, -sendo que ao contrario sem discussão ple
naria, c regular, nüo preenchidos os turnos cru c a 
tci estabeleceo para o amplo conhecimento da -rcr
dade, muitos crimes ficariiio impunrs, c abafados 
pelo patronato, c seriúo com prejuízo 1la inslitui~;üo 
do Jury retirados de sua compclcncia, c jurisdicção. 

Deos Guarde a Y. Ex. -Josó Thomaz :Nabuco 
de Araujo- Sr. Prcs!dcnle da Prorincia do Ceará. 

:\.
0 4i.- DIPEIUO.- A-viso de 1G de Fercrcirn de 
1854. - Approva a deliberação do lnspcctor da The
sourm·ia de Sergipe, denegando ao Administrador do 
Correio da mesma Província, o pagamento do respcct i ru 
,rencimento pelo tempo em que estere preso por ainw 
zwrticular. 

3.a Sccciio. Hio de Janeiro. 3Iinisterio dos Nc
gocios elo In1pcrio em 1ü de l~eYcrciro ele 18ji. 

Il1m. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua l\Ia
gestade o Imperador com o Officio de V. Ex. de 23 
de Setembro do anuo passado, sob n. 0 7i, o requeri
mento do Administrador do Correio dessa Província, 
Joaquim de Mello Cardoso, em que pede pngamcnto 
do ordenado t}Ue deixou de pcn:cJJcr durante o tempo 
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em que não esleve em cxcrctciO do seu emprego, em 
razão de ter sido preso c processado por crime par
ticular: Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor 
Mandar declarar que nüo póde ser deferida a pre
tençüo do Supplicante, visto como se não acha. _clle 
comprehcndido em nenhum dos casos de legthmo 
impedimento, de que trata o final do Aviso de 7 de 
~larço de 18i6 , sendo procedente as razões em 
que se fundou a Thesouraria da Província para dene
gar o mencionado pagamento, c que V. Ex. repro
tluzio em seu dito Olficio : o que communico a Y. Ix. 
para sua inlelligcncia e para o fazer constar ao Suppli
cante. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. 0 18.- AYiso de 17 Je J7cvereiro de 185-i.
Declam o 1wmero de Ueitores que dete dar a Paro
chia da Palmeira, e a inrompatibilidade de ser o Pre
sidente da Mesa Parochial contemplado 11a turma do.~ 
H/citares que tem de cuutaiTCi' para a Rllll organisação. 

1." Seccüo. Rio de Janeiro. Ministcrio dos i'\c
gocios do Únperio em 17 de Fevereiro de 1851. 

lllm. c Exm. Sr. -Tendo merceiuo a Imperial 
npprovar;üo, por srrem conformes ú doutrina de di
Ycrsos AYisos, as decisões por V. Ix. dadas á Con
s':llta, que lhe fez, por Ofncio de 20 de Janeiro pro
xtmo findo, o .luiz de Paz mais Yotado da Parochia 
<la Palmeira, declaranJ.o ao mesmo Juiz: 1. 0 que a 
ui ta Parochia náo pôde dar mais de quatro Eleitores, 
em face da 2.• parte do Art. 52 da Lei Regulamen
tar das Eleições , por se•· este o numero , que teve 
nu eleiçü.o geral de 184.2; não obstante terem sido 
nel!a qualificados '26i Eleitores : 2. o que, apezar de 
ser o referido Juiz hum dos Eleitores da Paro chia, 

• 



não pode ser contemplado nas turmas para a fur
macão da Mesa Parochial, visto que pela Lei tem de 
exercer a Prcsidencia da mesma l\Iesa , e não lhe he 
dada a opção em laes funcções : msim o communico 
a Y. Ix. para o seu conhecimento, e em resposta 
ao seu Officio de 2i do citado mez de Janeiro. 

Deos Guarde a Y. E:x.- Luiz Pedreira do Coutto 
J.'erraz. -Sr. Presidente da Província do Paranú. 

N.o .i9.- Aviso de 17 de Ferereiro de 185-i. -
Solce duvidas propostas pelo Juiz de Paz mais votado 
dn Parochia da Fi/la de São Jose dos Pinhaes, da 
l 1rovi11cin ·do Paraná, sobre a organisaçào da Mesa 
Paro1 hial para a eleição de Eleitorf's que tem de eleger 
hum ,",'enador. 

1." Seccúo. Hio de Janeiro. ~linistcrio dos Ne
goc!os do ln1pcrio em li de Fercreiro lle 1851. 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua Mages
tade o Imperador o Ofiicio de \". Ex., de 2.í de Ja
m~iro proximo findo, communir.:~mdo a decisão, que 
dera, ao fJUC lhe dirigira o Juiz de Paz mais votado 
da Paro~hin da Villa de Süo Jo:-;e dos Pinhaes, con
sultando : 1. o se n Mesa Parochial, que tem de or
ganisar no dia 2() do corrente para a clciçiio elos 
Eleilore~, que hão de eleger luun Senador por essa 
Província , deve ser formada pdos Eleitores, que 
baviüo de ser nomeados no dia :1 deste mez para a 
eleição de Deputados , ou se pelos Membros, que 
eompuzcrüo a Junta de qualifitaçào: 2. 0 se no cuso 
de deverem ser convocados taes Eleitores, póde ser 
dispcnsndo, por núo caber no tempo , o prazo de 
trinta dias entre a sua conYOcacào c a rcuniúo da 
Mesa: E o Mesmo Augusto Senl{or Houve por hem 
Approvar a decisüo por V. Ex. tomada , quando , 
nella cr_~mprclwndendo as duas mencionadas dm·idas, 



declarou ao referido Juiz de Paz , q uc der c ser fui'
mada a dita lUesa pclils pessoas, com que se orga
nisou a Junta de qualificação ; visto como essa de
cisão he conforme á doutrina de diversos Avisos, c 
entre elles o de 14 de I<'evereiro de 1850, sob n. 0 

17 , por dar-se no caso presente a mesma hypothcse 
nclle memorada de não ter ainda sido reconhecida 
a legitimidade de taes Eleitores pelo Poder competente. 

O que cornmunico a V. Ex. para seu conheci
mento e governo. 

Dcos Guarde a V. Ex. -- Luiz Pedreira do Contto 
Ferraz.- Sr. Presidente da ProYincia do Paraná. 

N .0 50.- JUSTICA.- AYiso de 18 de Fevereiro de 
1854. - Ao Presidente da Prorincia do Ilio Grande 
do Sul, resolvendo raria~ duvidas suscitada.~ Te/ati
vamente á nomeação dos Supplcntes dos Jui:cs Jlu
nicipaes e de Orphüos. 

Ministerio dos Negorios da Justiça. Hio de Janei
ro em 18 de Fevereiro de 185.1. 

Illm. c Exm. Sr. -Foi presente a Sua Mages
tade o Imperador o Officio de V. Ex. datado de '27 
de Janeiro proximo findo, em o qual expõe que não 
tendo prestado juramento quatro dos Supplentes no
meados para substituir o Juiz Municipal c de Or
phãos de Pelotas, o que traria grave detrimento ao 
se_rviço da Justiça , orclcnára ao respectivo Juiz de 
Direito que marcasse hum prazo razoavcl para que 
Os referidos Supplenles prestassem o juramento, ou 
nllegassem escusa legitima, c não tendo ellcs acudido 
a esta determinação, rcsolYera preencher os quatro 
lugares vagos com outros Cidadãos: mas reclamando 
contra esta deliberação o unico Supplente que se 
achava jummentado, allegando razões tiradas do Dc
crctQ n. 0 ()i!) dr> :21 de Nnvemhro flc 18<\n, eon-
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sulta V. Ex.: Lo se a Listu Jcsignamlo seis Cida
dãos para o cargo de Supplcnlcs do Juiz Alunicipal, 
e de Orphãos de hum Termo, torna-se inaltcravel 
logo que he publicada officialmenle , embora não 
tenhão ainda os nomeados acceitado o lugar, ou se 
sómente se deverá considerar completa para dfeito 
de ser permanente, e inalteravel depois de terem 
os nomeados pelo facto do juramento, ou qualquer 
outro meio, manifestado sua acccitação: '2." se nesta 
ultima hypolhesc , c allegando qualquer dos nomea
dos motivos legítimos que o escusem do cargo, po
derá o Presidente designar outro para o mesmo 
lugar ate completar o numero de seis, exigido por 
Lei? Houve por hem o 1\fesmo Augusto Senhor Ap
provar a: medida por Y. Ex. tomada, sendo certo 
que, o Decreto n. o G49 de 2 L de N ovcmhro de 
1849, suppõe a Lista dos seis Supplcnles preen
chida, pela effccliva acceitação , e Juramento dos 
nomeados, que devem para este fim, em prazo ra
zoavel, ser avisados, logo que a nomeaçiio he feita. 
Outrosim, convem observar que os que forem de 
novo nomeados para substituir aos que não accei
tarem, serão collocados nos ultimos lugares, tendo 
prcferencia á estes os que primeiramente forão esco
lhidos , ainda que o não fossem para os primeiros 
lugares. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Jos6 Thomaz Nabuco 
de Araujo - Sr. Presidente da Província do Hio 
Grande do Sul. 
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N: 51.- IMPERIO. --Aviso de 18 de Fevereiro de 
1854. - Approva a propo.~ta do Director Geral do 
Correio, relativa ao lançamento do porte das cartas 
cstrangeims, constantes do Oíficio abaixo. 

3. a Seceão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Imperio em 18 de Fevereiro de 1854. 

Em resposta ao seu Ofllcio n. o 30 de 11 do cor
rente, em que Vm. propõe alterar a pralica seguida 
na AJ.ministruciio do Correio desta Côrlc nos lanca
mentos dos portes das cartas procedentes d.e Estran
geiros , substituinJ.o por outra que , produzindo o 
mesmo resultado, abrevia essa operação; cumpre-me 
declarar-lhe que Sua Magestade o Imperador Houve 
por bem, approvar a sua proposta; devendo Vm. re
commendar a sua execucão nas Administracões , onde 
possa ter app1icação. • · 

Deos Guade a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Director Geral do -Correio. 

OFFICIO. 

N." 30. - lllm. e Exm. Sr. -A maneira porque 
actualmente se faz no Correio da Corte o lancamento dos 
portes nas cartas estrangeiras faz perder bastante tem
po, sobretudo para a entrega no balcão: são lançados 
por inteiro: resulta da h i que, tendo de entregar-se mais 
de huma carta , faz-se precisa huma operação de 
sommar, e ás vezes extensa por serem muitas as car
tas. Esta operação será abreviada se em lugar de 
sommar se puder fazer por multiplicação. He por isso 
que acabo de ordenar que em vez de continuar a 
pratica actual , se use dos mesmos representativos, isto 
h e, cujas unidades correspond.ão a h uma quantia sa
bida, que he sempre hum porte simples: por ex
emplo, as cartas procedentes de Soutampthon pelo 
respectivo Paquete pagão quando até 4 oitavas 240 
réis, de A a 8 oitavas 480 réis, de 8 a 16, H60 
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réis; de 16 a 24 pagão 1.'tl'440, e assrm por di
ante sempre por multiplos de 240 reis ; d' ora em 
diante em vez dessas quantias por extenso se escre
vão numeras que os representem, o numero 2 por 
exemplo quer dizer duas vezes 24.0 réis, ou ,í80 
réis; o numero 4 quer dizer quatro vezes 240 réis 
ou 960 , e assim por diante. 

Assim , em huma grande somma de cartas ha
verá apenas o trabalho de huma somma de numeras 
digitas, que he facílimo, e depois essa somma scrú 
multiplicada pelo que cada huma unidade dessas re
presenta. O que levo ao conhecimento de V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex. -Directoria Geral do Cor
reio em 11 ,de Fevereiro de 1854. - Illm. c Exm. 
Sr. Conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , Minis
tro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio.
O Director Dr. Thomaz José Pinto de Serqueira.- Con
forme, José Donifacio Nascentes de Azambuja, Official 
maior interino. 

N. 0 52.- Aviso de 20 de Fevereiro de 1854. -
Approva a deliberação tomada pelo Presidente da Pro
mncia da Bahia, de declarar que o Emprcyado de 
Fazenda, sendo chamado como Supplente de Juiz de 
Paz , por impedimento dos anteriores, para fazer par
te da Mesa de Qualificação dos 'eotantes da Freguezia 
de S. Pedro da Capital, não deve soffrcr desconto 
algum nos seus vencimentos em quanto se achar occu
pado nesse serviço. 

1. a Seccão. Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Ne
gocias do In1perio em 20 de Fevereiro de 1854. 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo presente á Sua Ma
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. datado em 
20 de Janeiro do anno proximo passado, sob n. o 33 , 
em que submette ao conhecimento do Governo Im
perial a deliberação, que tomára, dr declarar ao 
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Inspeclor lia Thesouraria de Fazenda dessa Provin· 
cia, que o Empregado da mesma Thesouraria José 
Egydio Nabuco, sendo chamado como Supplente de 
Juiz de Paz, por impedimento dos mais votados, 
para fazer parte da Mesa de qualificação dos votan
te:; da l"reguezia de S. Pedro da Capital , não devia 
soffrer desconto algum nos seus vencimentos , em 
quanto se achasse occupado naquelle serviço : Houve 
o Mesmo Augusto Senhor por bem Conformando-Se 
com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho d' Estado, exarado em Consulta de 26 de 
Agosto do anno findo , Approvar essa sua deliberação; 
por quanto as decisões e ordens do Governo, pelas 
quaes tem sido declarado incompatível o exercício cu
mulativo e effectivo dos empregos de Fazenda e do 
cargo de Juiz de Paz, e conseguintemente não justi
ficaveis as faltas provenientes ou motivadas por tal 
exercício, não são extensivas ao caso em que o 
cidadão empregado de Fazenda, e votado para Juiz 
de Paz , não entrando em exercício da jurisdicção e 
attribuições deste cargo, he apenas chamado, em vir
tude da Lei, para certas e especiaes funcções , como 
são as de que se trata : em tal caso, assim como em 
todos aquelles, em que o empregado deixe de servir 
durante dias, impedido pela necessidade de desempe
nhar funcções eleitoraes, na qualidade de votante e 
de Eleitor, a razão da incompatibilidade só poderia 
proceder em vista de expressa disposição de Lei, ou 
ordem do Governo. 

O que communico a V Ex. para sua intelligen
cia, e para o fazer constar ao dito Inspector. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província da Bahia, 
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.N." 53. - AYiso de 20 de feycreiro de 183-i.
Approva a decisão dada pelo Presidente da Provincia 
do Pamná, de que o Supjilcnte de hum Eleitor, cu,jc~ 
eleição fora annullada , devia fazer parte da Junta 
de Qualificação, por ser cllc o competente, e não este. 

1. a Seccão. Uio de Janeiro. Minislcrio dos ~c
gocios do hnperio em '20 de fevereiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua l\lages
tade o Imperador o seu Oflicio n." 10 de 19 de Ja
neiro ultimo, participando que havia resolvido nega
tivamente a duvida proposta por hum dos .Membros 
da Junta Revjsora de Qualificaçüo dessa Capital, que 
pretendia, contra a opinião da mui o ria da .I unta, que 
o Supplente Substituto do Eleitor, cuja eleição fora 
annullada pelo Poder compr:lentc , núo podia fazer 
parte da turn:a dos Ileitores. E o Mesmo Augusto 
Senhor, de tudo inteirado, ~Ianda declarar-lhe que 
mereceo Sua Imperial Approvaç·ão a decisão de V. 
Ex., visto que a legitimidade dos Eleitores só fica 
estabelecida depois de approrada a eleição pelo Poder 
competente, que era neste caso a Camara dos Srs. 
Deputados, e o Supplente, na especie sujeita, passou 
a ser Eleitor pelo facto da annullaçüo dos poderes 
daqueUe que o precgdia na votação na lista dos Elei
tores , não podendo ter outra intelligencia o Art. 5. a 

da Lei Regulamentar das Eleições. O que communico 
a V. Ex. para o seu conhecimento. 
. Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Prorincia do Paraná. 



N." 54. JUSTICA.- Aviso de :20 de Fevereiro de 
1854. - A o Presidente da PrOiiÍncia do Ceará. 
Declara que sendo a confiança dos Subdelegados a 
condição estabelecida pora a consenação dos Tcspecti-
1.:0S Escrirães, 1w {órma dv .1rt. 4i do Regula
mento de 31 de Janeiro de 184.2, nrio pódc a {al
ta dessa confiança deixar de ser admillida como razão 
wmcientc para a demissão dclles. 

Uinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em :20 de Fevereiro de 1854. 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua i\Jages
fade o Imperador o Officio de V. Ex. datado de 26 
de Dezembro do anno findo, em o f{ual expõe, que 
tendo o Subdelegado de Missão Velha , fundado no 
Art. 44 elo Regulamento ele 31 ele Janeiro de 1842, 
suspenso e substituído interinamente o respectivo Es
crivão, o Delegado supplente ordenou-lhe que consi
derando de nenhum cffeito aquella suspensão, inves
tisse de novo o Escrivão no exercício de suas fun
ções, dispensando dPllas ao que havia sido nomeado 
interinamente, e sendo V. Ex. consultado a respeito 
da questão pelo mencionado Subdelegado, attenta a 
doutrina do dito Art. 44 do Regulamento já citado, 
o qual dispõe, - que os Escrivães dos Subdelegados 
sejão conservados em quanto forem da confiança 
destes, e dá aos mesmos Subdelegados o direito de 
suspende-los, e substitui-los interinamente, até que 
a demissão seja ordenada pelo Delegado; decidio que 
sendo a confiança dos Subdelegados a condição es
tabelecida para a conservação dos respectivos Escri
vães , não póde a falta desta confiança deixar de 
ser razão para a demissão delles ; e Houve o ~Ies
mo Augusto Senhor por bem Approvar a decisão 
de V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo- Sr. Presidente da Pro·yincia do Ceará. 
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N.o 55.- IUPElUO.- Aviso de 2:.2 de Fevereiro de 
1854. - Approra a soluçiio que dera o Presidente da 
Provincia de Santa Catharina d duvida proposta pela 
Camara ll!unicipal da Capital , se devia exped,ir di
ploma a hum Deputado Provincial supplente , por se 
cswsar outro de lomar assento , duolvcndo-ihc o diplo
ma, independente de requisição da respectiva Assembléa. 

1. • Scccão. Rio de Janeiro. Minislcrio dos Ne
gocias do Imperio em 2:2 de Fevereiro de 185í. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador o Ofiicio de V. Ex. n.0 '21 de 
5 de Abril 'de 1852, que acompanhou huma copia 
da resposta·· que V. Ex. dera ao Olficio que lhe di
rigira a Camara Municipal da Capital dessa Província 
em data de 30 de Março do mesmo anno, consul
tando se no caso que occorrêra , de escusar-se hum 
Supplente de Deputado Provincial de tomar assento 
por motivo de molestia, reenviando o respectivo diplo
ma devia ser logo expedido novo diploma ao imme
diato em votos ou esperar--se que a Assembléa o exi
gisse : Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor Appro
var a solução que V. Ex. dera á mencionada Con
sulta , declarando á Camara que em vista da disposi
ção do Art. 89 da Lei de 19 de Agosto de 1846 , de
via , independente de novn requisição , expedir diplo
ma ao supplente immediato em votos ao que se es
cusára, fazendo-lhe constar, por Officio , o motivo por 
que lhe competia tomar assento. O que communico 
a V. Ex. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Presidente da Província de Santa Ca
tharina. 
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N. 0 56.- FAZENDA.- Em 22 de Fevereiro de 1854. 
Sobre a cobrança da meia siza da venda de escra1:os, 

feita por Agentes de leilões. 

Em resposta á consulta que faz o Sr. Adminis
trador da Hccebcdoria do Município da Corte, em seu 
Officio n. 0 6:2.2 de 15 do corrente, sobre o modo de 
proceder na cobrança da meia siza da venda de escra
vos, feita por Agentes de leilões, competentemente ma
triculados ; entrando em duvida, em vista do que dis
põe o Decreto n. o 151 e Art. 18 do Uegulamento de 
11 de Abril de 1842, se deve cobrar-se a meia siza de 
qualquer preço porque se vendão os escravos nas refe
ridas Agencias, ainda mesmo que pareça diminuto: 
declaro, para sua intelligencia c execução, que, pelo 
Art. 70 do Codigo Commcrcial. os AgciJ.tes de leilões 
tem fé publicá na venda de fazendas, e outros 
cffeitos que pelo mesmo Codigo se manda fazer ju
dicialmente, ou em hasta publica. 

E bem que o caso da venda de escravos não se 
ache dentro da letra do mencionado Artigo ; toda
via , por paridade de raziio, não se demonstrando má 
fé , devem-se atlendcr ás contas de venda de que trata 
o Art. 72 do mesmo Codigo para a cobrança da meia 
siza; não sendo applicavel ao caso a disposição do Art. 
1~ do Regulame?to ~i ta do pelo Sr. Administrador, 
visto que esta disposição se basea na hypothese de 
fraude, e occultação do verdadeiro preço da venda; 
o que no facto em questão se não pode suppôr, ou 
se não deve suspeitar: sendo por tanto a base da taxa 
o preço da venda feita em leilão , e não o valor que 
se arbitra. 

Rio em 22 de Fevereiro de 1854. -Visconde de 
Paraná 
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N. o 57.- Ii\IPERIO. -Portaria de 22 de Fevereiro de 
1854. --Declara livre o ensino da homceopalhia, e per
mittido á Eschola Homceopathica da Côrte o pas.~ar attes
tados a seus alwnnos, h uma vez que não tenhão as 
formulas de diplomas passados pelas A cadcmias reco
nhecidas pelas Leis, e não dê nelles antorÍsitÇilO pam 
o exercicio d1t medicina; e ordena que sejúo cohihidos 
us abusos q1w a este respeito se praticarem. 

2.a Seccão. Hio de Janeiro. Minislcrio dos 1\"c
gocios do lrt1pcrio em 22 de Fevereiro de 18::>1.. 

Sendo presente a Sua l\Iagestade o Trnpera<lor o 
Ofiicio da Junta Central de Hygiene Publica, datado 
de 26 de Novembro do anno findo, em que repre
senta e pede providencias contra abusos da Eschola 
Hommopatica desta Côrte , hum elos quaes he o de 
conceder Diplomas, c com ellcs autorisar o exercício 
da Hommopathia: Houve por bem o Mesmo Augusto 
Senhor, Conformando-Se com o parecer ela Secçü.o dos 
Negocios do Imperio do Conselho d' Estado , exarado 
em Consulta de 2.2 de Dezembro proximo passado, 
Mandar Declarar á mesma Junta. 

1. • Que sendo permittido pela Lei a todos os ha
bitantes elo Imperio, não só nacionaes, como estran
geiros, o livre ensino de qualquer ramo dos conhe
cimentos humanos, não cabe na esphera das attribuições 
do Governo Imperial prohibir o ensino da Hommopa
thia, bem como de qualquer outro systema de medici
na, e nem vedar que se passem certificados que não 
sejão mais do que simples attestações de estudos, pois 
que tal faculdade he hum consectario natural e ne
cessario deste direito. 

2. 0 Que não sendo, porêm licito exercer a medi
cina, em todos os seus ramos, e segundo qualquer 
syste~1a, senão. ~s pessoas que exhibirem provas de 
sufiictentes hab1htações nos termos, c pelo modo, 
que tem as leis estabelecido, he evidente que os cer
tificados, que nos scns alumnos ronfrrc a Eschola H o-
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mreopnlhica, não podenuo ser admittidos a registro nas 
Repartições de Hygiene Publica, os não habilitão 
para praticarem a arte de curar; e se assim estes 
procederem , incumbe ú mencionada Junta usar dos 
meios, que lhe faculta o llegularncnto respectivo para 
fazel-os punir competentemente, como infructores das 
Leis que regulão o exercício ua medicina. 

3.0 Que não podendo ser tolerado, nem que os 
certificados conferidos pela Eschola Hornreopathica 
á seus Discípulos sejüo revestidos de formas , que os 
tornem semelhantes ús Cartas , que as Escholas c 
Academias, legalmente autorisadas, düo a seus alum
nos, nem que contenhão declaração alguma, donde 
se possa inferir que sejiio dados corno titulos de ha
bilitaçiio, não só para o ensino mas lambem para a 
pratica da doutrina homffiopalhica ; ordena, nesta 
data o GoYerno Imperial ú dita Eschola, que se cinja 
nos mesmos certificados ú forma adaptada e seguida 
nos atlestados de estudos, que são passados pelos Col
legios, Lyceos e Professores particulares, abstendo-se 
absolutamente de dar-lhe semelhanca com as Cartas 
conferidas pelas Academias c Escholas autorisadas, e 
bem assim de inserir nelles qualquer declaração re
lativa a habilitações para o exercício da medicina. 
O que pela respectiva Secretaria d'Estado se commu
nica ú Junta Central de Hygiene Publica para seu 
conhecimento e governo.-- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. 

N. B. Expedirão-se as necessarias ordens á Es
chola Hommopathica da Côrte no sentido da Portaria 
acima. 
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N. 0 58.- Aviso de 22 de Fevereiro de 1854.
Manda admittir a tomm· assento como Vereador da 
Camara llfunicipal da Vil/a de Lorena , da Província 
de Sâo Paulo , a hum Cidadão que se acha ahi qua
lificado 1:otante , e que {'ora rxcluitlo da qualificaçâo d1~ 
!UJ'atlos do districto de sua anterior ?'csidcncia, por td-a 
mudado para a que/la Vil/a. 

1.' Seccüo. Rio de Janeiro. r1Iinislerio dos Nn
gocios do Imperio em 22 Je Fevereiro de 18;).1.. 

Illm. e Exm. Sr.- Foriio presentes a Sua Ma
gestade o Imperador o requerimento e mais papeis 
que acompanhárão o Officio de V. Ex. de 5 de Outu
bro ultimo," sob n. o 73 , versando úcerca do acto do 
Vice-Presidente dessa Província, declarando niio poder 
o cidadüo Antonio Clemente Jos Santos ser conside
rado como Presidente da Camara Municipal da Vi11a 
de Lorena , por a1li nií.o ter dous mmos de residencia. 
E Conformando-Se o l\Iesmo Augusto Senhor por Sua 
Immediata Resolução de 18 do corrente com o pare
cer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho 
d'Estado, proferido sobre cslc ohjccto: Houve por bem 
Mandar declarar a Y. Ex. que tendo o referiJo ci
dadão provado nos documentos authenticos que su
bírão á presença do Governo Imperial , achar-se qua
lificado na Parochia da Villa de Lorcna desde 1850 
em diante , e haver sido nesse anno excluído da lista 
dos Jurados do termo de Guaratinguetá, por mudança 
de residencia para aquella Villa, he isto bastante para 
ficar demonstrado o domicilio contestado por tempo 
suíliciente para poder ser eleito VereaJor do respectivo 
l\Iunicipio. Accrescc que nem huma prova em con
trario foi ofl'erecida , visto como o facto da assigna
tura de hum Oflicio da Camara l\lunicipal de Guu
ratinguetá, em que apparece o nome do mesmo ci
dadão , como Presid~nte della , alêm de explicado por 
ellc em seu requenmento, não he por si sú sufli
cient.e para dPslruir a força daqm·lles documrntos. 
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Deve por tanto o mencionado ciuauão ser aumil
tido a tomar assento como Vereador da Camara da 
Villa de Lorena, para que fora eleito. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligen
cia , e a fim de que o faça constar á dita Camara 
para lhe dar inteira execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
l<'crraz. - Sr. Presidente da Província de São Paulo. 

:\o 5H.- FAZE~DA.- Em 25 (le :Fevereiro J.c 1854. 
Sobre as Cougnws dos Vigarios Gcraes. 

O Visconde de Paranú, Presidente do Tribunal 
(lo Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia, em 
resposta ao seu Officio n. o 367 de 22 de Dezembro do 
anno findo, e de conformidade com o Aviso do Mi
nisterio da Justiça de H do corrente mez, que sen
do incontestavel a faculdade, que conforme o direito 
recebido tem os Bispos de estabelecerem tantas Vi
gararias geraes , quantas convêm á boa administração 
de suas Dioc:eses; c havendo a Lei n. 0 555 de 15 de 
Junho dc1850, Ar!. :5. 0 § 8. 0

, e asseguintes Leisdo 
Orçamento concedido <.:ongruas sem distincção alguma, 
cumpre que, em quanto nüo for por Lei fixado o nu
mero de Yigarios gentes cstipendiados pelo Estado, 
ou se niío declare expressamente que só tem direito 
ú congrua os Vigarios geraes do Bispado residentes 
na Sédc do Bispo, continuem a ser pagos da con
grua de 100 ;jl quer os Yigarios gcraes das Dioceses, 
quer os dos Districtos designados pelos Bispos. 

Thesouro Nacional em :25 de Fevereiro de 185-t
Visconde de Param\. 
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N.o 60.- UIPERIO.- Aviso de '27 de Fevereiro de 
1854. -Solve dttvidw; propostas pelo Juiz de Paz da 
Freguezia de São José dos Pinhacs ao P1·esidentc do 
Paraná , relativa.~ á organisw;ão de /mma Junta de 
Qualificaçào c lllesa Par·ochial, bem como á eleição de 
Eleitores que deve ter lugnr antes de finda a rcspectira 
qualificação de votantes. 

1." Seceiio. Hio de Janeiro. Ministcrio dos Nego
ctos do Imperio em 27 de l'cvereiro de 1851. 

Illm. c Exm. Sr. - Sendo presente a Sua 1\Ia
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. datado em 
t:.:~ do mez . findo , sob n. o 3, no qual communica 
as respostas que dera ao Juiz de Paz da Freguezia 
de São José dos Pinhaes, sobre as duvidas que lhe 
propoz , relativas á execução da Lei de 1 ~ de Agosto 
de 18.1.6: Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor 
Mandar declarar a V. Ex. que acertadamente resolveo: 

1. o Que a Junta de qualificação que tinha de func
cionar neste anno na mencionadu Frcguezia devia ser 
formada pelo modo disposto no Art. 6. 0 da Lei de 
19 de Agosto de HH6 , conforme a decisií.o constante 
de diversos Avisos I m periaes, c designadamente no de 
15 de Setembro de 1848 n. 0 i.o 

2. o Que lendo jú sido convocados os Eleitores e 
supplentes da passada Legislatura para a formação da 
dita Mesa no dia designado pela Lei, Gurnpria que 
o mesmo Juiz de PHz desfizesse esse engano em que 
cahira, fazendo nova convocuçüo segundo a citada 
disposif:ií.o elo Art. G. 0 da tci. 

~L" Ou e no caso de se nüo achar cnndu ida a 
qualificaç:l.o no dia , que eslava designado para a elei
~;ão de Eleitores, dcria S\!1' cs[a feila tom a quali
ficacil.o anterior, em Yislu tb disnosit·üo do Art. 11 
das "Instrucrões de ::28 de .Junlw \te 18M). 

,i. o Firi'almcnte que, quanto aos l\Iemhros que 
deYiilo formar a Mesa i\~rochiai no dia :3 df~ Fevereiro, 
deria-sP procede!' cumo il n·srH·i[o rlns r!a .lunh de 

..... ,.,,.,.,_. ______________ _ 



qualificação , pois que a Lei Regulamentar das Eleições 
manda applicar, no Art. 41 , ás ~lesas Parochiaes o 
processo relativo ás Juntas de qualificação no que he 
concernente ás pessoas , que funccionão em taes tra
balhos. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia. 
Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 

Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N." 61.- Aviso de 27 de Fevereiro de 1854. -
Manda qtte os Administradores dos Correios exijão recibo 
das precatarias remettidas e entregues ás .ciutoridades 
competentes pelo Juizo dos Feitos da Fazenda. 

3: Seccão. Rio de .Janeiro. Ministcrio dos Ne
gocios do I~perio em 27 de J?eycrciro de 1854. 

Para que melhor se possa promover o cxacto cum
primento das prccatorias expedidas pelo .Juiz dos l"eitos 
da Fazenda , cumpre que Vm. em conformidade com 
o que solicitou o Minislerio da Fazenda em Aviso de 
25 de Janeiro ultimo , expeça as convenientes ordens 
às Administrações do Correio, a fim de que se exija 
recibo da entrega ás Autoridades competentes das pre-· 
calorias remeltidas pelo sobredito Juizo , dando a Admi
nistra.r<-LO da Corte conhecimento de tal recibo á Di
rectm{l Geral do Contencioso neste Município, e as das 
Províncias á Secção do Contencioso das respectivas 
Thesourarias. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Direclor Geral do Correio. 

_. 
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N.o 62. - Aviso de 27 de .Fevereiro de 1~3-í.
Approva a decisão do Pt·esidente do Rio de Janeiro, 
sobre a dunida proposta pelo Jwiz de Paz Presidente 
da .ff!esa Parochial da Villa de Maricá , ácerca da 
expedição do diploma de Eleitor a hum cidadão eleito 
para esse cargo , mas não comprehendido na qualifi
cação respectiva. 

1." Secçiio. Hio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 27 de Fevereiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua Mages
lade o Imperador o Oflicio de V. Ex. datado em 4 
do corrente; sob n. o 6, no qual participa que, con
sultando-o ó Juiz de Paz que presídio a ~lesa Puro
chiai da Villa de Maricá, por occasião da eleição a 
que se procedeo no dia 2D do mez passado - se , 
no caso de obter maioria de votos hum cidadão, que 
já os tinha em avultado numero , devia ser-lhe pas
sado o diploma de Eleitor, não obstante não se achar 
o seu nome incluído na respectiva lista de qualifi
cação ; respondeo V. Ex. , que não competindo ás 
.l\Iesas Parochiues conhecer das injustiças ou erros, que 
possão ter sido commettidos no processo da qualifi
cacão e devendo ellas cinuir-sc strictamenle á res-• ' o 
pectiva lista, não podia a referida l\Iesa passar diplo-
ma ao mencionado cidadüo , embora c:omo ponderou 
o mesmo Juiz de Paz , ti v esse elle todas as qualida
des exigidas pela Lei, e constasse haver sido atten
dido, em -virtude de reclamuçiio, que fizera contra 
sua exclusiio, mas cumpria á mesma Mesa menc:io
nar na Acta os votos , que soLre esse cidadão rcca
hissem, para que o Collcgio eleitoral, c a Camara dos 
Senadores podessem tomar na devida consideração o 
seu direito: e o Mesmo Augusto Senhor Houve por 
bem Mandar declarar-lhe que a decisão dada por V. 
Ex. mereceo a Sua Imperial AppruHH;üo, por ser cou
forme com a disposição do Arl. 1 \) das lnstrue~ües de 
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28 de Junho de 18{9. O que communico a Y. Ex. 
para sua inlelligcncia. 

Deos Guarde a V. Ex. - tuiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N.o (l:L-FAZENDA.-Em :28 de Frvcreiro de 1851.
Restituição de siza. 

O Yiscomle de Paranú, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, dctlara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província de S. Paulo, em 
solução ao seu Oflicio n ." '2 de '24 do mez pp.: I. o 

que a restiluir;ão da siza, que reclama Jose Moreira 
Maciel, lhe dere ser feita integralmente, menos a 
porcentagem cleduziua pelo Collector ela Yilla de Areas 
ela parte da siza por ellc arrecadada, na fórma do 
disposto na Ordem de .22 de Julho de 1839, n.o 157: 
'.2. o que esta resti tuiçüo podia ser feita por simples 
requerimeúto da Parte á A utoridadc competente, que 
á vista da senlew:;a annuHatoria da venda ou arre
mataçfw, a poderia· incontinente mamlar effectuar, visto 
ser esta materia propria do contencioso administrati
vo; e que assim não tem lugar o pagamento elas 
custas requeridas, c especialmente as do Juiz e Offi
ciaes do Juizo dos Feitos, na fórma do Artigo 50 
da Lei de '.28 de Outubro de 184.8, e Ordens de U 
de Outubro de 1813, c '.20 de Dezembro de 18M>: 
3. 0 que a porcentagem cobrada pelos Empregados do 
referido Juizo dos Feitos deve ser restituída c rrposta, 
procedendo-se para isto na fórma da Lei: e 4. o final
mente, que antes de cffcctuar-sc a restituição, deve-se 
verificar se com effeito foi cobrada a ultima letra dr 
50~ , de que trata o sobredito Officio. 

Thesouro Nacional em 28 de Fcverriro de JSrl-1.
Visronde de Param1. 
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64. -JUSTICA.- Aviso Circular de 28 de Feve
reiro de 1854. - Aos Presidentes das Províncias, 
{tXando a intelligencia do Art. 145 § 4. • do Codigo 
do Processo Criminal , relativamente ao ordenado dos 
Empregados suspensos por acto do Governo, e decla
rando que a annullação do processo repondo as cau
sas no mesmo estado, não resolve a suspensão decre
tada pelo Go'Gerno, a qual não obstante subsiste, sal
vo quando se não instaura outro processo. 

l'llinisterio dos Negocius da Justiça. Rio de Ja
neiro em 28 de Fevereiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l'llagestade o Imperador, 
em conformidade da Sua Imperial e immediuta Resolu
cão, Tomada sobre Consulta da Seceão de .Tustiea do 
Conselho d'Estaclo; lia por bem Mandar d~cla.rar á 
V. Ex. : 1· que a disposição do Art. 145 § 4.• do 
Codigo elo Processo Criminal , sobre o ordenado dos 
Empregados pronunciados nüo comprehende a sus
pensão por aclo do Governo , porém somente aque1la 
que he effeito da pronuncia : 2." que a annullação 
elo processo não resolYe a suspensão decretada pelo 
Governo , a qual não obstante subsiste , salvo quando 
pela dita annullação se ha por terminado o negocio , 
e se não instaura outro processo. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Província de ... 
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N.0 65.- Aviso Circular de 28 de Fevereiro de 
1854.-- Aos Presidentes das Províncias. Declara que 
os Juizes de Direito das Comarcas não podem con
ceder autorisa~ão aos Juizes de Paz para terem Es
crivães separados dos Escrivães dos Subdelegados , 
quando desta separação resulta que não haja quem 
sirva ou hum ou outro officio. 

~Iinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em 28 de Fevereiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Manda Sua l\Iagestade o Im
perador, em conformidade de Sua Imperial e ímme
diata Resolucão, Tomada sobre Consulta da Seccão 
de Justica do Conselho d'Estado, Declarar a ·v. 
Ex. , pará fazer sentir aos Juizes de Direito das Co
marcas dessa Província, que elles não podem , em 
virtude do Art. 19 do Regulamento n.o 120 de 31 
de Janeiro de 1842, conceder autorisação aos Juizes 
de Paz para terem Escrivães separados dos Escrivães 
dos Subdelegados, sem que hajão pessoas que quei
rão servir separadamente não só o Officío de Escri
vão de Paz , senão tambem o de Escrivão de Sub
delegado ; devendo cassar as autorisações concedidas 
se da separação tiver resultado o inconveniente tão 
prejudicial ao serviço publico de não haver quem 
sirva hum ou outro dos referidos Offlcios. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo-Sr. Presidente da Província de ... · 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL. 

1854. 

TmiO 17 CADERNO 3. o 

N. • 66. - JUSTICA.- Aviso Circular de 6 de 1\farco 
de 1854.- Âos Presidentes de Provincias. Declara 
que o crime de ferimento leve, punido pelo Art. 201 
do Codigo do Processo Criminal, está comprehendido, 
na Disposição generica do Art. 5. a da Lei de 26 de 
Outubro de 1831. 

3. a Secção. 1\Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro 6 de !Iarço de 185-1. · 

Illm. e Exm. Sr. - Sua l\Iagestade o Imperador, 
em conformidade da Sua Imperial c immediata Reso
lução de 25 de Fevereiro proximo findo , tomada 
sobre Consulta da Seccão de Justica do Conselho d' Es
tado , relativa á duvida proposta pelo Presidente da 
Província do Ceará, em Officio de 30 de Novembro 
ultimo, á.cerca da intelligencia do Art. 201 do Codigo 
Criminal e Lei de 26 de Outubro de 1831, Ha por 
bem Mandar declarar a V. Ex., para fazer constar 
ás Autoridades Judiciarias e Policiaes dessa Província, 
que o crime de ferimento leve, punido pelo citado 
Art. 201 do Codigo Criminal, está comprehendido, 
como especie , nas expressões do Art. 5. o da Lei de 
26 de Outubro de 183I - Offensas physicas leves -. 
por quanto esta intelligencia se funda não só nessa 
Disposição generica, senão tambem nas palavras do 
referido Artigo do Codigo Criminal - ou qualquer 
0utra offensa physica-; sendo que hc sem funda
Ulento plausível a distincção de ferimento leve , 1:: 
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offensa physica leve, para competir a esta e não 
áquelle a acção da Justiça Publica ; que em conse
quencia devem as mesmas Autoridades, em virtude 
da di ta Lei c do Art. 263 do Regulamento n. o 120 
de 31 de Janeiro de 1842 processar e punir ex-officio 
o crime de ferimento leve. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

Na mesma conformidade aos Presidentes das de
maís Províncias. 

N.o 67.- Aviso de 6 de Marco de 1854.- Ao Pre
sidente da Província do Pard, resolvendo o confiicto 
havido entre o Presidente e o Reverendi;~sirno Bispo do 
Pará, sobre a autorisação do Poder Temporal para 
edificação de Capellas á custa de Irmandades. 

1: Secção. l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 6 de ~larço de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo sido presente a Sua 
1\lagestade o Imperador os Officios do antecessor de 
V. Ex. de 24 de Dezembro de 1849, e 8 de l\Iaio 
de 1850, acompanhado,. de outro do Bispo dessa Dio
cese datado de 27 de Dezembro de 1849, versando 
sobre o conflicto de jurisdicção que. se levantou entre 
elles por causa da construcção de lmma Capella que 
dtwia ser edificada á custa da Irmandade de Nossa 
SBnhora da Conceicão dessa Cidade : Houve o Mesmo 
Augusto Senhor por bem, ouvido o Parecer do Con
selheiro Procurador da Coroa, Fazenda e Soberania 
Nacional , e de conformidade com a Sua Imperial e 
immediata Resolucão de 25 de Fevereiro deste anno, 
tomada sobre Consulta da Seccão de Justica do Con
selho d' Estado, Mandar declarar a Y. Ex: que posto 
não dependa de autorisação do Poder Temporal a 
edificação de Capellas <\ t:usla de Irmandades, toda-
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iva hc incontestavel o direito que tem a Autoridade 
Civil de entender sobre a dita edificacão, como sobre 
qualquer outra, e embaraça-la, quando se não guar~ 
dão as Leis que a regulá o, sendo por isso essencial 
a licença previa aonde as Posturas ~Iunicipaes a exigem. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr. Presidente da Província do Pará. 

N.o 68.- Aviso de G de Marco de 1854. -Ao Pre
sidente da P1·o1Jincia de Minâs Geraes, sobre o Art. 
6. o do Regulamento de 2 de Outubro de 1851, re
lativo ás correições. 

1. • Seccão. l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 6 de Março de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Imperador 
a quem foi presente o Officio de V. Ex. de 28 de 
Outubro de 1852, sob o qual remelteo o do Juiz 
de Direito da Comarca da Parahybuna, ponderando 
os inconvenientes que resultão da obsenancia do Art. 
6. o do Regulamento das correicões de 2 de Outubro 
de 1851, o qual manda comparecer á Audiencia 
geral ·de abertura da correição todos os Empregados 
a esta sujeitos, sendo que por causa desses inconve
nientes dispensou do comparecimento os Empregados 
que não erão da visinhança, e pede o mesmo Juiz 
h uma providencia a este respeito : Houve por bem , 
o 1\'Iesmo Augusto Senhor ouvido o Conselheiro Pro
-curador da Coroa, Fazenda e Soberania N acionai, e 
em conformidade da Sua Imperial e immediata Reso
lucão de 25 de Fevereiro deste anno, tomada sobre 
Consulta da Seccão de Justica do Conselho u· Estado, 
Mandar declarar a V. Ex. p·ara fazer constar ao dito 
Juiz que alêm da Autoridade que implicitamente ellc 
tem pelo Art. 10 do dito Regulamento , c Ja qual 
usou, de dispensar os Empregados por isso que os 
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póde condemnar ou absolver da multa, nenhuma 
providencia he cabível senão a de concederem os Juizes 
de Direito aos Escrivães que morarem longe , c apre
sentarem motivo justificado a licença para apresen
tarem á correição os seus livros e autos por intcrmedio 
das pessoas por clles autorisadas , e sob sua respon
sabilidade. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr. Presidente da Província de Minas 
Geraes. 

N.o 6!). -GUERRA.- Aviso de 6 de Marco de 1854.
A o Presidente da P1·ovincia de S. Ped~o do Sul de
clarando qu'e os Of!iciacs c Inferiores podem usar das 
bandas sobre o lado direito. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Guer
ra em 6 de l\Iarço de 1854. 

Illm. c Exm. Sr. - Sua l\Iagestadc o Imperador, 
a quem foi presente , com o seu Officio n. o 55 de 
7 de Fevereiro ultimo, o que por copia , lhe diri
gio o Marechal de Campo Commandante das Armas 
dessa Província, cobrindo a representação do Major 
Commandante interino do 4." Regimento de Caval
laria ligeira , sobre os inconvenientes que resultão 
de usarem os Ofliciaes e Inferiores da banda so
bre o lado esquerdo , segundo os ultimos figurinos; 
lia por bem permittir que se use das ditas bandas 
sobre o lado direito. O que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento , e em resposta ao dito Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara 
Bellegarde. - Sr. Presidente da Província de S. 
Pedro do Sul. 
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N. o 70. -Circular de G de Marco de 1854.- Aos 
Inspcctores das Thesourarias, oricnando que 1·emcttão 
no principio de cada mez hum Balancete explicativo 
das despezas pagas no mez anterior. 

Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocias da Guer
ra em 6 de 1\Iarço de 1854. 

l\Ianda Sua 1\Iagestade o Imperador , por esta Se
cretaria d'Estado, Declarar ao Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de ... , em conformidade 
do que já se ordenou em Circular de 16 de Junho de 
1853 , que mande, no principio de cada mez, hum 
Balancete explicativo das despezas pagas no mez an
terior por conta deste l\linisterio, em tudo semelhante 
ao que remette para o Thesouro ; não se julgando 
por isso dispensado da remessa das Contas documen
tadas em virtude das ordens em vigor.- Pedro d' AI
cantara Bellegarde. 

N." 71. -FAZENDA.- Em 8 de l\Iarco de 1854.- Não 
approvação da crcação da Caixa dé Economias na 

Bahia com os Estatutos actuaes. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da Fa
zenda em 8 de l\Iarço de 1854. 

Illm. c Exm. Sr. -Sobre os Estatutos da Caixa 
de Economias, recentemente organisada nessa Província, 
que acompanhárõ.o o Officio de V. Ex. n. o 105 de 28 
de Dezembro do anno findo , Houve Sua l\Iagestade o 
Imperador por bem Mandar Consultar a Secção dos 
Negocios da Fazenda do Conselho d'Estado. 

Referindo-se ao Art. 7. o dos ditos Estatutos , que 
concede aos Accionistas permissão para retirar o va
lor de suas Acções, sempre que lhes aprouver com a 
clausula, para os que quizerem retirar quantia maior 
de 400 ;ttl 000 , de avisar a Direcção 8 dias antes da-
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quelle em que pretenderem effectuar a retirada ; e 
ao Art. 11 , que determina que as operações da Caixa 
se limitem a descontar letras , que tiverem pelo menos 
duas firmas , a prazo não menor de 6 mezes, e a 
emprestar dinheiro sobre Apolices da Divida Publica, 
Accões do Banco e outros Estabelecimentos de descontos 
exi"stentcs na Província ;_ ou sobre penhor de ouro , 
prata, diamantes e assucar depositado em casas al
fandegadas : tem a Secção por evidente que não po
dendo a Caixa conservar fundos disponíveis em cofre 
sem correr o risco de dar prejuízo em vez de lucro 
a seus Accionistas , ficará inhabilitada para satisfazer 
a obrigação que lhe impõe o mencionado Art. 7 .", 
sobre tudo em occasião de crises commerciaes. 

Ponderando mais que a Caixa póde soffrer perdas 
que desfalquem seu capital ; e que os proprios Es
tatutos determinão que ella será dissolvida de facto, 
e entrará em liquidação, logo que esses prejuízos 
absorverem o fundo da reserva e 10 o/o do seu ca
pital effectivo : tem a Secção por evidente tambem que 
verificada tal hypothese a Directoria suspenderá o pa
gamento das acções aos portadores que o reclamarem , 
mas que quaesquer que sejão as formalidades adop
tadas para a verificação da insolvabilidade do Estabeleci
mento, será esta em todo caso presentida pela sa
gacidade , ou mais exactas informações obtidas ácerca 
do estado da Caixa por alguns Accionistas, os quaes 
se apressarão com tempo a haver seus fundos ; vindo 
sobre os outros, que provavelmente não serão os 
mais favorecidos da fortuna, a recahir integralmente 
o prejuízo que se verificar. 

Por ultimo depois de varias considerações ten
dentes a demonstrar que o Estabelecimento em questão 
não ha de produzir os beneficios que tiverão por ven
tura em vista seus fundadores , e que , embora o má u 
successo delle só possa prejudicar os proprios Accio
nistas , não deve o Governo cerrar os olhos aos de
feitos de sua organisação, maxime porque o prejuízo 
irá pesar principalmente sobre a classe mais necessi-
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inda, c que menos instrucçiío c e:xprrit•ncia tem par« 
prever os riscos, a que fica exposta huma instituição 
de credito tão defeituosamente organisada: foi a Secção 
de parecer que se mandasse declarar aos Dircctores 
da dita Caixa, não só que elles ficáo solidariamente 
responsaveis, na fórma dos Arts. 205 c 299 do Codigo 
Commercial; mas ainda que o Governo não autorisará 
a incorporação da Sociedade, nem approvaró. seus 
Estatutos, em quanto contiverem vicios tão raJicacs 
como os que ficõ.o indicados; e não derem sufficient-e 
garantia: devendo esta declaração ser conveniente
mente publicada para evitar-se que seja illudida a 
.boa fé do publico. 

E conformando-se o mesmo Augusto Senhor por 
Sua Inunediata llesolucão de Consulta de 4 do cor
rente com este parecer: assim o communico a V. 
Ex. para seu conhecimento, c para que tenha a de
vida execucão. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Paranú.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 0 72.-GUERRA.-Aviso de 9 de Marco de 1854.-Ao 
Presidente de Pernambuco. Detlam que o Tenente refor
mado Francisco de Paula Meira Lima deve perceber 
por inteiro o vencimento de Porteiro do Conselho 
administrativo para fornecimento do Ar.~cnal de Guerra, 
não se incluindo qualquer outro rcncimento que possa ter. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 9 de 1\Iarço de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, 
a Quem foi presente o requerimento do Porteiro do 
Conselho administrativo para fornecimento do Arsenal 
de Guerra dessa Província, Francisco de Paula Mei
ra Lima, Tenente reformado, pedindo que no ven
cimento de 40o.mooo, que deve perceber na fúrma 
da Tabclla annexa ao Begulamento Jp 14 de Dezf'tn-
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bro de 1832, núo seja incluiJo o soldo da reforma, 
Manda declarar á V. Ex., em deferimento á preten
çfto do Supplicante , e em resposta ao. seu Oflicio 
que o acompanhou, que aquelle vencimento deve 
ser abonado por inteiro, embora elle perceba qual
quer outro, visto que na observação da Tabella em 
questão só se trata dos Presidentes e Vogaes de taes 
Conselhos. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro cl'Alcanlara Bel
legarde. -Sr. Presidente ela Pmrineia ele Pernambuco. 

N.o 73. - Aviso de 11 de Marco de 1854. - Ao 
lnspcctor da· Thcsourarüt de Faze,1da de Pernamúur:o. 
Declara que' nos vencimentos do Coronel reformado 
Jose de Brito Inglez como Presidente do Consc/lw 
administrativo não se deve incluir o ordenado de apo
.~entado, e só sim o soldo da reforma. 

Rio ele Janeiro. ~Iinisterio dos Ncgocios da Guer
ra em 11 de )[arço de 1854. 

i\Janda Sua Magestade o Imperador, por esta Se
cretaria d'Estado, Declarar ao Inspeclor da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco, que 
nos vencimentos do Presidente do Conselltü adminis
trativo para fornecimento do Arsenal de Guerra da 
dita Província José de Drito Inglez não se deve in
cluir o ordenado de aposentado, e só sim o soldo 
da reforma do poslo de Coronel ; c por isso clcverá 
mandar pagar-lhe o que tem deixado de receber por 
sua aposentadoria. -Pedro d'Alcantara Bcllegarde. 

N.
0 

74.- FAZENDA.- Em11 de Marco de 1854. -
Sobre fianças d1; Admi1'2istradores de Mesas de Rendas e 

Col/ectores. 

O \'isconde de Paranú, Presidente do Trilmnal 
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do Thesouro Nacional, em resposta ao _Oflicio do Sr. 
Jnspeclor da Thesouraria de Fazenda da Província de 
Sergipe n. • 8 de 2-i de Janeiro ultimo, lhe declara 
que fica approvada não só a avaliação provisoria feita 
pela mesma Thesouraria da fiança que prestou o Ad
ministrador da l\Iesa de Rendas da Villa nova ; como 
a resolução que tomou de arbitrar o valor das fian·· 
Ç3S que prestarem daquella data em diante os Ad
ministradores de l\Iesas de Rendas e Collectores na 
importancia de maior rendimento de hum semestre, 
c os Escrivães das referidas Mesas na de hum trimestre. 

Thesouro .Nacional em 1L de Marco de 1854.-
Visconde do Paraná. • 

N. • 75. - GUERHA. - Circular de 13 de Marco de 
1854. - Jlfanda que os Commandantes de destaccnnen
tos dedarem, nos recibos que passarem nos prets, qual 
a pessoa de qnern recebem a importancia dos mesmos. 

Rio de .Janeiro. ~Iinislerio dos Negocios da Guerra 
em 13 de l\Iarço de 1854. 

Illrn. c Exm. Sr. -Para se obviarem embaracos 
nos exames das contas das despezas militares "na 
Contadoria Geral da Guerra, e tambem para serem 
cohibidos alguns abusos, que se possão dar, Sua 
Magestade o Imperador Determina que os Comman
dantes dos destacamentos, cuja despeza deva correr 
pela Repartição da Guerra. , nos recibos que passarem 
~os prets , declarem a pessoa de quelll recebem a 
Imporlancia dos mesmos. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara 
Bellcgarde. -Sr. Presidente da Província de ... 
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N. 0 7G.- FAZENDA.- Em 15 de Man:o de 1854.
· Sobre despachos de rendas: 

,\cerca da questão suscitada por varios negociantes 
a respeito da intelligencia da Tarifa na parte relativa 
its rendas J.e filó d'algodüo; considerando quanto foi 
exposto pelos ditos negociantes nos seus requerimentos 
de recurso, e pelo Sr. Inspector d' Alfandegada Corte 
no Officio n. o -HO de 13 de .Janeiro ultimo, em que infor
mou sobre cllcs: resolveo o Tribunal do Thesouro Na
cional sustentar a intelligencia dada pelo mesmo Sr. 
Inspcctor ao Artigo da Tarifa , de que se trata , J.c 
accordo com os princípios de hermeneutica grammatical; 
sendo C]Ue, alem destes, outras valiosas razões existem 
justifieativas de semelhante intelligencia. 

Pelo que toca porem ao recurso de Andrie Ku
enzc c Companhia, na parte relativa á caixa da 
marca A K :32, contendo 2.500 peças de rendas; 
rcsoheo o Tribunal dar-lhe provimento, qualquer qun 
seja o fabrico das ditas rendas; por quanto tendo 
sido estas admittidas a despacho por factura, não 
concordando o respectivo Feitor com o preço dado 
pela parte na sua nota, teye lugar o processo esta
belecido nos § ~ 3. o e 4. o do Art. L o do Regula
mento n. 0 68!) de 30 de Julho de 1850, não passan
flo dahi porque a parte concordou com o arbitramen
to tios :J Feitores; e de conformidade com clle pagou 
(!S direitos: estando assim o caso comprehcndido na 
literal disposição do Art. '2:JO do Hegularnento de 22 
.l unho de 18:Jt); c sendo idcutico ao de Cropp Leny e 
Cornpunilia, que fez objedu ela Portaria ele 7 de 
Agosto de i8~12. 

O que tudo communico ao Sr. Inspector para 
sua intclligencia e devida cxecuçüo. 

Hio em 15 de Man;o de 1831.-Yiscondc de Paranú. 
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N.o 77. -Em 15 de Marco de 1854.- O orws im
posto aos concessionarios d'e pennas d' agua começa da 

data do go::;o da agua. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do l\Iunicipio 
fique na intelligencia de que o onus imposto aos 
concessionarios de pennas d'agua pelo Decreto de 15 
de Maio de 1843 deve comccar a contar-se da data 
do gozo da agua, e não do dá concessão; cumprindo 
que a restituição, a que conseguintemente tem direito 
os ditos concessionarios do primeiro anno que pagárão 
no acto da coucessúo, seja feito abonando-se-lhes essa. 
quantia no que tiverem de pagar de futuro; fazen
·do-se porêm a conta de modo que os arrendamentos 
fiquem depois por annos financeiros para se realisar 
a cobranea de todos no mez de Junho de cada anno, 
como determina o mencionado Decreto de 15 de Maio 
de 1813. 

Thesouro Nacional em 15 de Março de 1854.
Viscontle de Paranú. 

N .0 i8. - Em 16 de Marco de 1854. -Registro das 
Capcllas c competentes Tombos. 

Hio de Janeiro. lUinislcrio dos Negocios da l'u
zenda c·m 16 de Março de 1851. 

111m. c l~xm. Sr. -Sendo a regularidade do re
gistro das Capcllas c competentes Tombos, na fórma 
da Ord. Liuo 1.· Tit. 50§§ 2. 0 e 3. 0

, e Hegulamento 
t.le 2 de Outubro de 1851 § 7. o Art. 44, hum dos meios 
mais efficazcs não só para devidamente fiscalisar-se 
a administração das ditas Capellas , como reconhecer
se a devolucão dellas para o Estado, quando esta se 
verillque; nÍas constando que na Provedoria das Ca
pellas do ~Iunicipio desta Corte nüo existe o livro 
o!_aquclJe registro; teuho por conYenientc requisitar de 
V. Ex. a expcrli!.;ÜU das ordens precisas para que, 
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na forma do citauo Artigo do Hegulamento de 2 de 
Outubro ue 1~51, sejão nas Provedorias crcados os 
mencionados livros de registro das Capellas e seus 
Tombos. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Paranú.
Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo. 

N.o 79. - JUSTICA.- Circular ele 16 de Marco ue 
1851. - Aos Prdidentes de Províncias, para (a~erern 
constar aos Ju·izes Jlfunicipaes, que dos despachos de 
pronuncia ou não pronuncia, por elles pro(tridos, 
em casos de (allencia de Commerciantes não matricu
lados, derem interpor o 1·ecurso cx-of!icio para os 
Juizes de 'Direito, na (órma do Art. ::to do Decreto 
n." 707 de U de Outubro ele 1850. 

3. a Sccrão. l\Iinisterio dos Nego cios. da J usli•;a. 
Hio de Janeiro 16 de l\lar~o de 1851. 

Illm. c Exm. Sr. - Constando a Sua Magestuue 
o Imperauor por meio de requerimentos que Lem su
bido ú Sua Augusta Presença, que alguns Juizes 
l\lunicipacs nas fallencías dos Commerciantcs niio 
matriculados considcrüo os despachos de pronuncia 
ou niio pronuncia, não dependentes de recurso, e 
definitivos como süo os dos Tribunaes do Commercio 
e Hclaçüo pelo Art. 20 do Codigo do Commerciu, 
c 20 do Decreto n. o 707 de U de Outubro de 18:JO : 
Ha por bem o l\Iesmo Augusto Senhor Mandar declarar 
a V. Ex. para fazer constar aos ditos Juizes l\Iunici
paes, que dos despachos de pronuncia ou não pro
nuncia por clies proferidos em casos de banea- rota, 
devem interpor o recurso ex-oflicio para os Juizes 
de Direito na forma do Art. 2. 0 _do Decreto n.o 707, 
Yisto como pelo Art. 19 desse Decreto o processo 
da banca-rola, clcsLlc a pronuncia ou 11iio prunun-
ria, Iw o mesmo que dlc estabeleceo para os outros 
crimes cujo julgamento deliuiliYo compele aos Juizes 
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de Direito, sendo que somente são indepcntlentes 
de recurso pelo Art. '20, c por excepção de regra 
as pronuncias ou não pronuncias proferidas pelos 
Tribunacs do Commercio e da Rclarüo. 

Deos Guarde a V. Ex. - José"Thomaz Nahuco 
de Araujo. - Sr. Presidente da Província do Hio de 
.Janeiro. 

Na mesma conformidade aos Presidentes das 
demais Províncias. 

N.o 80. - Axiso de 1G de Marco de 1854.- Ao Pre
. si dente da Provincia de S. f',aulo. Declara que, 110s 

processos de responsabilidade, devem as testemunhas 
ser inquiridas pelo proprio Juiz formador da culpa, 
mr'smo no r;aso de residáem ellas cni diversa Comarca, 
sendo citadas por deprecada. 

:J.a ScccJo . .i\Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro t6 de l\Iarço de 1854. 

Illm. c Exm. Sr. - Recebi o Officio n.0 G3 de 
9 do corrente , em que Y. Ex. participa que, ha
vendo o Juiz ele Direito da Comarca ele Jacarchy 
consultado a essa Presidencia, se o A viso de 21 d·e 
J anciro do anno preteri to, em virtude elo qual as 
testemunhas da formação ele culpa, nos processos de 
responsabilidade devem ser inquiridas pelo Juiz pro
cessante, comprehendc o caso de residirem cllas em 
diversa Comarca; decidira V. Ex. afrirmativamente 
que as testemunhas devem ser inquiridas. pelo pro
prio Juiz formador da culpa, mandando-as citar por 
~eprecada para comparecerem no seu Juizo: cum
pre-me significar a V. Ex. que esta decisão mereceo 
~ .approvação de Sua l\Iagestade Imperial, a quem 
io1 dia presente. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr. Presidente da Provincia de S. Pau lo. 
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N. 0 81.-GUERHA.- Aviso de 16 de Marco de J 8:J-1.
Ao Director do Hospital llfilitar da (;uarllÍ0ÜO da Côrtr 
determinando , que os Empregados em tratamento não 
1·ecebão mção. 

Rio de Janeiro. :Ministerio dos Ncgocios da Guer
ra em 16 de l\Iarço de 1854. 

Em resposta ao seu Officio de 15 de Junho 
do anno proximo passado , declaro a V. S. , para 
seu conhecimento c execução , que aos Empregados 
desse Hospital militar devem cessar as rações em 
generos , ou dinheiro , em quanto nelle se acha
rem tratando. 

Deos Guarde a V. S. - Pedro d'Alcanlara 
Bellcgarde - Sr. João José da Costa Pimentel. 

N. 0 82.-FAZENDA.- Em 17 de3Jar~:o de 18G4.
Gratificações de Chefes de Policia. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão, 
para sua intelligencia e execução , c em resposta ao 
seu Officio n. o 104 de 20 de Dezembro ultimo, ver
sando sobre pagamento da gratificação devida aos 
Desembargadores que exercem o cargo de Chefe de 
Policia, que segundo communicou o Ministerio da 
Justiça em Aviso de 10 do corrente, Sua Magestadc 
o Imperador Houve por bem Decidir: 1. o que a gra
tificação que compete aos mencionados Chefes de Po
licia he a do Decreto de 15 de Maio de 1842, e 
não a do Decreto n. o 687 de 26 de Junho de 1850, 
especial, como da sua letra se vê, dos Chefes de 
Policia que são Juizes de Direito: 2. o que os De
sembargadores servindo de Chefes de Policia tem di
reito nfio só á gratifica~fw de f:hefes de Policia, co-



mo lambem ú de Desembargadores, porque comc
taes e nessa qualidade süo elles chamados para exer
cer a•ruclle emprego; sendo que procede sem duvida , 
por identidade de razão, a favot· dos Desembargado
res o simili dos Juizes de Direito, os quacs accumul-
lüo as duas gratificaçôes. · 

Thcsouro Nacional em 17 dr :uar<'o de 1R;,4.-
Yiseondc Je Paranú. · 

N: 83.- Em 27 de Março de 185L- Xn.~ npprf'
hensões de pipas de agoardcnte mlu se comprchendcm 

os carros e animacs que as condu:;cm. 

O Sr. Administrador da Reccbcdoria do Município 
da Corte fique na intelligencia de que nas apprehensões 
de aguardente extraviada , nüo se comprchmdcm os 
carros c animaes que a transportão, visto que o Hc
gulamento rcspcctiYo só trata de barcos. 

Hio 27 de .Março de 18;:)1.- Yist:>ondc de Paranit. 

N." 81. -Em 27 de Marco de 18:Ji.- Sobre a intd
ligencia do Art. 8. o das Instnu·fõts de '28 de Abri! 

de 18;)1 a respeito de contas dos Empregados do 
Jui::o dos Feitos da Fa::cnda. 

O Yisconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, constando do Olficio do Pro
curador Fiscal da Thesourariu da Província da Ba
hia de 2:J de Fevereiro ultimo, que na mesma The
souraria se tem mandado abonar a quarta parte da 
raza dos Processos, c Autos, em que a l'uzcnda Pu
blica decahe de accão, ou dos instrumentos de sen
tenças, que as partes extrahem para poderem obter 
execução dos julgados proferidos em seu favor, c não 
das Precutorins e instrumenlos de Sentenl_'a, passa-
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tlos a fayor <la Fazenda Publica, (luando rsla tem 
nrcessidmle de dar celeridade ao andamento dos seus 
Feitos; declara aos Srs. Inspcctores das Thesour:uias 
de Fazenda que tal intelligencia dada ao Art. ~-" 
das Instruccücs de :28 de Abril de 1851 niio hc fun
dada em sÜa lítlcral disposição; c que na confor
midade do Art. 50 da lei de 28 de Outubro de 
1848 não estão sujeitos os Cofres Publicas ao paga
mento de custas prcvcnientcs de salarios do Juiz, 
Escrivão, e Ofliciacs do Juizo dos Feitos, ainda mes
mo a quarta parte da raza dos instrumentos de Sen
tença, e outros quaesquer passados a beneficio das 
partes Ycncedoras, que contenderüo com a mesma 
Fazenda ; c q:uc a quarta parte, que as citadas lns
trucçôes 1o11aridüo abonar aos Escrivães , somente tem 
lugar quando taes instrumentos, e Precato rias sCw 
cxtrahidos, promovidos e passados por parte da Fa
zenda Publica. 

Thcsouro Nacional em 27 de Marco de 185.1.-
Yisrondc de Paranú. · 

N." 8~'. - Em 28 de Março de 1854. -Sobre as Cape/la.~ 
que estão no caso de ser incorpomdas á Coroa, ~c. 

lllm. e Exm. Sr.~ Foi presente a Sua l\Iagcstade 
o Imperador o Oflicio do Juiz de Direito da Comarca do 
J>enedo nessa Província, no qual participando haver 
recebido o Decreto n. 0 834 de '2 de Outubro de 1851 
em tempo que lhe não deo lugar para fazer correição 
em todos os termos de sua Comarca, remette, em 
cumprimento do Art. 40 § 2. 0 do citado Decreto, 
as Relaçües de Capcllas, Confrarias, Ordens Tercei
ras , e respectivos documentos , para que se delibere. 
quae s as que estCto no caso de ser incorporadas ú 
Coro a segundo o Alnmí ele U de Janeiro de 180i; 
c se os bens que estão possuindo sem licença deYcm 
H'r tomados para a Fazenda :\acional: c o 3fcsnw 

-
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Augusto Senhor Mawla. declarur a V. Ex. , a iim Jc 
que o faça constar ao referido Juiz, o seguinte. 

Pelas mencionadas relações se reconhece que lu
ma clle a palavra Capella em hum sentido lato , c 
não no da OrJ. L." 1. 0 T.o 62 § 5:1, a que por 
certo se refere a mesma Ord. T. o 62 § 50, cuja 
doutrina foi compilada no Regimento das correições , 
annexo ao citado Decreto de 2 de Outubro de 1831 
Art. 49 § 2. 0

• 

Da doutrina ahi estabelecida se deduz que hc 
propriamente Capella o vinculo que tendo certo pre
mio para o Administrador, toJo o mais rendimento 
he para o encargo pio; não se julgando porêm de 

· Cape~la os bens , que se achão sujeitos a algum encar
go pw. 

Quanto aos 1. os cumpre que por meio tlc exanw 
nos respectivos titulos se verifique em correiçiío: L" 
se forão instituídos com a competente licença Jo Go
verno, na fôrma da Lei de 9 de Setembro de 176~1 
s§ 17 e 18' ou se estG.v possui dos sem titulo para 
proceder-se na fórma do Decreto de 17 de Julho de 
1 G79: 2. o se existe legitimo Administrador na fôrma 
da instituição , ou se sflo illegitimos, para proce
der-se á sua incorporação aos Proprios .Nacionacs, na 
fôrma do Alvará de li de Janeiro de 1807: 3.0 se 
seu rendimento he insignificante para serem abolidas 
de conformidade com o que determina o Alvad de 
n de Setembro de 176\l § :2l e seguintes, c Decretu 
de 10 de Novembro de 1798: 4. 0 se os enr:argos sün 
cumpridos para proceder-se segundo os Alvarás de L> 
de Marco de 161-1., 22 de Outubro de Hi-12, 13 de 
Janeiro· de 1Gl5, 5 de Setembro de 178G, n de 
Marco de 1787 e 2G de Janeiro de 1788, e Lei de 
6 de Novembro de t8:27. E no caso de acharem-se 
Yngos, ou por falta de legitimo administrador, uu 
cxlinc~ão de successiio, ou por commisso. procu
dcr-se-ha á sua incorpora~iio aos Proprios ~acionaes 
na fórma dn Lei de '28 de Setembro de 1 G.:W , lle
r:relo dL· 17 de Julho de 1Gí!), Aharú de .:n dl_' 



( 8li ) 

.\Iuio de 177:), '.2 de Dezembro de liUl, c H de 
Janeiro de 1807; e como declarado foi pelo B.egi
mento n.o s:J.í de 2 de Outubro de 1851. 

E pelo que respeita aos segundos ( bens com 
nlgum encargo pio ) alêm do f]UC toca ú satisfação 
do CllC<lrgo, &. c., deve-se examinar em rclaç<iü aos in
lcrcsscs da Fazentla Nacional, se consistem em be11s 
de raiz, ou em outros quaesquer a estes equivalen
tes na fúrma de Direito; c se tem as Corporaç;ôes de 
InilO morta ]i<.;ença expressa para os possuir, ou go
âo do indulto concedido pelo Alvará de lli de Se
lembro de 181 i, ou se achüo comprchendidos no 
prazo da Ord. L. .2. o Tit. 18 ~ Lo, c na hypo
ihese do Alvarú de Hi de Setembro de 1817; se os 
direitos respectivos forüo pagos; c do contrario pro
ceder-se na fórrna de Din~ito, uu das Leis da Amor
íisa<:üo. E porque estas difl'erenles hypolhcscs só pu
dcm ser vcrifieadas por meio de hum exame pro
fundo sobre diversos pontos, c em presença de do
t;umcntos, h e semelhante altriLuição especial dos J ui
zes a cargo 1lc quem estão os negocios da PruYedo
ria, ou dos Juizes de Direito em corrcicüo. 

~\cerca dos Lens de raiz não cncapeÜados, pos
suídos sem licen\:a uu dispensa das Leis tla Arnor
tisa,;iio , achamlo-sc em vigor u eslabeletido pela 
Ord. L. '2 Til. J 8 com a cxcep~JÜO do Alrarú de Hi 
Jc Sclemhro de 181'f, nenhuma Juvilla pódc haver 
sobre a exacta applicas;-lO das penas impostas pelas 
Leis rcspecti;-as. 

E pelo que to1;a ú venda dos terrenos, a IJUC 
alludc o Juiz de ])ireilo em seu OHicio, sem a pre
via Licenca du (;0\l'l'llO, na fórma da Lei de ~~ de 
Dezembro" de u-;:w c Decreto de :28 de Novembro de 
l:S-1 ~) , eurm~m uedarar que h c nulla; por quanto 
qualllilCr Lei da Asscmblóa Provincial que a autori
sass!~, por Íllt:ompclenle IJÚO a pócl1) fundalllcnlar: 
sendo mister que se dirija a Ordem du GoYcmo Im
perial contimue o meHeionadu lleerelo de 1 ~i !l pu
ru a n'.Stilar: eumpriwlu que uu cnlrctantu se pro-
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ceda judicialmente nus termos de sua reivindicaçüo. 
l}ura que pois na conformidade do que fica ex

posto proceda o .Juiz de Direito da Comarca do Pe
nedo, envio a V. Ex. , para os t.levoher a este , 
as relações e documentos que acompanhúrão o seu 
respectivo Officio. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Visconde de Paranú.
Sr. J>rcsiclcntc da Província das Alagoas. 

N.o 8G. - 3IARülH. - 1viso ue 30 de Marco de 
1t-I:J1.- Manda abolir na Academia da Marinha as 
(crias da Semana Santa, c dá ontras providencias 
úcerw do encerramento das aulas c dos exames. 

Hio tle .Janeiro. Minislerio dos Negocias da ~Ia
rinha em 30 de 3lur~o de 18~•1. 

Sua )[agcstudc o Imperador, Conformando-Se com 
o lrue V. S. propozL·ra, c os Lentes dessa Academi<l 
em conferencia, cuja resultado Y. S. me rcmcttco 
eom O!Jicio n." 588, de 18 deste mez, Hú por hem, 
que na dita Academia sejúo abolidas as jcrias da 
Semana Sanla, c da Pascoa , ú cxccpçilo da Quinta 
c Sexta-feira da refcriua Semana, e do Sahbado de 
Allelmu; se cn<.:crrem as aulas a trinta c hum de Ou
iubro ; c comecem os exames no primeiro tlia ulil 
_de NoYembro: o que communi<.:o a Y. S. para sua 
mtelligcn<.:ia e exccueilO. 

Úcos Guarde a·v. S. - José )faria ua Silra 
Paranhos. -Sr. João lienririues de Cunalho c ~Icllo. 



~.":Si. - JUSTICA.- Aviso de 3L de Marr:o de 
1g54.. - Declara que o Art. 8. 0 do Decreto n.~ 64fl 
de 21 de Novembro de 184fl só Jw applicavcl ás no
meafões anteriores, e não pódc ser ampliado Ú!l pos
teriores, as quaes devem ser cassadas e ficar sem effeito. 

:L" Sec<;ão. i\Iinisterio dos Negocias da Justiça. 
Uiu de Janeiro em 31 de 3Iar~o de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. - Jlclo OHicio n.o 1 de .í de 
Janeiro do corrente anno me communicou V. Ex. que 
em consequencia de se haverem feito nessa Província 
algumas nomeações de Supplentes de Juizes :Municipaes 
posteriormente á data do Decreto n. o 6.ifl de 21 de 
Novembro de 18/Ifl, sem que a lista dos respectivos 
Supplcntes estivesse esgotada, nem findo o quatrien
nio, mandúra declarar sem cfl'eito as sobreditas no
meaçües, com a unica exccpçii.o daqucllas em virtude 
elas (Iuaes havião jú sido praticados actos de jurisclicc;ão, 
por entrar em duvida se a respeito destas deyc 
prevalecer a disposição do Art. 8. o do citado Decreto, 
em razão uc se uar neste caso o principio da ordem 
em que se fundou a ui ta disposiçúo; c pede a V. Ex. 
por conscquencia esclarecimentos a respeito. Houve 
por hem Sua Magestacle o Imperador Mandar declarar 
por Sua Imperial e immediata Hcsoluç;ão, Tomada 
sobre Consulta da Seccão uc J ustica do Conselho d' Es
tado, de 18 do presente mez, "que não procede a 
duvida de V. Ex. por quanto a providencia de que 
trata o mencionado Art. 8. 0 do Decreto n.o Gi!J foi 
c hc rcslrida ás nomeações anteriores i sua pubíi
ea<..;ão para nüo prejuuicar actos praticados em boa 
fé, por Yirtude de nomeaçües até então pcrmittidas 
ou du r idosas; semlo que de outro modo o mesmo 
Decreto sunccionaria a sua nüo exew<;ão legitimando 
as Honteat;ües <JUü a\iús prohibia, c seria hum De
c:rdu incflicaz c ~em vigor. O que eummuuico a Y. 
E\. para sua inlelligencia. 

llcus Guanle a Y. E\. - José Thomaz !\abuw 
·k .\rclllj11. -·Sr. Pre~iden!c da Proyincia <lc ~ergtpc·. 



COT.LECC:\.0 DAS DECISÜES DO GOYT:fi\0 DO 

nR\SIL. 

TO}fO 17 c.\DEfl'\0 4." 

:N.o 88.-FAZENDA.-Em o Lo de Abril ele 18::-i-1. 
Sobre execução feita cn1 hum Prcdio Nacional 71om 

pagamento de diúda á Fa::enda Provincial. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em o 1.0 de Abril de 1854. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo noticia, por communi
eaeões Ofilciaes do Procurador riscai da Thcsouraria 
de· Fazenda dessa Província, que, em execução da 
tei da respectiva Asscmbléa tegislativa de 9 de Agos
to e Regulamento de 12 de Setembro de 18:--,o, (IliC 

obriga a Fazenda Nacional ao pagamento das despe
zas com o calcamenlo das ruas em frente de seus 
predios; c do· Art. 2." do Hcgulmncnlo Jc 20 de 
Fevereiro deste anno, e Lei de :30 de Maio de 18G~l, 
contendo igual disposiçiio , se fizera sequestro em 
hum prcdio nacional c seus respectivos alugueres, 
P?r parte da Thesouraria dessa Província, para indcm
I_lisação das despezas com o calçamento da rua em 
frente de hum predio nacional; e sendo semelhantP 
legislaçüo e pratica contrarias á doutrina das dccisr-Jes 
por diversas vezes dadas sobre a maleria, pois que 
a Fazenda Geral não púde ser obrigada aos impos
tos Provinciaes ou 31 unicipacs, nem a quaesquer 
outras despezas decretadas por Leis Provinciacs ; sen
do que no caso de julgar-se a Fazenda Protincial 
f:redor<t da Geral, ou esta daquclla, deYc rccla
Innr-sc a <liYirla da Autoridade C'nmprtPnlr, :1 fim de 
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proceder-se na forma tla Lei ao reconhecimento da 
mesma divida; c requisitar-se o credito necessano 
para realisaçüo do seu pagamento. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Visconde de Paranú.
Sr. Presidente da Província da l~ahia. 

N. 0 8\).- Em .i de Abril de 185.i.- 1Yas fianças 
dcoc prcferir-~e a garantia de ltypothcca especial por 

meio de Escriptum Publica. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, rccommenda aos Srs. Inspeclo
rcs das Thesourarias de Fazenda do lmperio que, 
nos casos de prest<lçüo de fianças dos cxactorcs da 
I<'azenda Nacional, prefiriio sempre a garantia de hy
polheca especial por meio de Escriptura Publica. 

Thesouro Nacional em 4 de Abril de 185.i.
Visconde de Paraná. 

N.
0 

Ç)O.-GUEltRA.-A.Yisodc 5 de Abril de 1854.
Declara. que á cada huma das armas, de que se compoern 
o Corpo de Guarnição Fixa da Provincia da Bahia, 
der c pertencer hum Sargento Ajndanle, c • hum dito 
Quartel-mestre. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos ~egocios da Guerra 
em 5 de Abril de 185.1. 

Declaro a V. S. em resposta ao seu Officio de 
..i de l\Iarço ultimo, que á vista do Plano, que d{t 
organisaçüo ao Corpo de Guarnição Fixa dessa Pro
víncia, deve pertencer a cada h uma das Armas, de 
que se compoem o mesmo Corpo, hum Sargento 
Ajudante, e hum dito Quartel-mestre. 

Deos Guarde a V. S. - Pedro de Alcantara Bcl
legardc. -Sr. José .Joaquim Coelho. 
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N., 91.-A viso de 5 de Abril de 1851..- A pprova a no~ 
meação do Capitão Hilario lJJaximiano Antunes Gu1:jão 

. para reger a Aula de A rithmetica, A lgebm , c Geometria 
na Capital da Proúncia do Amazonas. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Guerra 
em 5 de Abril de 185L 

Illm. eExm. Sr.-Sua l\Iagestade o Imperador, 
ú quem foi presente o Officio de V. Ex. n. 0 6 de 
21 de Janeiro ultimo, participando ter mandado abrir 
na Capital dessa Província huma Aula de Arithme
tica, Algehra c Geometria, encarregando provisoria
mente do ensino destas materins ao Capitão do 3. o 

Batalhão da Artilharia a pé Hilario Uaximiano Antunes 
Gurjão, Ha por bem Approvar esta nomeaçiio em 
quanto o mesmo Capitão se conservar em serviço 
nessa Província : o que communico a V. Ex. para 
seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d'Alcantara 
Bellegarde.-Sr. Presidente da Província do Amazonas. 

N. 0 fl2.-Aviso de G de Abril de 185.1. -Manda que os 
conhecimentos dos generos comprados pelo Conselho Ad
ministrativo sejão directamente remeuidos ao Thcsouro, 
saho o caso previsto no Art . . 16 do Regulamento de 
15 de Abril de 1851. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da Guerra 
em () de Abril de 1854. 

Previno a V. S. de que devera remetter directa
mente para o Thesouro Nacional os conhecimentos 
provenientes de generos comprados pelo Conselho Ad
ministrativo, que tiverem de ser pagos naquella Es
tação, salvo o caso previsto no Art. 46 do Regula
mento de 15 de Abnl de 1851. 
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Dcos Guarde a V. S.- Pedro d' Alcm1lara l~el
legarde. -Sr. Manoel José d'Albuquerque. 

N.v 93.-Aviso de 1'2 de Abril de 1854.-Ao Conselho 
Administrativo pam fornecimento do Arsenal de Guerra 
da Corte , detcnninando o destino que derem ter aH 
amostras dos generos alli depositadas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerm 
em 1 '2 de Abril de 18;:-d. 

Illm. c-Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em res
posta ao seu Officio n. 0 '21 Je ;-, do presente mcz, 
que pódc mandar entregar no Almoxarifado do Arse
nal de Guerra as amostras dos generos , de que tra
ta no mesmo Oflicio, que se achão depositadas no 
Conselho Administrativo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alcanlaru Bcl
legardc.-Sr. Jose Manoel Carlos de Gusmão. 

N." n4.-Circular de 12 de Abril de 1854. -Aos Pre
sidentes das Provincias maTcando a epoclw em que de
vem entrar para as Thesourar·ias de Fazenda os saldos 
que existirem nos cofres dos /Iospitaes Militares. 

Hio de Janeiro. l\linistcrio dos Negocias da Guerra 
em 1'2 de Abril de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Determinando Sua Uagestade 
o Imperador que se expeção Ordens terminantes, pa
ra que os saldos existentes nos cofres dos Hospilnes, 
ou Enfermarias Militares das Provincias, sejã0 entre
gues nas respectivas Thesourarias de Fazenda, du
rante o semestre immediato ao :mno íinanceiro a que 



pertencem; assim o conmunico a V. Ex. para sua 
execução na parte que lhe compete. 

· Dcos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alcantara Bel
legardc.- Sr. Presidente da Província de .... 

N. 0 95. --IlUPEIUO.-Aviso de :24 de Abril Je 1854.
Dá Regulamento zJrovisorio para o scn:iço das Secre
tarias da Repartição Geral das Terras Publicas c dos 
seus Delegados nas Províncias , em cxccuçüo do § 1 O 
do Artigo 3 do Decreto n. 0 1.318 de 30 de Ja
neiro do corrente anno. 

Sua l\Iagestade o Imperador Ha por hem Ordenar 
que provisoriamente se observe o seguinte Hegula
menlo para execução do Artigo 3. 0 § 10 do Decreto 
n. 0 1.318 de 30 de Janeiro do corrente anno. 

CAPITIJLO I. 

Da organisação tia Secretaria. 

Art. 1. o A Secretaria da Repartição Geral das 
Terras Publicas terá por Chefe o Officiall\Iaior, creado 
pelo Ar ligo 1. • do Hegulamento n. • 1.318 de 30 de 
Janeiro de 185i; e por Empregados os dous Officiaes, 
quatro Amanuenses, Porteiro e Continuo, mencio
nados no mesmo Artigo. 

Art. :2. o A Secretaria se dividirá em duas Sec
ções, sendo a La composta do Official e do Ama
nuense, habilitados segundo dispoem a ultima parte do 
Artigo 1. 0 do Regulamento citado, e de mais hum 
Amanuense; e a 2." do outro Official e de dous 
Amanuenses. 

Art. 3. o No impedimento do Officiall\Iaior fará 
suas vezes o Oflicial, que o Director Geral designar ; 
e os Officiacs, quando impedidos, serão substituídos 
pelos Amanucnses das respectivas Secções, que forem 
dcsignuJos pelo Oflicial Maior. 
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Art. 4. o Quando houver affiuencia, ou urgenciu 
de trabalho em h uma das Secções, o Oflicial, que a 
dirigir, o participará' ao Official Maior; e este o fará 
auxiliar, como julgar mais conveniente, para que 
não sofTra o expediente. 

Art. 5. o Alêm das duas Seccões haverá hum Ar-
chivo Geral. • 

Este Archivo será organisado, dirigido, e con
servado na conformidade do disposto no Capitulo 4. o 

CAPITULO li. 

Do O[ficial 'Maior. 

Art. 6. o'. Ao Official Maior, como substituto do 
Director da Repartição, Geral das Terras Publicas, 
na ausencia deste , compete: 

§ 1. o Inteirar-se de todos os negocios , pertencentes 
á dita Repartição, e que correrem pela Direcloria 
Geral, de modo que possa providenciar de prompto 
á qualquer necessidade do serviço, sobretudo do 
expediente que não admitta demora. 

§ 2. o Convocar extraordinariamente á Secretaria 
os Officiaes e mais Empregados, que forem precisos 
para trabalhos de urgencia. 

§ 3. o Assignar os despachos necessarios para a 
expedição dos negocias á cargo da Repartição Geral , 
bem corno para as certidões e copias authenticas de 
quaesquer documentos, despachos e registros , que, 
sem inconveniente, deviio ser passados pela Secretaria. 

§ 4. o Receber todos os papeis, ou sejão officiaes, 
ou de partes, remettidos à Reparliçiio Geral, para 
ãbri-los, e dar-lhes a convcnient- direccão. 

~ 5. o Designar as Secções por onde se deva fazer 
o expediente dos negocias da mesma Hepartição, não 
cornprehendidos por este Hegulamento nos objectos 
privativos de cada huma. 

§ 6. 0 Assignar as folhas dos vencimentos dos Em
pregados para serem remcttidas ao Thesouro NacionaL 
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§ 7. 0 Nos casos dos §§ 2.0, 3.", 4.0, 5. 0 e 6. 0
, 

e logo que o Director Geral se apresentar na Re
pártição, dará parte ao mesmo do que houver prati
cado em sua ausencia. 

Art. 7. o Tambem lhe compete exercer todas as 
funcções do Direclor Geral , quando o tiver de sub~ 
stituir na conformidade do Artigo 3. 0 do Regulamento 
de 30 de .Janeiro de 1854. 

Art. 8. 0 Ao Official ~Iaior, como Chefe da Se-
cretaria, compete: · 

§ 1. o Inspeccionar, fiscalisar , e dirigir todo o ser
viço da Secretaria , e observar se elle se faz , segundo 
os Regulamentos , e instrucções dadas , a fim de cor
rigir as faltas, ou inexactidões , que encontrar, e 
informar ao Director Geral á respeito dellas. 

§ 2. o Distribuir pelos Chefes das Secções os re
querimentos e mais papeis que á estas pertencerem ; 
e receber dos mesmos Chefes todos os papeis, e os 
trabalhos feitos, lançando-se as competentes notas de 
entrega e recebimento em hum Protocolo para isso 
destinado. 

§ 3: Reenviar ás Secções os papeis e trabalhos, 
em que haja faltas de esclarecimentos ou formalidades, 
a fim de serem suppridas pela maneira que indicar ; 
e instruir aquelles, que estiverem devidamente pre
parados , com os necessarios documentos, informações 
e observações antes de serem apresentados ao Director 
Geral, sempre que os negocios sobre que versarem 
exigirem taes esclarecimentos. 

§ 4. o Trasmittir ás respectivas Secções, pela ma
neira acima referida , todos os A visas , ordens , re
querimentos e papeis, que descerem com a assignatura 
do ~Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocias do 
Imperio , ou os papeis que forem decididos e as
signados pelo Director Geral, para serem expedidos , 
e terem o conveniente destino; fazendo-se os com
petentes lancamentos em hum livro de entradas c 
sahidas, debaixo da sua inspecção. . 

~ 5. o Velar em que os Avisos , ordens e mais 
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despachos, que tiverem de subir á assignatura do 
l\Iinistro , scjão feitos segundo o pensamento e direcção , 
que o mesmo l\Iinistro lhes houver dado, c que forem 
communicados pelo Dircctor Geral. 

O mesmo praticará á respeito dos officios, or
dens e mais expediente, que por este tiverem de ser 
assignados. 

§ 6. o Dar todas as informações, que forem exigidas 
pelo Director Geral, lwv(·ndo dos Chefes das Secções 
aquellas , que delles dependerem. 

§ 7. o Exigir, em nome do mesmo Director , dos 
Empregados, subordinados á Repartição Geral, quaes
quer informações, que julgar precisas para satisfazer 
ao disposto . no §antecedente, e no ~ 3. o deste Ar
tigo. 

§ 8. o Authenticar com a sua assignalura todas as 
certidões, copias e relações, que forem expedidas 
pela Secretaria. 

§ \).o Observar se os Empregados da Secretaria se 
achão nclla ú hora competente; se são exactos no 
cumprimento dos deveres á seu cargo, e se tem na 
mesma Secretaria o procedimento devido ; fazendo as 
respectivas observações em hum livro, denominado
I.ivro do Ponto- o qual estará collocado sobre a 
sua mesa. 

§ to. A u torisar as despezas miudas, e de ex
pedi ente da Secretaria; ordenar e fiscalisar a Policia 
da casa, fazendo manter nella a ordem e regularidade 
convenientes. 

§ 11. Escrever, registrar e ter sob sua guarda 
e responsabilidade toda a correspondencia , livros de 
registros e papeis reservados. 

CAPITULO lli. 

lJas Secções da Secretaria. 

Art. \).o Os trabalhos da Secretaria serão dis
tribuídos e feitos pelas duas Secções, de que trata o 
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Artigo 2.0 deste Regulamento, e debaixo da direcção, 
e inspecção immediata dos respectivos Ofliciaes , Chefes 
das mesmas. 

Art. 10. A 1. a Secção compete: 
§ 1. o Examinar os mappas, ou diagrammas dos 

territorios medidos e demarcados nos Districtos de 
medição , c os elas posses , sesmarias ou concessões, 
sujeitas ou não á legitimação, ou revalidação, lambem 
medidas e demarcadas, que na conformidade dos 
Regulamentos forem remettidos á Repartição Geral 
das Terras Publicas; e confronta-los com os memoriaes, 
de que forem acompanhados, a fim de ver se estão 
satisfeitas as prescripções legaes. 

O Official, Chefe desta Seccüo, levará ao conheci
mento elo Director Geral, por i"ntermedio do Official 
Maior, hum relatorio do resultado ele laes exames. 

§ 2. • Fuzer os mappas, que a HcparLição Geral 
tiver de organisar, e verificar as provas dos traba
lhos topographicos, que devüo ser lithographaclos. 

~ :3. o l<~azer toda a escripturaçiio que for relativa 
á medição, demarcação e venda de terras publicas , 
ú concessão e reserva , que destas se fizerem para 
os fins indicados na Lei n. • 601 de 18 de Setembro 
de 1850, e na fórma ·dos respectivos Regulamentos. 

§ 4.• Desempenhar igualmente quaesquer trabalhos, 
que lhes forem confiados , tendo por objecto o reco
nhecimento , planta e descrispção das terras occupa
das por colonias , ou por aldeamento de Indigenas , 
ou daquella , que vierem a ser para estes fins desi
gnadas , ou para outras povoações, e estabelecimen
tos publicos. 

§ 5. o Tirar copias dos ma ppas topographicos das 
diverssas Províncias do Irnperio , notando nelles os lu
gares em que se forem efl'ecluanclo a medição e de
marcaf~ão , concessão c reserva de terras devolutas , 
tendo "todo o cuidado em que haja nisso a maior cxa
ctidào c clareza possíveis. 

§ 6.° Fazer o rigislro dos territorios medidos e 
demarcados, divididos c descriptos, pondo igualmente 
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nelle as notas rcspcdivas, á medida que os ter
rito rios, ou seccão destes, forem sendo vendidos, 
concedidos' ou reservados para alguns dos fin-, indicados 
na tci e Hegulamentos, já referidos. 

E~ te registro se fará na conformidade do modelo, 
que lhe será dado pelo Director Geral. 

§ 7. o Fornecer as informações necessarias ácerca 
das terras, que tiverem de ser na Côrte expostas á 
venda em hasta publica, ou fóra della, declarando 
se ainda não tem sido vendidas, concedidas ou re
servadas para qualquer dos fins acima mencionados; 
e qual o numero de braças quadradas, e seu preço 
mínimo em cada seccão. 

§ 8. o Dar igualmênte todas as informações, so
licitadas por particulares, que desejarem comprar 
lotes de terras. 

§ 9. o Passar as certidões relativas aos objectos, 
que estiverem á seu cargo; e fornecer as copias dos 
diagrammas, · que se requererem. 

§ 10. Ter hum livro destinado para o lançamento 
de todas as despezas, que se fizerem com a Repartição 
Geral, Delegacias e Inspectorias Geraes das Províncias , 
e com a colonisacão , na conformidade do modelo , 
que for adaptado: a fim de fornecer semestralmente 
huma relação das mesmas despezas ao Official Maior. 

§ 11. Organisar a conta geral da receita e des
peza, realisadas pela Reparti cão Geral em todo o Im
perio, durante o ultimo anno financeiro; bem como 
o orçamento approximado, que tem de ser annual
mente apresentado pelo Direclor Geral ao Ministerio 
do Imperio. , 

Art. 11. A 2. a Seccão compete : 
§ 1.0 Extractar, c copiar os documentos e papeis 

de que deva ter conhecimento a Repartição Geral, 
e cujos originaes pertenção á outras Repartições, c 
devão ser restituídos. 

§ 2. o Lançar em resumo em livro especial todas 
as sesmarias e concessões dos Governos Geral e Pro
vinciaes , registrando-as por Províncias , Comarcas , 
~lunicipios e Frcguezias. 



§ 3. o Hegistrar os termos de mediçüo e demarcação 
das posses sujeitas á legitimação, c das sesmarias ou 
concessões sujeitas á reYalidação, bem como os das 
outras posses, sesmarias ou concessões , que, posto 
não dcpendão d'esta formalidades, por se não acharem 
nos casos dos Artigos <Q2 c :2:J do Hcgulamento de 
:30 de Janeiro de 1854, forem toduYia medidas c 
demarcadas, á requerimento dos respectiros proprie
tarios, segundo a faculdade outorgada nos Artigos 59, 
60 e 6:2 do mesmo Regulamento. 

Este registro se fará separadamente por Provincias, 
sendo coordenado por Comarcas, Termos, e Parochias. 

§ 4: Ter á seu cargo tambem n. organisação do 
registro geral das terras possuídas em todo o Im
pcrio, na conformidade do que dispoem o Artigo 107 
do citado llegulamento, e pela maneira declarada 
no § antecedente. 

§ 5." Passar as cartas, ou títulos de legitimação 
de posses, e revalidação de sesmarias e concessões do 
Goremo Geral, que forem situadas no Município da 
Côrle, e cujos posseiros, sesmeiros c concessionarios 
se acharem habilitados nos termos dos Artigos 51, 
53, 5i, 59, 61 e 62 do Regulamento já referido. 

Estes títulos serão impressos com os claros pre
cisos para as circunstancias rariareis, conforme for 
indicado nos respectivos modelos. 

§ 6. Passar igualmente as cartas ou títulos da com
pra dos lotes de terras dcrolutas, vendidos na Côrte, 
em hasta publica. ou fóra desta , bem como das con
cessões gratuitas de terras nas fronteiras do Imperio; 
sendo estes títulos tambcm impressos, c pela fórma 
mencionada do § antecedente. 

§ 7. o Escripturar o li no relativo ao movimento 
dos colonos, que vierem se estabelecer no Imperio tcn
~o em vista as relações parciaes , remettidas á Repar
tição Geral das Terras Publicas. 

Esta cscripturaçiio será feita em fórma de mappa 
estatisca , cuio modelo será fornecido pelo Dircctor 
GeraL " 
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§ 8. • Fazer a cstutistica, c toda a escripluraçi!& 
concernente ús colonias cxistent,es, e que se estabele
ecrcm para o futuro, reduzindo estes trabalhos ú map
pns com as competentes observações , na conformi
dade do modelo, que for para esse fim auoptauo. 

~ H. 0 AMm dos registros, de (IUC fazem menção 
os §~ antccctlentcs, terá ainda a seu cargo: 

1 . " O registro dos Avisos , Ordens e mais cor
rcspomlcncia, que descerem com a assit,'1latura do Mi
nistro c Secretario d' Estado dos Nego cios elo 1m pc
rio , c Jirigircrn aos Presidentes das Províncias , aos 
Minisiros c Consulcs Brasileiros , ou a quacsquer ou
tros Agentes, on Autoridades , úcerca dos negocias 
allectos à Heparti~,;iio· Geral elas Terras Publicas. 

'2. 0 O registro de t.odos os oHicios c corrcspon
dencia do Uircctor Geral, dirigidos ao ~Iinislro do 
lmperio, c mais ~Icmhros do Ministcrio, bem como 
aos Conselheiros d' E~laúo. 

3. 0 O n'gistro das ordens, inslrucções e corres
ponJcacia, dirigidas pelo Direclor Geral aos Empre
gados suuonlinados ú Hcparti<;iio Geral, e á quJ.cs
iJuer A uloriJades, Corporaçó8s, ou in di viduos, rela
tinuneulc aos objeclos , que estiverem ú cargo da 
mesma Hcparliçào. s 10. Lavrar os lermos de juramento e posse 
dos Empregados da Hcpartiçiio Geral das Terras Pu· 
Llicas, bem como os termos Jos contructos celebra
dos na Diredoria Geral , fazendo a competente es
criptura(_,'i-tO em \iuo;:; disliuctos, c competentemente 
ahrrtos, numerados c rubricados. 

~ 1 L Fazer tudu o mais expediente, que tiver 
rcliH;•1o cum os ohjedos indic;:ulos ne~tc Artigo, e 
tjllC Ui-lO rr~rtcneer ú 1: Sccçüo. 

§ 12. Fat:<>r o im'cntario tlc toJos os livros per
tcrlCCI~Ies ú HeparticJi.o, c dos moveis á cargo do 
Porteiro. 

Art. l ~ As duas Scc~ões, mencionadas no pre
sente Capllulo, farão quaesouc'r outros trabalhos, 
'1ue llic's f·~rem distribuibs, c

1 

ii!lC, não esLmdo e&-
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'flCGtfieudamcntc designados nos Artigos preccderites" 
versarem sobre negoci?s pertencentes á RcpartiçãG 
Geral das Terras Publicas, 

Arl 1:3. Em cada Seccão haverá hum <1rcl1ivo 
cespecial para a guarda de tÓdos os livros, mappas, 
.Jucumcntos e papeis. que estiverern á cargo da 
mrsma, o qual ficará debaixo da inspecção imme·
·tliuta do rcspedivo Chefe. 

Art. 14. Os Officiaes receberão do Official Maior 
D expediente, e os trabalhos do dia, pertcn~ntes 
~1s suas Seccões, e nellas farão a distribuicãD do ser~ 
Yiço, com{) Julgarem mais conYeniente, tendo ·o maior 
cuidado em que seja ·este feito com promptidüo, 
para ser presente ao mesmo Official ~Iaior, guarda
da a disposição do § :2. o do Art. 8. o deste Uegula
mento. 

Art. 15. Os OfTiciaes fiscalisarão toda a cscri
pturaçiio dos livros de registro, e o expediente de suas 
~ecções, dando as proYidencias necessarias, para que 
tudo se faça com regularidade c asseio , de modo 
que em qualquer oecasião possáo saber o estado 
Jos negocios e m;nisirar ao Oflicial Maior todas as 
informações, que este exigir. 

Nos livros dos registros não súo pcrmiltiJas 
emendas ou raspaduras. 

Sempre que for preciso fazer-se nelles alguma 
allera(.:áo ou erncmla, scrú ella lançada á margem, 
e rullrieada pelo Arnanuense, que fizer o registro, 
e pelo Chefe da respectiva Secção. 

ArL JG. Os Ofiiciacs terão tambem a seu car
go cxtractar, e conservar, em cadernos cspcciaes e 
apontamentos, os negocios que correrem pelas suas 
Sect:ücs, a fim de fornecerem os esclarecimentos, 
que· forem precisos para a confecção (lo Hclatorio 
annual da Heparti~iio Geral das Terras rublicas, que 
tem de ser apresentado ao ~Iinistro e Secretario d' Es
tudo dos Negocios do Impcrio pelo Dircctor Gert\l da 
mesma Hrp:trti~;\o. 
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CAPITULO IL 

Do Archiro. 

Art. 17. O Archivo da Repartição Geral das Ter
ras Publicas será collocado na Secretaria em lugar 
para cllc exclusivamente destinado, de modo que 
os livros, mappas, papeis, e quaesquer documentos 
e outros ohjectos, que tem de ser archi,:ados, se 
não confundão com os que , na conformtdadc do 
Artigo 10 deste Hcgulamcnto, estiverem ú cargo das 
Sec(;ões. 

Art. 18 A guarda, conservação c boa onlem 
do Archivo : serüo confiadas ao Porteiro, sob sua 
responsabili<lade, devendo a organisaçüo do mesmo, 
hem como a classificaçüo de todos os papeis, ser 
feita debaixo da direcção, c segundo as instrucçücs 
dadas pelo Official .\Iaior. 

Art. 1 H. Para a boa ordem.. prornptiJúo c 
dareza Jo serviço do Archivo obscrvar-se-ha o seguinte: 

~ 1. o Todos os livros c papeis, que tiverem de 
ser archivados, serão entregues, ou remellidos ao 
Porteiro pelo Official Maior, ou pelos Chefes das Sec
ções; no 2. o caso o Porteiro os apresentará ao OfTi
cial Maior antes de dar a competente entrada. 

~ 2." O Porteiro fará o lançamento das entradas 
c sabidas dos livros c papeis, pertencentes ao Archi
vo, por ordem chronologica. em hum livro espe
cial, declarando nellc de quem recebe, á quem re
mettc ou entrega os referidos livros e papeis, se 
por ordem do Director Geral e do Ofllcial 1\Iaior, 
se ú requisição dos Officiaes, Chefes das Secções , 
c quando tornúriío a entrar os que tiverem sahido. 

§ 3. 0 Alem do livro acima dito, haverá no mes
mo Archiro outro lirro. em o qual se fará com 
toda clareza o índice geral, por ordem alphabetica , 
de todos os papeis archivados, em relação ás ma
terias de que elles tratarem, indicando-se à mar
gem direita as datas das respectivas entradas. 
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§. L' A correspondencia tlns diversos Ministe
rios, e do Conselho d' Estado, rccebiJa durante cada 
anno, serú encadernada, sendo cada volume acom
pimhaJo de hum índice alphabetico, contendo o sum
mario das ma terias, numero do A viso ou Officio, 
sua data, e a Hcpartição donde veio. 

~ ;'i.o Toda a mais corrcspondencia c papeis, di
rigidos á Hepartiçõo Geral das Terras Publicas, serão, 
tambem no fim de calla anno, separados em difle
rentcs maços, c por materias; sendo em cada maço 
numerados os papeis sem intrrrupçiio, e classificados 
segundo as Autoridades, Corpora•;ões, ou indivíduos 
á que pertencerem. 

§ 6. o Os volumes e maços, de que tratiio os dous 
precedentes §§, terão hum a numeraçüo distincta, e 
seguida; e o índice geral, mencionado no § 3. o, 

será feito com referencia â essa numeracão, e á da 
correspondencia e papeis contidos nos mesmos volu
mes ou macos , 

§ 7: En1 tudo o mais, que disser respeito á 
boa organisação, dirccçiio e conservação do Archivo 
Geral , se observará o que for determinado pelo Offi
cial Maior, o qual poderá empregar tamhem algum 
dos Amanuenses nesse serviço, quando o julgar con
veniente. 

Art. 20. Haverá na Secretaria huma Bihliothe
ca, contendo as Colleccões de Leis Gcraes e Provin
ciacs, e os livros mais necessarios sobre as mate
rias concernente~ ao objecto da Repartição Geral 
das Terras Publicas. 

Será collocada, em quanto for possível, na sala 
do Archivo Geral, com o respectivo catalogo, do 
qual terá huma copia authentica o Dircctor Geral 
das Terras Publicas. 

A sua conservação e asseio ficará igualmente ú 
cargo do Porteiro, que neste seniço se regulariL 
pelas insirucções, que lhe forem dadas pelo Oflicial 
M~lior; sem cuja autorisaçüo por escripto, ou do 
D1rector Geral, ú ninguem cntrcgarú livro algum on 
pnpel da me~ma Bihlit)!hccu. 
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1..\PITULO V. 

Do Porteiro e Continuo. 

Art. ~ l. Compete ao Porteiro da Secretaria: 
§ 1. o Lmçar os despachos no tivro da Porta. 
§ :2. o :Fechar, e por os sobrescriptos em touos 

os Avisos: ordens e correspondencias, que tiverem 
de ser expedidos pela Hepariçüo Geral das Toras Pu
blicas, depois de verificado pelo 01Ilcial ~Iaior, ou 
pelos Chefes da Sec!;fi.o, ú (1ue competir, se vão elles 
acorr~panhados .dos rcspcdirus documentos, e mais 
papelS nCCCSSüflOS. 
s 3. o Sellar os li tu los, e todos os papeis, que 

devão ter o: Scllo da Hcpartit,;<lo, o qual estará de
baixo de sua guarda. 

§ .i·· Cumprir as ordens do Director Geral, e do 
Official Maior, e satisfazer ú todas as requisições 
dos Ofllciaes e Amanucnses no tocante ao s~rvi<~o da 
Secretaria, e transmiti-las ao Continuo, quando te
nhii.o de ser por estes cumpridas, dando parte ao 
Official l\Iaior das faltas que o mesmo eommetlcr. 

§ 5. o Ter a seu cargo os moveis e utensis da 
Hcpartição; responder pelos livros c papeis nclla 
existentes, cuidar no arranjo c asseio da casa; proYer 
de lodo o nccessario as mesas da Seeretaria; e fazer 
as compras dos oLjcctos precisos para o expediente 
da mesma, precedendo auiorisação do 01liciul Maior. 

Art. 2:2. Ao Continuo compete: 
§ 1. o Fazer o serviço do expediente conforme lhe 

for ordenado. 
§ 2. 0 Ajudar ao Porteiro no desempenho de suas 

funcções, e substitui-lo nos seus impedimentos. 
§ 3. o Levar á seus uestinos a correspondcncia da 

Repartição Geral, e os papeis da Secretaria, que lhe 
forem entregues, respondendo pela promptidüo c 
fidelidade des~c servi co. 

Art. ~:L O Portei"ro c Continuo recchcrüo os rc
cados elas Partes, para os trasmiltirem ú qnem forem 
rliri~id(1~, t' as tr<ltar<-lll ~~·tnprc t'll!tl 11rhauidiid!'. 



Art. 2~. Observarão em 1udo o mais as ordens 
do Director Geral, e do Official Maior. 

C.\PITCLO VI. 

Disposições Gcracs. 

Arl. 25. A Secretaria da Repartição Geral das 
Terras Publicas estará aberta, e trabalhará todos os 
dias, que não forem de guarda, ou de festa na
cional, desde as 9 da manhã até as 2 da tarde; 
podendo os trabalhos demorar-se alêm desta hora , 
se a necessidade do serviço o exigir. 

Quando porêm se der o caso da convocação ex
lraordinaria, de que faz menção o Artigo 6." § 2. o 

deste Regulamento, ainda nos dias exceptuados, co
mecarão c findarão os trabalhos ás horas determinadas 
pelo Direclor Geral, ou pelo Official 1\faior. 

Art. 26. Os Empregados da Secretaria com
parecerão pontualmente á hora marcada, e se con
ser-varão na Hepartição todo o tempo que o mesmo 
Director Geral, ou o Official Maior julgar con-veniente. 

Antes disso só poderão retirar-se, obtendo li
cença por motivo justificado. 

Ao Porteiro e Continuo, porêm, corre a obrigação 
de se apresentarem na Bepartição meia hora antes 
da designada para principiarem os trabalhos. 

Art. 27 Os Empregados, que deixarem de com
parecer sem motiYo justificado, ú juizo do Official 
l\Iaior. perderão a purle do ordenado correspondente 
aos dias, em que faltarem, a qual será descontada 
no Thesouro Nacional. 

Na mesma pena incorrcrüo os que se retirarem 
antes da hora, sem liccnca. 

Art. 28. Os Ofl1ciacs e mais Empregados da 
Secretaria são immcdialumcnte subordinados ao Offi
cial l\Iaior. 

Cumprirão quanto por este lhes for determinado 
rehtiyamen!c HJlS tn1balbo.s c expediente da mesma 
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Secretaria; e ouvirão attenciosarnente as suas ad
moestações sobre objectos de serviço. 

Art. 29. Os referidos Empregados são respon
saveis: 

~ 1.0 Pela falta de zelo e pontualidade no desem
penho llos deveres· ú sfm cargo. 

§ 2. 0 Pelos erros de ofTicio, commetticlos com 
eorlllecimculo de causa, ou por ignorancia e omissão 
indcsculpavcis. 

§ 3.0 P~la falta de subordinação c respeito aos 
seus supcnores. 

§ .í. • Por nüo procederem na Secretaria com q 
devida decencia e allencão. 

§ 5." Pelo extraYio "ele papeis pertencentes á He
partição. 

§ 6: Pela publicação ele despachos antes de expedi
dos, e pela revelaçiio de negocies , que forem resenados. 

Art. 30. Os que incorrerem nas faltas apon
tadas r.w Artigo antecedente fi cão sujeitos: pela 1. • 
vez á reprehensão, dada publicamente pelo Official 
l\Iaior; pela 2. a yez á suspensão, imposta pelo Di
rector Geral, até dous mezes, a qual importará a 
perda dos respccliros vencimentos, em quanto clla 
durar, e pela 3.' vez á demissão. 

Poderão todavia incorrer, logo da 1., vez, na 
pena de suspensão, e mesmo na ele demissão, se a 
gravidade de seu proceder, em qualquer dos casos 
acima referidos, assim o exü:ir. 

Art. 31. Todas as faltas, erros c omissôcs dos 
Empregados da Secretaria serão notados no Livro do 
Ponto, de que trata o Artigo 8." § \l." deste Regula
mento, com as observações que o Official Maior jul
gar convenientes, a fim de que seja tudo presente ao 
Director Geral 

Art. 32. Os requerimentos de Partes, para po
derem ser apresentados à despacho, scrüo assignados 
e datados por estas, ou por seus Procuradores; e 
os documentos , que os acompanharem , dcrerüo estar 
competentemente sellados, sem o qnc o Ofiicial Maior 
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mandará declarar no Livro da Porta, que as Partes 
satisfação as fa.ltas que apontar. 

. Art. 33. Todos os documentos serão numera
dos e rubricados pelo Official Maior, e o numero 
delles declarado á margem dos requerimentos, á que 
pertencerem. 

Depois que tiverem despacho definitivo do Mi~ 
nistro do Imperio , ou do Director Geral , serão em
macados e archivados. 

• Neste caso só se poderão dar ás Partes as cer~ 
tidoos ou copias authenticas de taes documentos, 
~om declaração do requerimento á que se acharem 
juntos, e dos despachos que por elles se fizerão. 

No caso porêm em que se não tiver feito obra 
pelos mesmos, serão restituídos ás Partes, que os 
pedirem , passando estas, ou seus Procuradores, re
cibo de lhes ter~m sido entregues os documentos 
originacs, e ficando delles copias ou extractos, se 
necessario for. 

Art. 34. Os emolumentos que as Partes tem 
de pagar pelas certidões, copias de mappas, e quaes
quer outros documentos, passados na Secretaria da 
Repartição Geral das Terras Publicas , á que se re
fere o Artigo 8." do Regulamento de 30 de Janeiro 
de 1854, serão regulados por huma Tabella, que 
ficará annexa ao presente Regulamento. 

Art. 35. O Governo P.oderá marcar gratificações 
aos Empregados da Repartição Geral das Terras Pu
blicas pelas commissões extraordinarias, de que forem 
incumbidos, e pelo augmmto de trabalho, mesmo 
ordinario, que tiverem de desempenhar, quando pa
recer excessrvo. 

Art. 36. As disposições deste Regulamento po
derão soffrer as alterações, que a pratica aconselhar. 

O Director Geral representará para este fim ao 
Governo, logo que reconhecer a necessidade de taes 
alteracões. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Abril de 
!8Gi. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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N.o 96.-GUERRA.- AYiso J.e 2D J.c Abril de 1854.
A o Presidente da Província de Pe1·nambuco mandando 
abonar gratificação aos Professores de primeiras letras 
dos Corpos alli existentes. 

Rio de Janeiro. Ministerio tlos Negocios da Guerra 
em 29 de Abril de 1854. 

lllm. e Exm. Sr.- De Ordem de Sua l\lagestade 
o Imperador mande V. Ex. abonar aos Professores 
de primeiras letras dos Batalhões 2. o e 9. o de Infan
taria e 4. o de Artilharia a pé as gratificações men
saes de 12 ;tll 000, e aos respectivos Decuriões 6 ~ 000 
tambem mensaes ; ficando assim respondido o seu 
Officio n. o 97 de 13 de l\larco ultimo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alcantara Bel
legarde.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N.o 97 .-Aviso de 29 de Abril de 1854.- Ao Presidente 
da Província do Ceara mandando abonar gratificação ao 
Professor de L" letras do respectivo .Meio &talhão. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
em 29 de Abril de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- De Ordem de Sua l\lagestade 
o Imperador mande V. Ex. abonar ao Professor de 
1. as letras do Meio Batalhão dessa Província a gra
tificação mensal de 10 .tt> 000, ficando assim respon
dido o seu Officio n. 0 44 de 13 de Marco ultimo. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d'Alcantara Bel
legarde. -Sr. Presidente da Província do Ceará. 
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COLLECÇKO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BIUSlL 

TO)IO 17 CADEll:\0 5." 

N .0 98.- DIPERIO.- :hiso de 8 de Maio de 1854.
Dá Ht:yulamento prol'isorio para a medição e demarcação 
rla.~ terras dcrolutas e particulares , em execução do § 
'2." do Art. :J.o do Decreto n.• 1.:318 de 30 de Janeiro 
do corrente anno. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Orde
nar que provisoriamente se observe no Imperio o 
seguinte Hegulamento , para execu~~o do Art. 3. • § 
'2. o do Decreto N. o 1. 318 de 30 de Janeiro do cor
rente anno. 

CAPITULO I. 

Da med·içüo e demarcação das terras devolutas. 

Art. 1: Em cada Districto de medi cão haverá 
hum Inspector Gera] encarregado de medir,· demarcar 
e descrever; e de fazer medir, demarcar e descrever 
as terras devolutas, segundo a Lei n.o 601 de 18 
de Setembro de 1850, e Regulamento n.• 1.318 de 
30 de Janeiro de 1851. 

Art. 2. • O Inspector Geral fará, em regra, por 
contracto a medicão , demarcacão e divisão dos ter• 
ritorios , percebendo determináda somma por braça 
linear, c ficando sujeito a todas as despezas da me
dicão , demarcacão e divisão. 

· l\fedindo c ·demarcando por este modo, não po
derá receber por braça linear, ou corrente, mais 
de 80 réis, regulando o preço medio por 50 réis. 
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Art. :r o Se a medi cão for feita na conformidade 
do Artigo anterior , o fnspector Geral empregará no 
servico da medicão, demarcacão e divisão dos ter
ritori"os, os indivíduos que julgar convenientes, sem 
approvação do Presidente da Província, ou de outra 
qualquer Autoridade. Os Escreventes, Desenhadores 
e Agrimensores porêm serão nomeados segundo o 
Art. 11 do citado Hegulamento. 

Sempre que for possível o Inspector Geral fará 
contractos com os Agrimensores, que empregar, e 
que Pªrcebcráo quantia determinada por braça linear 
ou corrente, que medirem e demarcarem naquellas 
linhas de que forem incumbidos, ficando porêm 
snjeitos á todas as despezas da medição e demar-
cacão. · 

• Art. 4. o No contracto se fixará a localiuade , e o 
numero de territorios que o Inspector terá de medir, 
dividir, demarcar c descrever; e o tempo em que 
deverá concluir o servico. · 

Se prestar fiança 1donea pela importancia total 
do contracto , poderá receber adiantada a quota corres~ 
ponde11le a alguns mezes. 

A prestação porêm correspondente ao mez ullimo 
niio será paga em quanto, á vista dos diagrammas 
dos tcrritorios, das notas do Memorial, e da verifi
cação do Art. 6. o, o trabalho não for approvado pelo 
Delegado Director da Repartição Geral das Terras 
Publicas. 

Art. 5. 0 Não sendo approvado o trabalho em 
consequencia de erros, ou faltas das circunstancias de
terminadas neste Regulamento, o Inspector Geral per~ 
derá o importe da fiança , c não receberá a ultima 
preslaçiio. Neste caso o Inspector Geral, dentro do 
prazo de 20 dias, poderá interpor recurso suspen~ 
si v o da decisão do Delegado , e por intermedio deste, 
para o Director Geral das Terras Publicas. O recurso 
fundamentado pelo recorrente, será informado pelo 
Delegado dentro de outro igual praz.o. 
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As differenças de h uma braça em quinhentas, bra
ças ou de sete minutos nas medidas angulares, relativas 
ás linhas, que segundo os Arts. 19 e 23 devem ser me
didas , demarcadas e descriptas pelo Jnspector Geral, 
serão toleradas, e não determinarão as multas. A to
lerancia sobre a grandeza c direcção das linhas , que 
segundo o Art. 24 tem de ser medidas, demarcadas 
e descriptas pelos Agrimensores, será de 25, braças 
em .500, e de 17 minutos em angulo. 

Se não terminar o trabalho dentro do tempo 
estipulado, perderá por cada mez de excesso a de
cima parte do valor da fiança , e de mais o direito 
á ullima prestação, se dentro dos dez primeiros mezes, 
contados do termo do contra c to, não o tiver com
plelamente satisfeito. 

Art. fi. o O Delegado do Director da Repatição 
Geral das Terras Publicas, logo que o Inspector Ge
ral communicar que está a terminar a medição, 
demarcação, descripção e divisão dos territorios con
tractados, dl?verá por si, ou por hum Engenheiro por 
elle proposto ao Presidente da Província, yerificar a 
exactidão dos trabalhos. 

Para esta verificacão serão medidas duas linhas 
tomadas ao acaso em· cada territorio , e os angulos 
de todas as secções que se encontrarem. O Delegado 
ou Engenheiro receberá 8 réis por praça corrente 
verificada, e a ajuda de custo para transporte dos 
Officiaes Superiores marcada no Decreto de 3 Março 
de 1849, ficando sujeito a todas as despezas da Ye
rificacão. 

Árt. 7. o Se a medição, divisão, e demarcação 
dos territorios não for feita segundo o disposto no 
Art. 2. o, sempre que for possível o Inspector Geral 
contractará com os Agrimensores a somma , por que 
tem de fazer a medicão e demarcacão da braca lienar ou 
corrente nas linhas·, que elles tem de medir, demar· 
car e descrever , na conformidade do Art. 24 deste 
Regulamento. 

O preço então da medição c demarcação de h uma 
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braça licnar já mais excederá a tJ~{ réis, e o medio 
regulará por a3 réis, incluindo- se ncllcs qualquer 
despeza , que se haja de fazer com a medição e demar
cacão das linhas contracladas. 

• O contracto (lcclararú o tempo, em que a divi
são, medição, demarc;:u;üo e dcscripçüo de cada hum 
territorio dcverú ficnr ullimada; c as multas em que 
incorrerem os Agrimensores rela falta Uf~ r:umprimento 
do contracto, que só tcrú Yigor depois de appro
vado pelo Presidente d,1 PrO\incia , com audiencia 
previa do Delegado do Dircctor da Hrpartiçüo Gcrnl 
das Terras PuLlicus. 

Art. 8. o Se o Agrimensor prestar fiança idonca 
pela importancia total do colltracto, poderá receber 
adiantutla c: mensalmente a quota corrcspondcnic; nüo 
lhe sendo porêm paga a ultima, sem que o traba
lho esteja concluído, approvado pelo Inspector Geral, 
c verificado pelo Delegado ou Engenheiro , segundo 
o Art. G. o de~ te Hegulamen!.o. 

Art. 0. 0 8c o trnbalho não for approvado, e 
na verificacão se encontrarem erros c faltas de cir
cunstancias" determinadas por este Hegulamento, ou 
se não ficar ultimado dentro do prazo estipulado, 
soffrerá o Agrimensor as multas do Art. 5. o No tra
balho dos Agrimensores são toleradas as differanças 
notadas neste mesmo Artigo. 

Art. 10. Se o Agrimensor não prestar fianca 
idonea, nada receberá antes que os trabalhos estejão 
concluídos, approvados pelo Inspector Geral , c ve
rificados pelo Delegado, ou pelo Engenheiro por clle 
proposto. 

Art. 11. Se não for possível fazer contractos cor~1 
o Inspector Geral para a medição, demarcação c di
visão dos territorios, segundo o disposto no Art. 2. o, 

ou se elle não puder fazer contractos com os Agri
mensores, como determina o Art. 7. o , poderá o Go
verno mandar proceder por administração áquellas 
opera~ôes ; e então o Inspector Geral proporá ao Pre... 
si dente da Provincia, por intermrdio elo Delegndo do 



Direclor Ja Repanit,;ii.o lierul dus Terras Publicas, o 
numero de Agrimensores, e de indivíduos precisos 
para o serviço da cadeia ou rcgoas de medição , das 
picadas, de collocar os marcos , e de fazer as marcas 
e signaes, de que trata o Art. 15 deste Regulamento; 
indicando ao mesmo tempo os vencimentos, que taes 
indivíduos devão perceber, tendo em vista o ma:ximo 
marcado no Art. 13. 

· Em todo o caso proporú o numero de escreventes 
e de desenha dores neccssarios, e os vencimentos que 
devão ter. 

Art. 12 Nos casos do Arl. 7. o e 11 perceberão 
os Inspectores Geraes, como gratificação mensal huma 
quantia não superior a 200 ~ , e 18 réis por cada 
braça linear, que medirem, ou ú dos mesmos 200r!D. 
e 8 réis por braça de mcdiçào , que fizerem duas tur
mas de Agrimensores empregados. Se forem quatro as 
turmas de Agrimensores perceberão os mesmos Ins
pectores Geraes mensalmente quantia não superior aos 
'ZOO ~ e 45 , réis por braça de medição effectuada ; 
e assim por diante conforme o numero das turmas. 

No traco, medicá o , e demarca cão da meridiana 
e bases principaes, ·e das bases de correcção a quota 
por braça de medição não excederá á 3ô réis. · 

Art. 13. Os Agrimensores no caso do Art. 11 
vencerão nos dias de trabalho quantia não superior 
a 3 ~ 500 e 7 réis por braça de medição; se medirem. 
demarcarem e descreverem mais de 500 bracas rece
berão pelo excesso até 4 réis por cada huma. 

Art 14. Em cada Districto de medição, depois 
Je hum ligeiro reconhecimento , o Inspector Geral es
colherá o terreno, que melhor se prestar para dirigir 
com menos difficuldade a linha ~'. S. -rerdadeira; e 
traçará a verdadeira meridiana, partindo, em igual
dade de circunstancias , de algum lugar notavel, e a 
medirá, fixando marcos de 250 em 250 braças , outros 
maiores de f100 em 500 bracas; c outros ainda maiores 
de 6.000 em ti.OOO braças·. Sempre que for possi~·el 
preferir-se-hão marcos de pedra , e só na falta de me1os 
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para faze-los, ou no caso . de grande. difliculd~de errt 
obter-se a pedra nece:ilsana, serão de madeira la
vrada , observando-se a este respeito o que dispõe o 
Artigo seguinte. 

Art 15. Os marcos de madeira serão de boa 
qualidade, de modo que resistii.o a acção da atmos
phera , e da terra, e quer estes quer os de pedra terão 
marcas e signaes particulares; e se nas visinhauças 
delles houver alguma arvore, ou pedra nativa , serão 
estas lambem marcadas com o numero da fileira, ter
ritorio e secção, dentro da qual estiverem; e se no
tará no-Memorial- a distancia e direc(;ão; em que 
ficão, relativamente ao mais visinho marco. 

Os marcos pela sua posição devem indicar a 
linha , que se estiver correndo. 

Art. 16. Para tracar a verdadeira Iiuha N. S. , 
cu a meridiana verdadeira , se o terreno se prestar á 
triangulação, o Inspector Geral empregará este methodo, 
tendo o maior cuidado na medieiio effeGtiva da base, 
que escolher; na determinação do seu azimuth, para 
ficar bem orientada; e na escolha dos pontos para 
vertices dos angulos dos diversos triangulos. 

Se o terreno porêm se não prestar á triangu
lacão , o Inspector Geral traçará a meridiana pelos 
oútros methodos , que a sciencia ensina. 

Art. 17. Se obstaculos naturaes não permittirem 
a continuacão da medi cão e demarcacão da meridiana, 
transpostos. estes ' se progredirá na mesma direcção ' 
calculando-se as distancias , que não forem effctiva
mente medidas; e prolongada a linha, logo que o 
obstaculo não o embarace , se proseguirá na medição 
e demarcacão, como acima se determinou. 

Art. 18. Do ponto de partida da meridiana o 
Inspector &eral traçará a base, ou o parallelo terrestre 
do lugar, medindo-a e demarcando-a, como se deter
mina nos Arts. 14 e 17 deste Regulamento. 

A meridiana e a base serão cuidadosamente ve
rificadas por segundas operações. 

Art. 19. Traçadas , medidas , demarcadas e des-
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\'riptas as uuas linhas dos Artigos antecedentes I o Ins· 
pector Geral , tendo previamente feito os annuncios, 
de que trata o Art. 17 do Regulamento n: 1.318 
de 30 de Janeiro de 185.4, correrá partindo dos mar
cos maiores , que dividem a meridiana e a base em 
partes de 6.000 braças, linhas parallelas a ellas; for
mando assim quadrilateros proximamente equivalentes 
a quadrados de 6.000 braças, ou de duas leguas do 
lado, e que terão o nome de territorios. 

As linhas parallelas á base poderão ser medidas, 
demarcadas e descriptas por hum dos Desenhadores, 
Ajudantes do Inspeclor Geral, ficando porem este res
ponsavel pela exactidüo da operação. 

Art. 20. As linhas de 6.000 bracas, ou muito 
proximas a este algarismo , e de que trata o Art. 
antecedente, serão divididas em 12 partes iguaes por 
marcos da mesma grandeza e fórma , que os medios 
do Art. 14 : o meio de cada huma destas partes será 
marcado por hum marco igual aos de que trata o Artigo 
citado, e que dividem a meridiana c a base em frae
cões de 250 bracas. 
• Os marcos pela sua posição deyem indicar a linha, 
que se estiver correndo. 

Art. 21. As partes das linhas parallelas á base • 
comprehendidus entre a meridiana e sua parallela 
mais proxima , ou entre suas parallelas mais visínhas 
entre si, nunca serão menores de 5.928 bracas, ou 
maiores de 6.072 braças; e o Inspector Geral tra
çará as novas bases ' que se denominarão 1. a, 2. a e 
3. •, & c., base de corrcccão S. ou N. conforme estiver 
ao S. ou N. da base principal. 

As bases de correcciio serão medidas, demarcadas 
e clescriplas, segundo ·se determinou no Art. 18 deste 
Regulamento, e sobre ellas, a meridiana, e suas pa
rallc1as se procederá pela maneira prescripta nos Arts. 
HJ e 20. 

Art. 22. O Dircictor ua Repartição Geral elas Ter
ras Publicas proporá no Governo os pontos, em tfUC 

deverão ser, em cada Distrito de mcd[ção, medidas e 
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demarcadas as bases de correcção, a fim de que os 
territorios e suas secções se approximem sempre ao 
disposto no Art. 14 da Lei N. 601 de 18 de Setembro de 
1850, e no Art. 12 do Regulamento de 30 de Janeiro 
de 1854. 

Art. 23. Para se proceder com mais economia, 
presteza e exactidão na divisão dos territorios medidos 
e demarcados , segundo o disposto nos Arls. 19 e 
20 deste Begulamento, o Inspector Geral, por si ou 
por hum dos Desenhadores, seus Ajudantes, uívidirá 
ao meio as bases dos mesmos territorios por huma 
linha N. S. verdadeira, ou parallela á meridiana , 
medindo-a , demarcando-a e descrevendo-a, conforme se 
determina no Art. H ; por huma linha paralella á 
base dividirá o terrítorio em quatro polygnos iguaes 
entre si, e proximamente de huma leaua quadrada de 
área .. Esta ultima linha será medida, e demarcada 
segundo o disposto do Art. 20. 

Art. 24. Duas turmas , dirigidas por Agrimen
sores, furão a divisão de cada hum destes polygnos, 
ligando h uma , por meios de linhas, os marcos medios, 
oppostos e collocados sobre a base e sua parallela mais 
proxima , ou entre suas parallelas mais proximas , 

• lados do polygno de leguas quadradas e a outra tur
ma ligando , por meio de linhas , os marcos medios , 
oppostos e collocados na meridiana e sua parallela mais 
proximu , ou entre suas paralcllas mais proximas, 
outros dois lados do mesmo po1ygno. 

As linhas percorridas pelos Agrimensores serão 
medidas e demarcadas como as do Art. 23. 

As anores e pedras nativas, que se acharem na 
visinhunça de qualquer marco , serii.o marcadas e des
criptas como se cletermina no Art. L5. 

Art. 25. A divisão dos quartos de territorios em 
secções começará sempre do angulo SO de cada hum 
daquelles. 

Art. 26 Nos pontos de encontro das duas tur
mas, que trabalharem no mesmo qunrto de tcrri
torio, se fará a Yerifiearüo da dirccciio e grandeza 

" -> .... • 
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das partes já medidas das linhas, que se estiverem. 
correndo, confrontando os dois Agrimensores , chefes 
das turmas, o numero de braças, que nessas linhas 
tiverem percorrido, e medindo effectivamenle o angu~ 
lo, que âs mesmas linhas fizerem no lugar do encontro. 

Este se verificará nos angulos NE. das secções 
n. 0 18, 23, 27, 33, 39, 45, 59, 61, 67, 89, 
95, 99, 105, 111, 117, 125, 131, 133 e 139, 
e ahi se terá a prova, de que as linhas seguem a 
verdadeira direccão , e vão sendo medidas com exa~ 
ctidão. Modelo n. o 1. O Inspector Geral, antes de 
começar a mediç&o, demarcação, divisão e descripção 
dos territorios , calculará o comprimento das linhas 
parallelas á base , lados das secções de cada hum 
territorio , segundo as latitudes em que tiverem de 
ser traçados; e remetterá sem demora á Hepartição 
Geral das Terras Publicas copia da Tabella desses com
primentos. 

Os angulos das secções , excepto nos casos dos 
Arts. :28 e 30 , serão sempre rectos , tolerando+se 
porêm as diiTerenças notadas no Art. 5. o 

Art. 27. Se o angulo não for recto , e o nu
mero de braças não corresponder ú indicação da Ta
bella, deverá ter havido engano na medição, e di
recção de huma, ou de ambas as linhas , que se 
estiver percorrendo: e ambas devem ser rectificadas 
por novas operações, se as difl'erenças forem maiores 
do que as tolerancias determinadas no Art. 5. o 

O Agrimensor, que der causa ao erro, pagará 
as despezas feitas cum a medição , e demarcação das 
linhas percorridas pela primeira vez; e a importancia 
.de taes despezas lhe será descontada nos primeiros 
pagamentos por deducção da quarta parte do que 
for Yencendo. 

Esta deduCI.~O sú terú lugar, quando a medição 
não for feita por contraclo ; existindo porem con
tracto, prevalecerão as disposições das Arts. 5 e 9. 

Art. 28. No caso de o terreno se não prestar 
éÍ. medi~tlü e demarcação determinadas nos ArligDs 
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antecedentes, em consequencia de grandes extensões 
de pantanos, lagos e terrenos aridos e estereis, ou 
de muitas e mui curvas voltas de rios navegaveis , 
<{Ue cortem os territorios e secções, ou tornem os ter
ntorios e secções visinhos improprios para a cultura 
e criação, O Inspector Geral fará hum ligeiro reco
nhecimento do terreno; e á vista do esboço, que 
delle traçar, se procederá depois á medição e demar
cação pelo modo , por que se prestar o mesmo ter
reno, e tiver sido approvado pelo Governo; appro
ximando-se porêm sempre o mais possível ús regras 
estabelecidas nos Artigos anteriores. 

Art. 29. Os tcrritorios do Artigo antecedente terão, 
bem como os outros, a área de quatro leguas qua
dradas, e as secções a de 250.000 ~raças quadradas, 
sempre que for possível. Na hypolHese das voltas de 
grande curvatura, a frente sobre o rio será muito 
menor que o fundo ; c quando as circunslancias do 
terreno permittirem ás secções ter de frente a mesma 
grandeza, serão ellas assim medidas. 

Na hypothese de pantanos e lagos, as secções 
serão medidas de modo , que cada huma dellas com
prchenda, quanto possível for, a mesma porção de 
terreno aproveitavel. 

Art. 30. Quando se tiverem de medir e demarcar 
ilhas devolutas, cujas úreas não conliverem mais do 
que hum territorio, ou 36.000.000 braças quadradas, 
se observará na sua medição c demarcação o que 
se acha disposto nos Arts. 28 e 29. Se porêm a ilha 
contiver mais do que hum territorio, sómente as secções 
das costas serão sujeitas á ultima regra ; c ús do 
interior são applicaveis as disposições geracs anterior-· 
mente dadas. 

Art. 31. No caso dos Arts. 28 e 30 o Inspector 
Geral , logo que tiver feito o reconhecimento de hum, 
ou mais territorios, esboçará a planta e a transmitirá ao 
Delegado do Direclor da Hepartição Geral das Terras 
Publicas com o projecto de medição, crue tiver con
eebiuo, e ligeira dcscripção do terreno. O Delegado 
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remelterá ao Direclor Geral a planta , projecto c es
clarecimentos , acompanhando-os de informação sua. 

O Director Geral apresentará tudo ao Ministro 
e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio para 
deliberar, como mais conveniente julgar. 

Art. 32. Logo que cessarem os embaraços , de 
que trata o Art. 28 , a medição proseguirú como se 
acha determinado para o caso geral. 

Art. 33. Se em consequencia dos obstaculos na
turaes ou legues , algumas secções não ficarem com
pletas , se calculará a área , que dellas restar livre. 
Os limites destes lotes serão as linhas, de que se tem 
tratado nos Artigos 14, 18, 19 , 21, 23, 24, 28, 
29 c 30, e o perímetro dos mesmos obstaculos. 

Art. 34. Para traçar as linhas, de que se tem 
tratado nos Artigos antecedentes, se farão diariamente 
as observações precisas para eonheccr-se a declinaçi'io 
da agulha, sendo preferível o uso do theodolyto no 
lraço das linhas N. S. verdadeiras. Nunca porem se 
empregará no traço da base e suas parullelas outro 
instrumento, que não seja a agulha. 

Art. 35. As agulhas c outros instrumentos de 
medir angulos, os thermomelros, barometros, & c. , 
serão os mais perfeitos possíveis, e, sempre que for 
possível , reclificados e comparados convenientemente 
todos os dias. 

Art. 36. As 144 secções , em que o tcrrilorio 
fica dividido, segundo os Arts. 23 e 24 seráo nu
meradas seguidamente de 1 até 144, dirigindo--se al
ternadam~nte de L. para O. , e de O. para L. , come
çando a numeração do angulo NE. 

Art. 37 Será calculada em braças quadradas a 
área das secções , não incluindo o leito dos rios na
vegaveis, os lagos c qualquer outra superficic, que 
por motivos naturaes ou legacs não possa ser apro· 
veitada pelo futuro possuidor. 

No Memorial e diagramma do respectivo territorio 
se notarão as úrcas acima ditas, c o valor da braça 
quadrada llü respectiva sccçüo, tendo-se em vista o 
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disposto no Art. H. § 2." da Lei n. o GO 1 de 18 de 
Setembro de 1850. 

Art. 38. Quando algum rio navegavel atravessar 
huma ou mais seccões , será calculada a área de cada 
huma das partes' em que as secções ficarem divididas 

Art. ~ü. Se existirem embaracos naturaes ou 
legaes, como lagos , rios navegaveis, grandes penedos. 
terrenos possui dos legitimamente por particulares, & c .• 
que interrompão a medição e demarcação determi
nadas neste Regulamento , transpostos os embaraços, 
e calculada a grandeza das hnhas, que se não pu
.derem medir , continuarão estas na mesma direccãu; 
e os territorios, e suas secções, assim interrompidos 
ou absorvidos , terão a mesma numeração, que lhes 
compeleria; se laes embaraços não existissem. 

Art. .&.O. Os lerritorios serão seguidamente nu
merados de 1 em diante do S. , para o N. , e do N. 
para o S. , partindo da base principal. 

As reuniões dos territorios, assim collucados, 
tomarão o nome de- Fileiras-, que serão nume
radas seguidamente de L. para O., e de O. para L. , 
partindo da meridiana principal de 1 em diante. 

Art. 41 As cadeias de mediciio serão de ferro, 
e terão 10 braças de comprimento, ou 22 metros: 
na medição porêm se empregarão meias cadeias de 
5 braças ou11 metros, divididas por elos em 50 palmos. 

As fracções do palmo serão medidas por escala 
do mesmo metal, e em que a menor subdivisão seja 
n\; do palmo. 

Na medição da meridiana, c base se preferirá o 
basimetro de Ur. Porro, c nn sua falla as rcgoas, 
de que trata o Art. 4':2. 

ArL 42 Em vez de cadeiéls se poderão empregar 
na medi(;ão das linhas, que dividem os territorios, 
regoas de madeira de '2 braças, ou 1 , 4 melros, <l 
divididas em palmos ou dccimas parte da braça. 

As regoas serão de duas braças e preparadas de 
maneira, que pouca ou nenhuma influencia lenha a 
humidade sobre su.ts dimensões. 
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Cinco regoas desta equivalem a huma cadeia. 
Art. 43. As meias cadeias e regoas serão dia

riamente confrontadas com os padrões do metro, ou 
da braça, que forem fornecidos pelo Governo ao 
Inspector Geral. 

A medição será feita horisontalmente, qualquer 
que seja a ondulação do terreno. 

Art. 44. Os pontos mais notaveis das linhas me
didas, e principalmente os de encontro da meridia
na e base, e bases de correcção ; as povoações de 
alguma importancia; princípios de cascata, que inter
rompão a navegação dos rios, &. c., serão com 
todo o cuidado fixados astronomicamente , tanto para 
ficarem bem determinados, como para correccão das 
linhas medidas e demarcadas. • 

As differencas consideraveis de nivel serão cal
culadas por obsérvações barometricas. 

Art. 45. No acto da medicão se tomarão em 
livro proprio, e que terá o nom·e de-Memorial-, 
numerado, aberto, rubricado e encerrado pelo De
legado do Director da Repartição Geral da Terras 
Publicas, notas das circunstancias do terreno , por 
onde passarem as linhas: não se omittirá jámais a 
declaracão da natureza do solo , e sua altura sobre 
o mar; as latitudes e longitudes determinadas no 
Artigo antecedente, e a declinação da agulha magne
íica indicada no Art. 34 ; qualidades dos vegetaes 
existentes, o uso, a que com vantagem póde o ter
reno ser applicado; o valor da braça quadrada , se
gundo o disposto no Art. H § '2. 0 da Lei n.• 601 
de 18 de Setembro de 18GO; os pontos em que con
virá levantar fortiftcacões, construir Arsenacs e ou
tros estabelecimentos rmblicos, fundar povoações, es
t~belccer servidões publicas, c colonias para os in
digenas, e fazer passar estradas geraes, provinciaes, 
munieipaes e caminhos vicinaes. 

Se os terrenos forem cobertos de matas, se no
tarão os que podem ser reservados para construcção 
naval, atlendendo-sc 6 qualidade e quantidade das 
mndcirns, e ú facilidauc dos transport('S. 
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Tambem se fará ueclaracilo no- Memorial -
da extensão, em que os rios e "lagos são navegaveis, 
e porque especies de embarcações; das sinuosidades, 
direcção, velocidade, profundidade e largura dos 
mesmo rios e lagos navegaveis, e da qualidade das 
margens; dos pontos, em que ellcs cOI·tão as linhas 
medidas e demarcadas ; das distancias c direccões 
destes em relação ao primeiro marco , arvore· ou 
pedra nativa marcada; das menores distancias entre 
estes objectos; das marcas c signaes particulares ue 
cada hum delles; da conferencia dos Agrimensores 
nos pontos de encontro designados no Art. 26 ; da 
verdadeira posição de todas as minas, salinas e fontes 
salgadas, de que houver noticia; bem como d~ todos 
os outros cursos de agua, e lagos, que interrom
perem as linhas corridas ; da direcção, profundidade 
e correnteza nos pontos de secção; dos banhados ou 
mangues, e terrenos aridos e estereis; dos lugares 
proprios para machinas movidas por agua ; em fim 
de tudo quanto possa ser interessante conhecer-se c 
deva ser notado na conformidade deste Regulamento. 

Nos diagrammas dos territorios se figurarão as 
circunstancias acima ditas, que puderem ser repre
sentadas. 

Art. 46. Os Memoriaes , logo que estiverem 
escripturados, serão remetlidos ao Delegado do Di
rector da Repartição Geral das Terras Publicas para 
os enviar ao mesmo Director, e serem archivados 
na Repartição Geral. Com antccedencia requisitará 
o Inspector Geral novos Memoriaes, a fim de que 
nem cesse a medição, demarcaçüo e dcscripçüo das 
terras devolutas, nem se facão as notas , determina
das no Artigo antecedente,· em cadernos ou folhas 
avulsas. 

Art. 4 7. As notas dos lUernoriaes serão escri
ptas por hum Escrevente, que sera incumbido não 
só deste trabalho, c ela correspondencia , registro e 
notas relativas á medição , e dernnrcação das secções , 
como tambem de auxiliar o Agrimensor nestas operações. 



Calla turma de medidores terá hum Escrevente, 
e .0 Inspeclor Geral poderá ter dous Escreventes, e 
dous Desenhadores, habeis Agrimensores, segundo o 
numero de turmas de mediçáo, que tiver sob suas 
ordens. 

Art. 48. O Inspector Geral será incumbido de 
organisar o mappa ou diagramma do territorio com 
suas divisões e subdivisões, tomando por base o 
esboço do mappa dos Agrimensores e Desenhadores, 
e as notas dos Memoriaes. 

A' vista das mesmas notas organisará tambem o 
Memorial geral do territorio, de maneira que a cada 
huma elas secções corresponda sua descripção com
plet..l, com todas as declarações exigidas por este 
Hegulamento. 

Art. 49. O trabalho dos Agrimensores deve ser 
revisto pelo Inspector Geral, que será responsavel 
pelos erros e faltas , que não tiver corrigido , ou tiver 
approvado. O Inspector Geral pagará todas as despe
ztts feitas com a medição e demarcação viciada e por 
elle approvada, ou não corrigida, podendo porêm 
cobrar dos Agrimensores, que a praticarem , as des
pezas a que inutilmente derem lugar. 

As despezas com as medições defeituosas, que 
não tiverem sido appro-radas pelo Inspector Geral, 
c sim mandadas corrigir, serão pagas pelos respecti
;os Agrimensores, por inteiro, ou por deducção de 
numa quarta parte dos seus subsequentes vencimentos. 

Art. 50. As copias dos mappas, de que trata 
o Art. 15 do Regulamento N.o 1.318 de 30 de Ja
neiro do corrente anno , serão acompanhadas de copias 
do memorial de que trata a segunda parte do Art. 
.18 deste Regulamento. 

Art. 51. O Dircctor da Repartição Geral das 
Terras Publicas, seus Delegados, e lnspectores Geraes 
darão conhecimento das copias dos mappas e notas 
do Memorial aos indivíduos, que desejarem informa
ções para compra de terras. 

Art. 52. Os Jnspe<?torcs Geraes e Agrimm~sores, 
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sempre que encontrurem posses eslabeleeitlas em terras 
devolutas, Jespois da data da publica(;ão Jo Hegu
lamento N.o 1.318 de 30 de Janeiro do corrente anno, 
immediatamente darão aos Conservadores do Art. 87 
do mesmo Regulamento parte circunstanciada da po
sição , e extensão approximada de tacs posses, e do 
nome do intruso, para que tenha lugar o procedimen
to do Art. 2 da Lei citada. 

Igualmente clarão aos mesmos Conservadores parte 
dos nomes dos indivíduos, que derrubarem matos 
em terras devolutas, ou nelles lançarem fogo. 

Art. 53. Até o dia 15 ele cada mez, o Inspc
ctor Geral enviará ao Delegado do Dircctor ela Bc
partição Geral das Terras Publicas o relatorio cir
cunstanciado de todos os territorios c suas froccôes 
medidos, demarcados c descriptos no mez anteri'or, 
e a conta da despeza verificada no mesmo tempo. 

Art. 54. Até o dia 8 de Setembro de cada 
anno, o Inspector Geral remellerá por duas vias ao 
Delegado o mappa dos territorios, que no anno finan
ceiro anterior tiverem sido medidos, demarcados, 
divididos e descriptos ; e a conta especificada das 
despezas feitas na Repartição do Inspector GeraL 

c.\PITUI.O li. 

Da medir:ão, demarcacão e descripcão das sesmar-ias ou con
cessões" dos GovernÔs Geral ou 'Provinciaes , sujeitas 
á revalidação, c das posses sujeitas á legitimação. 

Art. 55. Os limites das sesmarias, ou concessões 
dos Governos Geral, e Provinciaes sujeitas á revali
dação , serão os designados nos respectivos Títulos; e 
as linhas medidas, demarcadas e descriptas serão expres
sas em rumos verdadeiros; c em braças de 2, 2 metros 
cada huma. 

Art. 56. Nos pontos, em que os limites muda
rem de direcção, se collocaró. hum marco, se a1gum 
objecto nota:vel, nat?r~l e permane~te, e ~ue possa 
ser marca.(to, niio cxisltr alu on muito proxunamentr. 
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Caso cxi:;ta e:;se ol>jecto , será marcado com signal 
ç:~rticular, e no termo da medição se fará a descri
pçüo dellc, c se notará a distancia e direcção, em 
que se acha , relativamente ao angulo mais proximo 
das linhas limites. 

Art. 57. A agulha do Agrimensor será exami
nada antes de começar a medição de qualquer ses
maria ou concessão , e confrontada diariamente huma , 
ou mais vezes com outra, que deve ser fornecida 
pelo GoYerno ao Juiz Commissario. 

Art. 58. A declinação da agulha será determi
nada por qualquer dos meios ensinados pela sciencia , 
srmpre que se passar a distancia de 6.000 braças 
do ponto, em que se houver verificado a ultima dc
clinacão. 

Ao Delegado do Director da Repartição Geral das 
Terras Publicas communicará o Juiz Commissario a 
declinação encontrada pelo Agrimensor, a fim de ser 
verificada pelo Inspector Geral do Districto, logo que 
SCJa possível. 

Art. 59. As cadeias ou regoas serão iguaes ás 
de que usarem os Inspeclores e Agrimensores empre
gados na divisão dos territorios; e serão conferidas 
diariamente na presença do Juiz Commissario com o 
padrão da braça ou melro. 

A medição será feita sempre horisontalmente, 
qualquer que seja a ondulação do terreno. 

Se porêm a grandeza dos limites das sesmarias, 
ou concessões, tiver sido fixada segundo a ondulação 
do terreno, se fará o competente desconto, altenden
do-sc á inclinacão do mesmo terreno sobre o plano 
horisontal. • 

Art. 60. Na medição, demarcação c descripção 
das posses, sempre que for possível, as linhas, que 
as ti,·erem de limitar, correrão segundo as meridia
nas e parallclos verdadeiros , e serão medidas de
marcadas c descriptas conforme dispocm os Arts. 56 
a flH deste Hegu1amento. 

Ar L 61. Para islo imlicarüo os Arbitras os ler-
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renos que tiverem sido aproveitados pelos possctros; 
o Agrimensor calculará á área dos ditos terrenos, ou 
antes a da projecção da superficie aproveitada sobre 
o plano horisontal. 

Ajuntará depois o Agrimensor ao terreno indica
do outro de equivalente área, c cujos limites sen"io , 
quando possíveis , as linhas meridiana e parallelo, 
com tanto qúe não sejão oiTendidos interesses de ter
ceiro, respeitados pela Lei n. o 60 l de 18 de Se tem
bro de 1~50, e Hegulamento de 30 de Janeiro de 
1854; e não haja embaraços taes, que tornem muito 
difficil o cosv~io do lote assim demarcado. 

Em geral o terreno a ujuntar á posse, não ficarú 
todo de hum só lado della, mas a circumdarú. 

Art. 62. Ultimada a medieiio e demarcaeão da 
sesmaria ou concessão sujeita "á revalidação,· c da 
posse sujeita á legitimação, o Agrimensor organisará 
o respectivo mappa. Ahi serão figurados -Os marcos 
collocados nas diversas linhas, e os ohjectos naturaes 
marcados; os rios e montes; qualidade do solo; so 
coberto de matos, ou de pasto ; se arido ou pantanoso. 

Art. 63. Duas copias authenticas de cada mappa 
e das notas respectiYas do termo de medição serão 
remettidas ao Delegado do Director Geral da Heparli
ção Geral das Terras Publicas que, ficando com h uma, 
enviará a outra ao mesmo Director, a fim de se poder 
organisar depois o mappa das sesmarias, ou conces
sões revalidadas, c posses legalisadas. 

CAPITULO Ill. 

Da medição, demarcação c dcs('rip~:tlo das se/i martas uu 
concessões dos Governos Geral, c Provinciae.~, nâo 
sujeitas á revalidação, c posses não sujeitas á legiti-
11Wt;ão. 

Art. 64. Na medição, demarcação e descripção 
das sesmarias ou concessões não sujeitas â revalida
ção, e das posses não sujeitas á legitimação, o Juiz 
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Uuuicipal e Agrimensor procederão eomo se delermi
. '!1 nos Artigos 55, 56, 57 , 58, 59, 62 e 63 deste 
Hegulamento, pertencendo ao mesmo Juiz Municipal 
o que elles dispoem sobre o Juiz Commissario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Maio de 
1854.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

~. • m.l. -FAZENDA. - Em 9 de 1\laio de 1854. 
Súúre arrematação de bens adjudicados á Fazenda 

1Vacional. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, solvendo a duvida proposta 
pelo Procurador Fiscal da Thcsouraria de l"azenda da 
11rovinciu do Piauhy, em seu Officio de 9 de Março 
ultimo, se em vista do final da Ordem de 13 de Ju
lho de 18H, as quantias que se lançarem sobre o 
valor dos objectos adjudicados á Fazenda Nacional, 
e que com abatimento da quarta parte tiverem anda
do em praf;a, devem reverter a favor dos executa
dos, ou em beneficio da Fazenda : declara ao Sr. Ins
peclor da mesma Thesouraria para fazer constar ao 
referido Procurador Fiscal que, depois da adjudica
<,;ào, sendo intimado o executado para remir os bens, 
e não o fazendo este no lermo da Lei , ha lugar a 
praça pelo valor da adjudicação; e então todo e qual
quer augmento ou excesso de pre«,;o da adjudica!Jiio, 
que se obtiver em praça, pertence á Fazenda Natio
nal, allentos os eflcilos da mesma adjudica<;ão; sen
do que no caso de não obter-se pre\:o igual, ou su
perior ao valor da adjudicação deve-se prevenir o 
Tribunal do Thesouro para providenciar o que jul-· 
gar conveniente, ou resolver a incorporação aos l'ro
prios nacionaes. E outrosim declara ao Sr. Inspe
dor que fica autorisado para realisar as despezas pre
cisas pura o andamento dos processos de que tralu 
o mencionado Officio, c de todos os semelhantes. 

Thcsouro Nacional em ~ de ~aio de 1851.
Yiscondc de l'aranú. 
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N." 100.- Em 10 uc ~Iaio ue 1831. -Isenção de di-
1'eito de ancoragem aos vapores que fizerern dentro 

do anno trcs viagens redundas. 

O Visconde de Paranú , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao Officio do Sr. 
Inspector da Thesouraria da Província da Bahia de 
12 de Abril ultimo, n.o 105, versando sobre a du
vida de estarem ou não os barcos de vapor compre
hendidos na disposição do § 2. o do Art. 1. o do He
gulamento de 20 de Julho de 184.1: declara que a 
Lei não fez distim;eão de barcos de vela ou de va
por; e que por tanto devem estes, ou quaesquer ou
tros que se · movão por outro agente , ser isentos do 
direito de ancoragem na terceira ou mais viagens re
dondas, que fizerem dentro de hum armo , contadas 
da._ snhida dos portos do Brasil para portos Estran
geiros. 

Thesouro Nacional em 10 de ~Iaio ele 18:J L--
Visconde de Paranú. 

N. 0 101.- GUEHHA.- Circular de 10 de l\laio de 
185.4.- Manda que os direitos, e emolumentos pela~ 
Patentes dos Officiacs do E:x-ercito s~jão arrecadados pela 
fónna que, o DGcrclo n.o l.~H!) de 18 de illarfo deste 
amw, cstuúclccco para a Gnarda ;Yacional. 

Hio de Janeiro. Ministerio elos Ncgocios ela Guerra 
em 10 de Maio de 1851. 

lllm. c Exm. Sr. -Determinando Sua ~lagosta
de o Imperador, que a respeito da expedição das Pa
tentes dos OUiciacs do Exercito se observe o mes
mo que se acha estabelecido para as dos Ofliciacs da 
Guarda Nacional, pelo Decreto n.o 1.34\l de 18 de 
Março deste anno, incluso por copia, remelto a V. 
Ex. as mencionadas na rela<;üo anncxa, n fim de 



( 129 j 

que tenhüo os devidos Jestinos, sendo pagos os di
reitos e emolumentos constantes das notas que as 
acompanhão. E porque póde acontecer que já não 
ef;tejão nessa Província alguns dos Officiaes contem
plados na dita relação, declaro a V, Ex. que, neste 
caso , deverá devolver á esta Secretaria d' Estado as 
respectivas Patentes. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alcantara Bel
lcgarde. 

N.o 10:2.-FAZENDA.-Em Hi de Maio de 1854.-Pro
videncias sobre prov·imentos dados em correição por 
.Jnize.~ de Direito no que entenderem com a Legislaçâo 
de Fazenda. 

Hio de Janeiro. l\Iinistcrio dos Negocias da Fa-
wnda em 16 de l\laio de 1851.. '-' 

Illm. e Exm. Sr.- Tenho presente o Aviso de 
6 de Maio ultimo, em que V. Ex. transmittio-mc 
copia authentica dos Provimentos dados em correição 
pelo Juiz de Direito da Comarca do Príncipe Impe
rial, na Província do Piauhy, a fim de que resolvesse 
o que fosse convenient~ a rt>speilo de algumas pro
videncias que entendem com a Legislação de Fazenda. 

Dos referidos Provimentos somente os de 3 e 7 
de Julho de 1852 são concernentes á materia fiscal. 
A'cerca do 1." relativo ao sello das herancas, im
posto hoje Provincial, á exc~pçüo do Município da 
Cõrte, nada se me offerece d1zer. Pelo que toca ao 
outro, versando : 1. o sobre sizu ou meia siza elos 
bens adjudicados nos inventarias e partilhas para pa
gamento das dividas do casal : ~-" sobre a habilita
r:iio dos herJeiros collateraes notoriamente conheci
dos, na arrecadação das heranças jacentes: e ~~-o so
bre a importancia de impostos de siza, meia sizn, 
<• da lnxa de escravos, c ~obre o sel!o proporcional 
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dos quinhões hereditarios: cabe-me observar a Y. 
Ex. que no 1. o caso a exigencia da siza e meia siza , 
ofiende evidentemente as Ordens de 18 de Setembro 
de 1851 , n. o 2'28, e 23 de Agosto de 1850 ; no 
2. o caso a decisão do referido .Juiz contraria mani
festamente a disposição do Art. 1. o do Hegulamento de 
27 de Junho de 1845, conforme o declarou o Avi
sodcJ2de.Janeirode184o, eAvison. 0 2;)i de23 de 
Novembro de 1858; e no 3. o caso a explicação dada 
foi curial, menos na parte relativa ao pagamento do 
scllo dos quinhões hereditarios, como fazendo parte das 
custas, com quanto pareça summamente fiscal. 

Assim pois, embora em alguns casos o Juiz da 
Correição exorbitasse, proferindo decisões contrarias 
<Ís teis de F,azenda, attcndendo ao zel(l pela fiscalisa
ção das rendas publicas, flUe prova o seu procedimen
to , me parece que bastará ser somente achertido sobre 
os pontos em que se afastou do texto da Lei, decla
rando-se por essa occasião que não lhe he licito es
tatuir regra em materia de arrecadação de impostos ; 
cumprindo-lhe somente velar sobre a execução dos 
Regulamentos fiscacs dentro das atlribuições que ellcs 
lhe conferirem; podendo representar o que lhe pa
recer util a bem da arrecadacão e fiscalisacão dos 
impostos, cuja liquidação ou inspecçiio compelir ás 
Autoridades Judiciaes. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde àe Paraná.
Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo. 

N.
0 

103-GTJElliU.-Aviso de 18 de Maio de 185~. 
J)cdara que os nlos de I. a c :2. a deserção aggra?Jadas 
derem ?'C/)01', JlC{a ;i. a parte dos soldos, O ·calO I' dos 
artigos e:rtra~;iadog; c que o pcrdiio do crime de deserção 
não comprchcnde o da fúiJa da prisüo 

lho de Janeiro. Minislcrio elos Negocios da Guerra 
cm 18 de Maio de 185-1. 

Tllm. I' E:\m. Sr.- Fni rn·psrnlc a Sun 3Trillcs-



tadc o Imperador o Officio de Y. Ex., sob n." 1:18, 
datado de 10 de Abril findo, enviando, por copia, o 
do Commandanle das Armas dessa Província, pedindo 
esclarecimentos sobre as seguintes duvidas: 1. a se 
os sentenciados pelo "crime ele 1. a c '2. a deserção ag
gravadas devem repor pela 5.a parte do soldo a im
portancia dos artigos de armamento, ou munições, 
que extraviárão? 2.a se a praça que se evadir da 
prisão, estando cumprindo sentença de 1. a e '2. a de
serção , sendo capturada, e tiver de responder a 
Conselho de Guerra para se lhe impor a pena do 
seis ou dez annos de prisão eom trabalho , confor
me o disposto n8s Arts. .i. o c 5. o do Titulo 4. o da 
Ordenança de 9 de Abril de 1805, sendo perdoado 
o crime de deserção, está lambem perdoado da pena 
correspondente ao de fuga, ou deve ella responder 
a Conselho, embora esteja remiltida do da deserção? 

E o Uesmo Augusto Senhor Houve por bem 
Resolver aflirmativamcnte ambas as duvidas; islo hc, 
quanto á primeira , que as praças em taes circuns
tancias devem repor a imporlancia dos artigos de ar·· 
mamcnto, ou munições, que cxtraviúrão, e quo.nto 
ú segunda, que não está comprehendido no perdão 
do crime de deserçflo o de fuga. O que communi
co a V. Ex. para sua intclligencia, c execução. 

Deos Guarde a Y. Ex. - Pedro d'Alcantara 
Bcllegardc. - Sr. Presidente da Província de Pernam
buco~ 

N.o 104. -FAZEND1.- Em '20 de Maio de 185i. 
Os OtJiciacs da Guarda Nacional estão comprchcnditlo.~ 
nn disposiçâo do s G. o d~J Art. 7. o da Ordem de :30 
tle Marr;o de :.184!). 

O Yiscomle de Pnranú, Prcsidc·nlí~ do Tribunal 
do Thcsnurn Nn~ional, em Yirllld(~ da Imperial He
solue;io d1· Consulta J;1 ~l'rr·,jn Jos Ne~·nrÍ(•S d:~ F:1-
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zcnda do Conselho d' Est:Hlo de 10 Jo corrente mez, 
declara, em additamcnlo á Ordem n.o 82 de 30 de 
Março de 1849, que os Officiaes da Guarda Nacio
nal, desde o posto de Capitão, . se achão c:ompre
hendidos na disposição do§ 6. 0 do Art. 'i. 0 da men
cionada Ordem. 

Thcsouro Nacional em 20 de Maio de 18G4.
Yisconde de Paranú. 

N. 0 10.5.- Em 23 de Maio de 1854.- Contagem de 
custas nos processos em que he interessada a Fa

zenda Nacional 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fa
zenda em '23 de Maio de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Rogo a V. Ex. se sirva de 
expedir as ordens que julgar prccisns , a fim de que 
nas Instancias Superiores, na contagem das custas, 
nos processos em que hc intcressaua por qualquer 
fórn1il a Fazenda Nacional, se faça especial menção 
dos emolumentos, hraç_:agcns, ou assignaturas e ou
tras despezas dessa natureza, que a mesma Fazenda 
adiantar na fórma das disposiçôes em vigor. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Paraná.
Sr. José Thomaz Nahuco de Araujo. 

N. o 106. -Em 24 de Maio de 1851.- QuitaçõcR pas
sadas aos Curq(~Ores de herançaR ,jacentes não es

tão SUJeitas a emolumentos e sello. 
/ 

O Visconde de Para?:á , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
'fhesouraria dr Fazenda da Província da Bahia, que 
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bem fundada he a opinião do Procurador Fiscal da 
mesma Thesouraria, quando entende que as quitações 
passadas aos Curadores de heranças jacentes em con
formidade do Decreto de 9 de l\laio de 184'2 , não 
estão SUJeitas ao pagamento de emolumentos, visto 
não serem expedidas pela Secretaria , e sim pela Con
tadoria; nem igualmente ao sello, na fórma do Art. 
5'2 § 7. 0 do Regulamento de 10 de Julho de 1850. 

Thesouro Nacional em '24 de Maio de 1854.
Visconde de Paraná. 

N.o 107.-Em '26 dé Maio de 1854.-0s livros dos 
Yigarios para t·egistro das declarações das terras 

possv.idas não estão sujeitas a sello. 

Bio de Janeiro. Uinislerio dos Negocios da Fa
zenda em 26 de Maio de 1854. 

Resolvendo a duvida proposta a V. S. pelo Col
leclor das Rendas Geraes de Pirahy, sobre se estão 
sujeito ao imposto do sello os livros que os Viga
rios devem ter para registro das dcdarações das ter
ras pqssuidas: declaro a V. S. , para o fazer cons
tar ao mesmo Collector, que taes livros não süo 
obrigados á referida taxa, porque não estão com
prehendidos no respectivo Regulamento. 

Deos Guarde a V. S. - Visconde de Paraná. -
Sr. Director Geral interino das Rendas Publicas. 

No 108.- Em :29 de .l\Iaio de 1854. -Svúrc dcs
pczas (citas pelas Cap(tm1jas dos Portos. 

O Visconde de Paranú, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs 
das Thesourarias de Fazenda, que as dcspczns de que 

·" ... :: 
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trata o Regulamento de 1 g de Maio de 18.H5 conli
nuão a ser feitas pelas Capitanias dos Portos ; as 
quaes entrarão para os Cofres publicas com os sal
dos da receita proveniente das multas comminaclas 
no mesmo Hegulamcnto , trimestralmente na confor
midade do Art. 3!.) da Lei de 17 de Setembro de 
1851, que revogou o Art 113 do dito Regulamento, 
na parte em que determinava que os referidos sal
dos fossem recolhidos somente no fim do exercício ; 
devendo as Capitanias, no caso de não ser a renda 
do trimestre suflicienle para as mesmas despezas, re
quisitar das Thesourarias de Fazenda a somma no
cessaria , que será deduzida elo arrecadado pertencen
te ao exercício em que se eiTectuar a despeza. 

Thesouto Nacional em 29 de Maio de 1851.
'\'iscondc de Paranú. 

N." 10U. -GüEHHA- Aviso de '2\J de Maio de 18:íL 
Declam que os A prcnt! izes menores do A rscnal de Guer
ra tla Provincia da Parrí devem nclle trabalhar, 
quando no caso do Art. 10 do llcgu/amcnto n." 11:\ 
de 3 de Janeiro de 184:2, sendo porém addidos á 
,1 rtilltaria. 

Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guer
ra em 2!.) de Maio de 1854. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta i.líl seu Olílcio 
soL ll.

0 62 de 10 de Fevereiro ultimo, declaro a Y. 
Ex., de Ordem de Sua ~Iagestadc o Imperatlor, que , 
os Aprendizes menores do Arsenal de Guerra dessa 
Província, quanuo no caso do Art. 10 do Hegula
mcnto n.o 113 Je :J de .Janeiro de 181'.2, devem trn
balhar no Arsenul de· Gúerra , sendo porêm acldidos 
ú Artilharia que ahi estiver de gearniçüo. 

Deos Guarde u V. Ex.-- Pedro d'Alcanbra l3cl
lcgarde. - St·. Prrsitlenlc da Provinc~ia do Pant. 
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N." 110.-FAZENDA.- Em 31 de Maio de 1854. 
Incorporação ao.~ Proprios Nacionaes das terras dos 
patrimonios das cxtinctas Vil/as de Indios de Arout!ws, 
Sourc, c Jfccejana. 

O Visconde de Paraná, Presiclenle do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao Officio do 
Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provín
cia do Cearú n. 0 68 de 31 de Agosto do anno fin
do, em que pede esclarecimentos sobre duvidas e 
embaraços que lhe occorrem a respeito das terras dos 
patrimonios das extinctas Víllas de Indios de Arou
ches, Soure, e Uecejana; declara que , Havendo 
Sua Magestade o Imperador Determinado que ácer
ca da materia do dito Officio consultassem as Seccões 
reunidas dos Negocias da Fazenda e Imperio do êon
selho d'Estado, Conformou-se o Mesmo Augusto Se
nhor com o parecer destas por Sua Imperial Re
solução de <.24 do corrente, em virtude da qual 
cumpre que seja executacla a Sentença ela Helação do 
Districlo, que manda cncorporar as referidas terras 
aos Proprios Nacionaes. . 

E conseguintemcnte ordena ao mesmo Sr. Ins
peclor que assim proceda , recommendando-lhe que 
tenha muito em vista as Leis c Ordens que vigorão 
a este respeito. 

Thesouro Nacional em 31 de Maio de 1854..
Visconde ele Paranú. 

N. 0 111.- GUEHUA.-Aviso de 31 de Maio de 185i. 
Declara que á p1·aça de prct , que aoza de indulto em 
crime de deserção, deve-se conscrrar a nota com a de
claração de perdão. 

Hio de Janeiro. i\Iinisterio dos Negocias da Guerra 
em :Jl de Maio de 1851. 

ll!m. c Exm. Sr. ---Sua }fagcsladu o Imperador , 
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á quem foi presente o Officio de V. Ex., sob n. o 76 
de 9 do corrente, acompanhando o que lhe dirigi
ra o Commandante do 8. o Batalhão de Infantaria , 
em que entra em duvida se se deve conservar á huma 
praça de pret, que esteja gozando de indulto pelo 
crime de deserção, a respectiva nota, l\Ianda decla
rar a V. Ex. , em resposta , que deve proceder nesta 
conformidade, addicionando-a á de perdão. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d'Alcantara 
Bellegarde. - Sr. Presidente da Província das Alagoas. 

N. o 112. -, Axiso de 31 de l\Iaio de 1854.- Declara 
que o desertor capturado dentro do prazo, que o in
dulto concede para apresentar-se , não goza do mesmo 
indulto. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 31 de l\Iaio de 185-1. 

Illm. e Exm. Sr.- Hespondendo ao Officio de 
V. Ex. , sob n. o 78 de 11 do mcz que finda hoje, 
pedindo esclarecimentos sobre se huma praça do Exer
cito, que achando-se já desertora antes da publica
ção do indulto , for capturada dentro do prazo mar
cado para se apresentar, goza do mesmo indulto, 
circunstancia em que está o soldado do 3. 0 Batalhão 
de Artilharia , Manoel Rodrigues dos Santos ; declaro 
a V. Ex., de Ordem de Sua l\Iagestade o Imperador, 
que á dita praça nüo aproveita esse beneficio. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alcantara Bcl
legarde. - Sr. Presidente da Província das Alagoas. 
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COLLECÇ10 DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL 

1854. 

TOl\10 ii CADERNO 6. 0 

N.• 113.- GUERRA. -Aviso de 3 de Junho de 
1854. - lllanda que a Contadoria rcmetta directa
mentc ao Thesouro as contas, e conhecimentos de 
fornecimentos á Fabrica da Polvora, e Obras .lJJilitares. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 3 de Junho de 1854. 

Declaro a Ym. ·, para sua intelligencia e execução, 
que as Contas, e Conhecimentos de fornecimentos ás 
Obras Militares, e Fabrica da Polvora devem ser di
rectamente remettidas pela Contadoria Geral ao The
souro Nacional, como se pratica com os Conheci
mentos do Arsenal de Guerra da Côrte, enviando a 
rclacão dclles a esta Secretaria d'Estado. 

"neos Guarde a Vm.- Pedro d' Alcantara Bel
legarde.- Sr. Manoel José de Albuquerque. 

N.• 1U.- Circular de 3 de Junho de 1854.- De
termina que ás praças, cujo tempo de serviço findou., 
no caso de continuarem no Exercito sem engajamen
tos, se não abonem vantagens, de que já não gozão. 

Rio de Janeiro. 3Iinisterio dos Ncgocios da Guerra 
em 3 ue Junho de 183.4. 

Illm. e Exm. Sr. -Determinando Sua :Magestadc 
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o Imperador que ús praças que tirerem a(;alxulu u 
seu tempo de serviço , e que cotinuão a servir sem 
engajamento, não se abonem vantagens, de que jú 
não gozem; assim o participo a V. Ex. para seu co
nhecimento e pontual execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d' Alcantara llcl--
1cgarde. 

N. 0 115. -FAZENDA. -Em 6 de Junho de 1854.
Decide a duvida em que se acha hum Juiz lllunicipal 
a 1·espeito da execução de hwna sentença co1n hwn ex
Thesoureiro do Consulado, substituindo pela pn"siio a 
satisfação do alcance. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, sobre a duvida em que, se
gundo o Officio do Procurador Fiscal da Thesouraria 
de Fazenda da Província da Bahia, que a acompanhou 
o do Sr. Inspector n. o Si de 28 de Março ullimo, 
consta achar-se o Juiz Municipal da 3.a Vara da Ca
pital a respeito de competir-lhe a execuçüo da sen
tença proferida contra o ex-Thesoureiro da Mesa d? 
Consulado da mesma Província José Thomaz de Aqm
no, substituindo pela prisão a satisfaçi'i.o do alcance 
em que ficou para com a Fazenda Nacional: declara 
ao mesmo Sr. Inspector para seu conhecimento, que, 
de conformidade com a Imperial Resolução de 24 
do mez findo, tomada sobre Consulta das Seccões 
reunidas elos Negocias da Fazenda e de Justiça· do 
Conselho d'Estado, gozando o autor do privilegio do 
Foro, cumpre que nesse Juizo privilegiado se pro
mova a cxecucão da referida sentenca , nos termos do 
Art. 32 do Cocligo Criminal; deprecando das Auto
ridades policiaes a prisüo ào réo, se já estiver sol
to; ou, estando ainda preso, a conlinuacüo de sua 
prisii.o até a plena salisfaçüo do dnmno. o 

Thcsouro Nncional em (i de .Junho de tfi;')L
Yiscnnde d!' Parnnú. 
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\." tW.-Em 10 de Junho de U!54.-A isencãu 
do imposto de 2pm· u/n, de que trata o Regulame;llO 
de 9 de A l•ril de 1842, não comprehende as viura.~ 
que se casüo durante a demanda nem os Orphãos que 
sahem da tutela. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Se.r:::ocios da Fa-
zenda em 10 de Junho de 1851. " 

Em solução ao que representou o Collector , __ i;,::; 
Hendas Geraes do Município da Estrcl!a, em Officio 
dirigido a V. S. , ele 2-í de 1\Iaio ultimo, cumnre 
responder-lhe, que a isenção do imposto de 2 pnr 
o lo, de que trata o Art. 1 O do Hegulamento de 9 dí' 
Abril de 18t2, em vigor conforme declara o A Yiso 
de 2 do mesmo mez de 1853, náo comprehendc as 
riuvas que durante a demanda se casüo, e os orphãos 
que sabem da tutela por (1ualqucr dos modos ad
miltidos em direito. 

Deos Guarde a V. S.- Visconde de Paranú.
Sr. Dirrctor f.:eral interino da Hendas Pn hlirns. 

N. o ll7.- GUHW.A.- Circular de 12 de Junho- til' 
1854. - Declam como dece ser lido u final do A r!. 
16 do Regulamento approvado pelo Darcio n. 0 t.08~} 
de l4 de De:::embro de 1852. 

Rio de Janeiro. Ministerio d11S Xrgneios da Cuerra 
em 1'2 de Junho de 18:11. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo, por erro typogm
phico, sido pret:cdiclas da partícula - de - as pala
vras<' seis annostt , q.uc se lecm 110 fim do Artigo dc
zeseis do Regulamento approvado pelo Decreto n." 
1.089 de U de Dezembro d~ 1852, declaro a Y. 
Ex. que assim rtlc;-crá ler-se o final do dito Artig;_) 
(t fJUP Si' engajPm pm· mnis s;;is nml.O:'í ,, , fic:n1 ,-';, deste 
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modo obviado qualquer duvida que se possa dar no 
pasamento dos vencimentos ás praças do Exercito que 
eshverem nas condições do referido Artigo. 

Deos Guaade a V. Ex. -Pedro d' Alcantara Bel
legarde. 

N. 0 118.- Circular de 12 de Junho de 1854.
.bfatca o numero de recrutas, que cada Provinr;ia 
deve remetter para o Exercito no anno financcim rle 
1854-1855. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Gnrrr:1 
em 12 de Junho de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo o Governo Imperial 
. fixado em 250 o numero de recrutas, que deverá 
essa Provincia fornecer ao Exercito no proximo futu
ro anno financeiro, assim o communico a V. Ex. 
para que seja pontualmente cumprido, em confor
midade das ordens em vigor , a fim de que não 
padeça o serviço publico. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Bel
legarde. -Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

Na mesma conformidade 
Ao de S. Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

I> " Santa Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
)> }) Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . 500 
» » Espírito Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
>> » Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
» I> Sergipe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
» I> Alagoas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
I> >> Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
~~ >> Rio Grande d6 Norte.. . . . . . . . . . . 120 
>> >> Parahiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
)) » Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
» )} Piauhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~00 
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"" Ao do Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~00 
t> )) Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
» )) Amazonas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
)> )) Goyaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
); )) Mato Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 240 
); )) l\'linas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -i50 
)) » Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Ao General ( mutatis mutandis) . . . . . . . . 150 

N." lHJ. -Aviso de 12 de Junho de 1S54.- Per
mitte que na 1. a Cadeira do 1. o anuo da .Escola 
Alilitar se explique provisoriamente pelos Compendias 
organisados pelo Lente da Academia de Marinha Chris
tiano Benedicto Ottoni. 

Rio de Janeiro. l\linislerio dos Negocios da Guerra 
em 12 de Junho de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex. , de Ordem 
de Sua Magestade o Imper,ador, que póde adaptar 
provisoriamente, para o ensino das doutrinas da 1. .. 
Cadeira do 1. o anno da Escola Militar, os Compen
dias organisados pelo Lente da Academia de Mari
nha Christiano Benedicto Ottoni ; e assim fica res
pondido o Officio de V. Ex. 

Daos Guarde a V. :E:x.- Pedro d' Alcantara Bel
Iegarde. - Sr. Francisco de Paula Vasconcellos. 

N.· 120.- .FAZENDA. -Em 19 de Junho de 1854. 
Sobre a cobrança dos 2 por • f. do valor deu cousas 
dttna1Uladas, e transferencia do direito e arção ctmtra 
o devedor. 

Ao que pergunta o Collector das Rendas Ge
raes da Parahyba do Sul, em Officio que a V. S. 
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dirigw em :; de Jlaio passadtJ, Jeve respouJer-sc , 
que o impostu de 2 por o lo sobre o valor das con
sas demandadas se cobra nos termos do § 4. o do Art. 
'2. o do Hegulamento de 9 de; Abril de 184:2, c A ri
:so de G de Agosto ue 1813 das desistcncias que são 
levadas a cflcito judicialmente c com as formalida·
des legue:.;, c se 'ê\ssim foi a de que trata, deYe exi
gir o correspnudPnlc imposto na fórrna da Lei: C]uan
to á transferz•nci<l do <lircilo c ilC!'iio contra o deYP
dor, IlÜG nlill;jile cllu a causa, ~por qnunlo pass;l 
o credito ao crc(lor subro!.!:aclo com todos os dirci
loos, ac!;(H~s c pri ri iegios a v cllc anncxos, não se de
vendo por tanto exigir a decima, mas sim esperar 
({UC termino. o processo, para qne em tempo com
petente seja' sali:>feita na fórmu da Lei: cumprindo 
todavia inn;stigar-~e se a transfercncia importa a so
luçüo do debito, e a descarga do dcrcdor, para con
ronuc as cinmnstancias proceder ulteriormente 1111s 
termos do Art. :l" do Decreto de J O ele Junho de 
UH5. 

Deos Guarde a L S.- Yisconde de Parawí.
:-lr. Direc!or Geral interino das Hendas Publicas. 

~." lzl.- t;.UEHHA.- Aviso de ~O Je Juuhu de 
185 i. - A utorisa o aluguel de h uma casa para Qaartel 
de Commando das A nnas da Província do Amazonas. 

Hio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guerra 
em :28 de Junho de 1854. 

Illm. e Ex. Sr.- Sua 1\Iagestade o Imperador 
Ha por bem Autorisar a V. Ex. para alugar hum<l 
casa para Quartel de Commando das Armas dessa 
Provincia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara :Bei
iPR;n·dc. -Sr. Presidente da Província do Amazonél.s, 
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S." 1:22.- Aviso de26 de Junhu de 1854. -Au
torisa o aluguel de huma casa para Quartel de Com
mando das Armas da P1·ovincict do Pará. 

Hío de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 26 de. Junho de 1~54. 

llhu. e Exm. Sr. - De Ordem de Sua l\lages
tade o Imperador, dedaro a V. Ex., que póde man
dar alugar huma <.:asa para servir de Quartel de 
Commando das Armas dessa Província, cuja despe
ws fira Y. Ex. autorisado a fazer. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcautara Bel
legarde.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N." 1'Z3.- FAZENIH.-Etn :W de Junho de 1854. 
Sobre u uso do papel se/lado fóra do JIJwúcipio 

da Côrtc. 

1ll m. c Exm. Sr.- Verificando-se uo Thesouro 
Nat:ional que nos autos entre partes o Coronel José 
Joaquim dos Santos e sua mulher, e Francisco An
tonio da Costa Barradas e sua mulher, juntou-se ou es
creveo-se em papel sellado na Villa da Parahyba do 
Sul da Província do Rio de Janeiro, quando aliás 
esse uso está actualmente limitado ao Município da 
Corte : tenho por conveniente requisitar de V. Ex. a 
ildopção das providencias precisas para que cesse 
alli hum tal abuso, e se previna o apparecimento del
le em outros lugares. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Paraná. -
Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL. 

185.1. 

Tü:\10 17 CADERNO 7 . • 

N. 0 124. -- -FAZENDA.- Em o 1." de Julho de 
1854. -Os passaportes dos Paquetes de vapor são a.s
signados pelo Oflic·ial maio1· da Secretaria ll' Estada dos 
Negocias do Imperio. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica aos Srs. Inspecto
res das Thesourarias de Fazenda das Províncias do 
litoral, que , segundo participou o Ministerio do Im
perio em Aviso de 20 de Junho findo, d'ora em 
diante serão assignados pelo Official maior da Secre
taria d' Estado do referido Ministerio, os passaportes 
dos Paquetes de vapor, que navegão entre este e 
os de mais Portos do Imperio. 

Thesouro Nacional em o Lo de Julho de 1854.
Visconde de Paraná. 

N. o 125. - Em o 1. o de Julho de 1854. - Os bens 
encontrados nos cofres de orphãos, sem se saber a 
quem pertenção, entrão na classe dos vagos e são da 
Nação. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em o 1. 0 de Julho de 185.í. 

Illm. e 'Exm. Sr.- Em resposta ao officio de 
V. Ex. de 19 do mez proximo passado, transmit
tindo copia de hum officio do Juiz de orphãos da 
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Cidade de Paraly com o balanço e exame a q u8 se 
procedeo no cofre dos orphãos , aberto por falleci
mento do rGspectivo Thesoureiro, tenho de declarar 
a V. Ex., para o fazer constar ao referido Juiz, 
que os bens encontrados no cofre elos orph;l.os sem 
se saber do senhor ou dono a quem pertencem , 
entrão na classe dos vagos, c siio por tantu da :\açáo; 
e que assim he mister que se preenelúio as forma
lidades legaes para se verificar se não apparece lt~
gitimo dono, a fim de nesse easo serem consídrra
do taes, e julgar-se a sua consc<ructlle clenllu0iln 
ao domínio do Estado. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde d<• Pamnú. -
Sr. Presidente do Hio de Janeiro. 

N." 126.- Em 4 de Julho de 185-i.- De quando 
se conta o prazo para o recurso das multas. 

Communico ao Sr. Inspector da Alfandega d<t 
Córte, para assim o fazer executar, qve o Tribu
nal do Thesouro Nacional, entendendo que, nos 
casos de multa, o prazo para o recurso deve prin
cipiar a contar-se do acto em que foi esta impos
ta, e não de qualquer decisão do mesmo Sr. Ins
pector , denegando a pretenção de se fazer sem a 
dita multa o despacho da mercadoria; pois que, de 
se haver a parte anticipado em pedir a isenção da 
referida pena que receava, nüo he justo que lhe 
resulte a privação do direito do recurso quando s0 
torne effectiva a imposiçáo della, que aliás por 
varios motivos poderia não realisar-se: resolveo, 
tendo em vist.a as razões allegadas pelo Capitão da 
Barca Ingleza « Clymenc >> , e segundo os precedentes 
de equidade estabelecidos, dar provimento ao re
curso do supplicante , mandando releva-lo da multa 
que lhe fora imposta pela de aprcscnta,~ii.o d) m.1-
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uifesto Ja dita Barca , que provou ter entrado neste 
porto arribada por força maior. 

Hio em 4 de Julho de 1851o. -Visconde de 
Paraná. 

N. 0 127.-JUSTICA. -Em .\de Julho de 185-1..- Os 
livros de assentos de baptismos e obitos da.ç Igr~jas 

Parochiaes não estão sujeitas á correição. 

3." Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Hio de Janeiro em 4 de Julho de 1854, 

. Jllm. e Exm. Sr, - Constando, por meio de 
Representação do Bispo Diocesano dessa Província , 
que o Juiz de Direito da Comarca de Itapicurú man
dara apresentar em correição os livros dos assentos 
de baptismos e obitos das Igrejas Parochiaes; cum
pre-me declarar a V. Ex. , para communicar ao re
ferido Juiz de Direito, que os livros de nascimentos 
e obitos das Igrejas Parochiaes não são sujeitos á cor .. 
reição; por quanto o § 13 do Capitulo 3. o do Decreto 
no" 834- de 2 Outubro de 1851 se refere aos livros 
de nascimentos e obitos instituídos pelo Decreto n. () 
798 de 18 de Junho de 1851 Art. 22, que se não 
estabelecêrão; sendo que o dito § 13 he bem claro, 
visto como he expresamenle remissivo ao dito Decreto 
n. o 7~)8 de 18 de Junho de 1851 Art. 22. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Prsiucnle da Província da Maranhão. 
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N.
0 

128.- FAZENDA.- Em 5 de Julho de 1854. 
A multa comminada no Art. 16 do Regulamento de 16 
de Abril de 1842 he considerada como pena, e por isso 
não recahe no 2. o Tutor que não he responssavcl pela 
omissão do 1. o 

Entendendo o Tribunal do Thesouro Nacional 
que não póde a multa comminada no Art. 1G do 
Regulamento de 16 de Abril de 1842 ser conside
rada simples indemnisação, como as do Art. 21 § 
1. o do mesmo Regulamento , mas sim h urna pena : 
e tendo em vista o que expoz Joaquim Alves Corrêa 
no requerimento sobre que informou o Sr. Admi
nistrador da.Recebedoria do Município em seu officio 
N. 0 667 de 27 de Maio ultimo, resolveo dar provi
mento ao recurso do Supplicante revogando a decisão 
do mesmo Sr. Administrador que a elle impoz a 
mencionada multa do Art. 16, visto que sendo esta 
pessoal não deve recahir no 2. o Tutor , o qual não 
he responsavel pela omissão do 1. o : cumprindo 
consgguintemente que seja averbado o formal de par
tilhas do menor de que trata a petição de recurso, 
independente da dita multa. O que tudo communi
co ao Sr. Administrador para sua intelligencia e exe
cucão. 

• i\io em 5 de Julho de 1854. -Visconde de 
Paraná. 
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N.o 129.- ~IARINHA. -Aviso de 6 Julho de 1854. 
Deroga o Aviso de 14 de Janeiro de 1853, que mandou 
substituir o vinagre do paiz pelo de Lúbolt nas rações 
das praça~ dos Navios da Armada; e determina que 
se observe o que a tal respeito dispõe a Tabella an
ne.xa ao Decreto de 5 áe Nove1nbro de 1847. 

llio de Janeiro. l\finisterio dos Negocias da l\Iarinha 
em 6 de Julho de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Mageslade o Imperador, 
conformando--Se com o que expoz o Conselho d'Ad
ministracão de Marinha em Officio de 16 do mez 
proximo ·preteri lo, mostrando ser conveniente que nas 
rações das praças dos Navios da Armada não continue 
a substituição do vinagre do paiz pelo de Lisboa, como 
se ordenara por Aviso de U de Janeiro da anno pas
sado , visto que nada se tem melhorado com esta me
dida, pois que o vinagre fornecido não he o verdadeiro 
de Lisboa, por ser mais ou menos falsificado, como 
consta de representações dirigidas ao mesmo Conselho 
pelos Commandantes de alguns dos ditos Navios , De·· 
termina que fique sem effeito o referido A viso , e se 
observe o que a tal respeito se acha disposto na 
Tabella annexa ao Decreto de 5 de Novembro de 184.7: 
o que communico a V. Ex. para seu conhecimento 
e execucão. 

Deos Guarde a V. Ex. -José l\Iaria da Silva Para
nhos - Sr. Miguel de Sousa l\Iello e Alvim. 
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N." 1:30.- GUEHIL\. -Aviso de 10 de Julho de 
1854. - Explica a maneira , por que se deve contar 
o tempo de serpiço aos que por outros assentão 
praça no Exercito. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Guerra 
em 10 de Julho de 1854. 

Illm. c Exm. Sr. - Tendo sido prrsentc a Sua 
.Magcstade o Imperador o Officio n. • ~4a de g de 
Junho findo, que V, Ex. me dirigi o, cobrindo co
pia de outro do Marechal de Campo Commandante 
das Armas dessa Provü1cia , pedindo esclarecimentos 
sobre a maBeira de se contar o tempo aos indivi
duas, que assentao praça no Exercito por outros, 
Houve po:r bem o Mesmo Augusto Senhor Mandar 
declarar a V. Ex. que os substitutos das praças do 
Exercito ficáo sujeitos a todas as condições das sub
stituídas, devendo servir o tempo que faltava a estas 
para complemento daquelle a que estavão obrigados. 
Se porêm as ciscunstancias da epocha não permitti.., 
rem que as praças do· Exercito tenhão baixa logo 
que finda o tempo, a que forem obrigadas , e só 
se verifiquem as baixas por ordem de antiguidade, 
e com relação ao numero de recrutas apurados, 
nesse caso os substitutos serão conservados nas filei
ras até o dia, em que por escala tocaria a escusa 
do substituído, se ainda pertencesse ao Exercito. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Bel
legardc. - Sr. Presidente de S. Pedro do Sul. 
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N: 131.- FAZENDA.- Em 12 de Julho de 1854. 
Providencia sobre o pa,gamcnto das praças de illarinha 

que dcsembarcão nas Províncias. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, satisfazendo ao que requisi
tou o Ministerio da .Marinha em Aviso de 16 do 
mez proximo findo, communica aos Srs. Inspectores 
das Thesourarias de Fazenda, para seu conhecimento 
e execução, na par~e que lhes toca, que, para evi
tar a despeza mottvada pela demora no pagamento 
das praças que tem de desembarcar dos navios da 
Armada nas Províncias, visto que continuão a ficar 
a bordo vencendo ração em quanto se não faz esse 
pagamento, se determinou por aquelle Ministerio que 
sempre que houver de effectuar-se o desembarque de 
quaesquer praças dos ditos navios, mandem os res
pectivos Commandantes apresentar pelos Escrivães 
nas Thesourarias de Fazenda, com dous dias de an
tecedencia , não só a copia da ordem para aquelle 
fim, mas tambem os hvros de soccorros, acompa
nhados das relações de taes praças , contemplando-as 
até o dia em que tiverem de desembarcar , devendo 
as mesmas relações serem assignadas pelos referidos 
Commandantes e Escrivães ; e estes ultimas, apenas 
verificados os processos pelas mencionadas Thesou
rarias, passar as guias competentes, e fazer as pre
cisas notas, tudo na conformidade do que na ordem 
de 10 de Julho de 1847 se estabeleceo para os na
vios surtos no porto desta Capital : devendo porêm 
ao Srs. Inspectores ficar na intelligencia de que a au
torisação de taes pagamentos só se refere a despeza 
de Exerci cios ainda abertos, não abrangendo dividas 
de Exercícios findos sem liquidação ; caso em que 
procederá a Thesonraria ú liquidação previa á vista 
dos livros de soccorros, gunrdando-se o disposto 
na Circular de G ele Agosto de 18n , c declarando-se 
lambem na gnia llc dcscmbnrrtuc, r~omo no referido 
!ivr•1, f!UC sr procedec• em sep;tr:tdo A lii]uida~ã(· 
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da mesma divida, sendo rubricada pelo Contador a 
nota lançada no precitado livro. 

Thesouro Nacional em 12 de Julho de 1854.
Yisconde de Paraná. 

-----
N.

0 

132.- GUERRA.- Aviso de 13 de Julho de 1854. 
Explica a maneira por que se deve proceder a respeito 

do fornecimento de utensílios aos Cotpos do Exercito. 

Bio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
em 13 de Julho de 1854. 

lllm. e .Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, 
á quem foi presente o seu officio n. 0 120 de 2':2 de 
Maio ultimo, enviando por copia o do Commandan
te das Armas dessa Província pedindo saber se os 
utensílios para os ranchos dos Corpos e para cada 
companhia devem ser fornecidos á custa da Fazen
da Publica, ainda depois de já terem sido forneci
dos na occasião de se crearem os Corpos, ou pelas 
sobras dos ranchos, como dispoem o A viso de 29 
de l\Jarço de 1842, l"icando inteirado da resposta 
por V. Ex. dada ao mesmo Commandante das Armas, 
Ha por bem 1\Iandar declarar a V. Ex. que a tabel
la de 8 de Janeiro de 1848 designa os u tensilios 
que devem ser fornecidos aos Corpos do Exercito ; 
e os modelos annexos á Circular de 4 de Junho de 
1851, esclarecidos convenientemente pelas notas do 
mappa impresso remetlido ús Províncias em Circular 
de 1 O de lU aio findo, ma reão o modo de proceder
se a respeito de taes fornecimentos, O que commu
nico a V. Ex. em resposta ao seu citado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d' Alcantara Bel
legarde.- Sr. Presidente da Província do Pará. 
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N. 0 133.- Aviso de 15 de Julho de 1854.- Decla
ra quantas 1Jias de conhecimentos devem-se tirar dos 
generos, munições , armamentos, e outros Artigos bel
licos remettidos ás Províncias. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 15 de Julho de 1854. 

Determinando Sua 1\Iagestade o Imperador que 
dos generos, munições, armamentos, c outros Arti
gos bellicos remettidos aos Arsenaes , ou armazens 
das Províncias, em lugar de 4 vias de conhecimen
tos, ou guias , conforme determina a Art. 54 do 
Regulamento, que baixou com o Decreto de 15 de 
Abril de 1851, se tirem cinco, sendo duas remet
tidas á esta Secretaria d' Estado, que tem de enviar 
huma para a respectiva Provincia, e outra para a 
Repartição do Quartel-mestre General: assim o com
munico a V. S. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. S. - Pedro d' Alcantara Bel
legarde. 

N.o 13i.-FAZENDA.-Em 15 de Julho de 1854. 
Declara estar revogada o Regulamento de 9 de .llfaio 
de 1842 na parte relativa a arreca(laçãa dos bens 
de intestados pelos collateraes ditos - notoriamente 
conhecidos. -

Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Fa
zenda eq1 15 de Julho de 1851.. 

Havendo Albino José dos Reis recorrido para a 
Conselho d' Estado da decisão contra elle proferida 
pelo Thesouro , na questão da arrecadação que fez 
o Dr. Juiz dos Orphãos c Ausentes da Côrlc, dos 
bens da intestada D. Rita Rosa dos Reis, irmã ger
mana do Supplicante, foi a maioria da Secção de 
razenda do mesmo Conselho de parecer que devia 



sustentar-se a Resolução do Thesouro porque julgava 
claramente revogado o Regulamento de 9 de Maio 
de 1842 na parte relativa a arrecadação dos ausentes 
pelos collateraes ditos- notoriamente conhecidos - en
tendendo que o Aviso de 28 de Julho de 18i5 he 
sómente explicativo do citado Regulamento de 18.i2, 
em virtude do qual se havia feito a arrecadação de 
que nelle se trata, naturalmente porque ao tempo 
dessa arrecadação ainda vigorava aquelle Hegularnen
to, nada tendo tal explicação com a doutrina esta
belecida pelo Uegulamento de 1845. E conforman
do-se Sua Magestade o Imperador por Sua Immedi
ata Hesolução de Consulta de 22 de Abril ultimo 
com este parecer: assim o communico a Vm. para 
seu conhecimento. 

Deos Guarde a Vm. -Visconde de Paraná. -
Sr. Procurador Fiscal interino do Thesouro Nacional. 

N.• 135.- Em 15 de Julho de 1854. -Sobre reva
lidacão de sello de títulos de arrematacão de Ren-

• das llfunicipaes. • 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, solvendo a duvida proposta 
pelo Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província das Alagoas em seu officio n.o 44 de 14 
do mez proximo findo, sobre se , apezar de não terem 
os arrematantes das rendas das Camaras Municipaes 
os respectivos títulos, devem ser coagidos a .pagar o 
sello estabelecido no § 6.0 do Art. 7. 0 do Regula
mento de 10 de Julho de 1850 com a revalidacão 
da Lei: declara ao mesmo Sr. Inspector , que não 
podem ser compellidos os arrematantes de rendas 
Jmblicas a satisfazer a revalidação dos Títulos que 
deixárão de solieitar em tempo; cumprindo unica
mente ás Autoridades c mais Agentes fiscaes rcquisi
~ar das Autoridades competentes as providencias ne-
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cessarias para que se não torne effectiva a arrcma
taçiio das rendas sem a expedição dos Títulos aos 
arrematantes; e applicar as disposições do Regula
mento de 10 de Julho de 1850, sobre a revalidação 
c multa quando se apresentarem para qualquer ciTei
to legal Ti tu los dessa cspecic, sem que conste o pa
gamento do sello na fúrma do Art. 1n § 2. 0 do 
citado Regulamento. 

Thesouro Nacional em 15 de Julho de 185-i.
Visconde de Paraná. 

N. 0 13G.-GUERRA.-Aviso de 17 deJulhode 185-i. 
Jlfarca o preQO por que devem-se pagar as costura.~ de 

varias peras de fardamento. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerr<l 
em 17 de Julho de 1851. 

Nos pagamentos de feitios das peças de farda
monto mandados manufaturar por conta do Arsenal 
de Guerra, deverá V. S. arbitrar os seguintes preços: 
pelas calças de brim e algodão 460 réis , pelas far
dctas de Lrim 800 réis, c pelas camisas de algodüo 
360 réis; e, quando semelhantes peças forem pro
prias para menores, far-se-lhes-ha hum abatimento 
de 25 por 100: o que communico a V. S. para 
seu conhecimento, c em solucão ao Oflicio do Vicc
Director desse Arsenal, sob n:o 77 , c data de 13 de 
Maio ultimo. 

Deos Guarde a V. S.- Pedro 1l' Aleantara Bd
le;rarde. ,, 
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0 t~n.- Avi~o Je 17 Je Julitu de 18td. -Ap
prow a reuniiio, .~ob hum srí commruulu, das Com

panhias de Ptdcstrcs na Prom·ncia ilc Goyaz. 

Hio de Janeiro. Ministerin <los Negoeios dn Guerra 
em 17 de Julho ele I ~7í4. '-

lllm. c Exrn. Sr. - Merecenuo a Imperial Ap
provaçiio a proposta, que em Officio n. 0 50 de 11 
de Maio ullimo V. Ex. apresentou para se reunirem, 
sob hum só eommanuo, as duas Companhias d<~ 
Pedestres dessa Província: assim o communico a V. 
Ex. para seu conhecimento c execução, prevenin
do-o de que poderá empregar o Tenente Coronel 
reformado José Antonio Hamos Jubé, indicando ou
tro Official, no caso de nãu poder elle desempenhar 
semelhante comrnissüo, pela qual abonar-se-hão ven
cimentos que nüo excediio as do Estado Maior de 
1.• Classe. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcanlara Bcl
legarde. -Sr. Presidente da Provineia de Goyaz. 

~. 0 t:J3.-:FAZENDA. -Em 1~ dcJulho de 1854. 
Sello de termos de conciliação feitos perante Juizes 
de Paz, contendo a confissão e estipulação de pagamento 
de divida excedente a 100 ;t1l 000. 

Hio Jc Janeiro. Minislcrio elos Negocios da Fa
zemla em 19 de .1ulho de 18fiL 

lllm. e Exm. Sr. - Communicando o nnteces·
sor de V. l~x., em ollicio n.o 17 de 31 de Uaio 
desle anno, que em solu~üo á duvida proposta pelo 
Juiz de Paz da Cidade de Iguassú, resolvera que 
não estiw sujeitos ao scllo os termos de conciliação 
feitos perante os .T uizcs de Puz, contendo a confissão 
de huma obrigação c cstipnlar:iiq ck pagamento de 



divida excedente á cem mil reis; cabe-me declarar a 
V. Ex., em resposta ao citado officio, que approvo 
a referida decisão, por ser conforme á disposição 
generica do Art. 18 da Lei n." :369 de 18 de Se
tembro de 1845, que comprehende lunlo o sello 
fixo como o proporcional. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Paranú.
Sr. Presidente da Província de São Pauln. 

N" 13~).- Em 2.2 de Julho de 11554.- Se/lo de 
letra depois de JlCIIJa. 

O Visconde de Paranú , Presidente elo Tribunal 
llo Thesouro Nacional , declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de l<'azenda da Província do Parú, em 
resposta ao seu officio n." 121 de () de Outubro 
do anno passado, que approva a decisão pelo mesmo 
Sr. Inspeclor proferida na consulta do Collector da 
Capital a respeito do sello que deveria cobrar de 
h uma lelra, que tendo sido paga sem elle, foi depois 
apresentada; por quanto o facto do pagamento antes 
ele preenchidos os 30 dias marcados para o scllo 
de títulos semelhantes não importa a isençüo das 
penas estabelecidas pela Lei e Regulamento em vigor. 

Thesouro Nacional em 22 de .lulho ele 18~)1.
Visconde de Paranú. 

N." 140.-- Em 2:2 de Julho lle !f-;5L -Sol1rc reva
lidação de sello de letras. 

O Visconde de Paranú, Presidente do Tribunal 
du Thcsouro Nacional, responde ao officin do Sr. Jns
pcclor da Thcsourariu de Fazenda tb Província do 
Pan\ n." 7R ele 11 de ~luio ul!imn, declarando-lhe 
f}uo approYa ;J tl dihcnH::in qnc ., mrsm-::1 Sr. Jns-
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pcctor tomou sobre a consulta do Collcctor da Villa 
de Obidos, se a revalidação de huma letra que 
1he foi apresentada para ser sellada deveria ser 
cobrada na razão do sello fixo ou proporcional ; 
por quanto estando a revalidação da uita letra com
prehendida em huma das hypotheses do Art. 13 §§ 
1. o c 20 da Lei de 21 de Outubro de 1843, devia 
ser deduzida do valor da mesma letra, como h e o 
scllo proporcional. 

Thesouro Nacional em 2:2 de Julho de 1851.
Visconde de Paranú. 

N.• 141.-JUSTICL -Aviso de 24JeJulho de 1854.
Ao Vice-Prr,sidé'nte da Província do llio de Janeiro. 
Declara que convêm manter c nspeitm· o pritilegio 
que, acl instar dos Militares , tem os Ojficiaes da Guarda 
Nacional, prel~cnidos on indiciados de crime, de não 
serem recolhidos á cadeia, havendo prisiío pi'Opria 011, 

mais decente. 

:3. a Secção.- Minísterío dos Ncgocios da Justiça. 
Hio de Janeiro. em 24 de J ullw de 1851. 

lllm. e Exm.Sr.- Accusando a recepção do Ofiicio 
de Y. Ex. de 13 do corrente, n que acompanhou a 
informação dada pelo Chefe de Policia dessa Província 
sobre a representação que fizera o Commandante Su
perior da Guarda Nacional dos Municípios de Campos 
e S. Joáo da Barra, itcerca do facto de haver sido 
recolhido 'á cadeia publica da Cidade de Campos hum 
Capilão da dita Guarda , tenho a declarar a V. Ex. 
que convêm manter c respeitar o privilegio que, ad 
instar dos Militares, tem os Officiaes da Guarda Na
cional, prevenidos ou indiciados de crime, de não 
serem recolhidos á cadeia, havendo prisáo propria ou 
.mais decente. 
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Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Vice-Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

N.o U:2.- Aviso de 24 de Julho de 185-i.- De
clara que o Magistrado que se retira do lugar de 
sua jurisdcição sem licença, ainda mesmo allegando 
mo/estia , nenhum direito tem ao ordenado. 

Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro 
2-i de Julho de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Devolvendo a Y. Ex os in
clusos papeis concernentes á duvida que occorre sobre 
o pagamento do ordenado do Juiz Municipal Anto-
nio Joaquim Rodrigues , do tempo em que esteve 
fúra do termo de sua jurisdicçiio sem licença, e que 
aeompanhárão o A viso de V. Ex. de 27 do passado, 
tenho a declarar-lhe, em resposta ao citado A viso , 
fJUC nenhum vencimento compele áquelle Juiz Mu
nicipal, visto que o Magistrado, retirando-se do lugar 
da sua jurisdicção sem licença, ainda mesmo alle
gando molestia, nenhum direito tem ao seu respectivo 
ordenado. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo- Sr. Visconde de Paraná. 

N.o H3. --l<'AZENDA.- Em 26 de Julho de 1854. 
Sobre o desconto dos vencimentos no tempo de licenças. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão , 
em resposta ao seu oilicio n. • 62 de '28 do mez 
findo, que a intclligencia do Art. 55 do Decreto 
n." 73() de 20 de Nowmbro de 18:i0, he (rue o 
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empregado licenciado fica sujeito ao desconto da 
quinta parte de seus vencimentos pelos primeiros 
lres mezes de licença; da terça parte nos immedia
tos tres mezes ; e de metaue dahi em diante, quer 
as licenças sejão conferiuas em separado, de trcs 
em tres mezes, quer por maior pruzo de tempo. 

Thesouro Nacional em 26 de Julho de 185ft.
Visconde de Paraná. 

N. 0 t.H. -Em 26 :de Julho de 1851.- Sobre Di
reitos de Folhas corridas. 

Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Fa
zenda em 26 de Julho de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- A ordem de 15 de Julho 
de 1850, a que se refere o Juiz de Direito da Co
marca do Ipú, cujo officio, consultando se dewm 
ou não pagar novos e velhos direitos os Alvarús de 
folha corrida , acompanhou o de V. Ex. de 4 do 
corrente a que respondo, só teve por fim solver a 
duvida suscitada sobre a epocha em que se devia 
effectuar o pagamento dos novos direitos, a que 
pelo § 47 da Tabella annexa á lei de 30 de No
vembro de 184.1 estão sujeitas as folhas corridas 
para impetrar graças ou mercês; cumprindo consc
guintemente que a respeito das demais folhas corri
das se observe o que estiver determinado nas teis c 
Hegulamen tos Provinciaes , pois que os respectivos 
direitos fãzem parte da Receita Provincial, como jú 
o declarou a ordem de 3 de Dezembro de 18.17. -

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Paranú. -
Sr. Presidente da Província do Ceará. 
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N.o H:J. --Em 27 Je Julho Je 18r>~.--Mandn in
cluir na Tarifu os cftapeos de sol de algodão para 

senhoras c meninas. 

O Visconde de Paranú, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena que na Tarifa das 
Alfundegas do Imperio seja incluída, na classe dos 
clwpeos de sol cobertos de algodão, a qualidade de 
<li los para senhoras e meninas, com a taxa de du
zentos e quarenta réis cada hum. 

The<;ouro Nacional em 27 de Julho de 185-i.
Visconde de Paraná. 

~.o HG. - J USTICA. --A viso de 31 de Julho de 185-1. 
A o Presidente tia Prorincia das A lagoas, solvendo va
rias tluridas propostas pelo Juiz de Direito da Comarca 
de Príncipe Imperial, sobre a organisaçüo do Conselho 
rle Jumdos. 

3.a Secçrw. ~Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Hio de Janeiro. 3l de Julho de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Accuso recebido o Oflicio de 
V. Ex. de 29 de Março de 185:2, cobrindo o Oílicio 
por copia do Juiz de Direito da Comarca do Príncipe 
Imperial dessa Província, propondo as seguintes du
vidas: 1. • se , completa a Sessão elo J ury com o numero 
de -1.8 Jurados presentes pelo chamamento de Supplen
tes , os Jurados primeiros sorteados ficão excluídos 
ela sala ipso facto, desde que não comparecêrüo, e se 
esta exclusüo se estende ainda no caso que, vimlo depois, 
achem lugar vago nn sala pelo impedimemto de algum 
Jurado eíl'ectivo ou Supplente que tenha obtido licença: 
2." se estando a Casa com numero de Jurados igual ou 
superior a 36, porêm inferior a 48, e nüo sendo possível 
organisar-se Conselho pelos impedimentos de suspeiçües 
e rccusGr;ões, porler-sc-h;J surlcar Supplentcs c1uanlos 
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bastem para que na Casa hajüo 48 .T urados presentes , 
c se possa assim completar o Conselho: 3.a se, tendo 
ainda applicação.o Aviso de 2 de Julho de 1834, pótlc 
o Juiz de Direito ex-officio, ou a requerimento do 
Promotor, conhecendo o prejuízo de não poderem entrar 
em julgamento certos reos pelo não complemento do 
Conselho, sortear com toda a anlccedencia Supplentes, 
ainda que na Casa hajão mais de 36 J urudos, para 
que o numero dos promptos sempre seja 48, e des
appareça aquelle perigo ou inconveniente , c não seja 
inutilisada aquclla providencia, quando o sorteio redia 
em Suppentes de duas ou mais leguas de distancia: 
.{.a se o Jurado primeiro sorteado, que compareça 
em dias ,posteriores ao dos Supplentes chamados, 
e que he excluído porque não acha lugar, deverú 
ser multado em todos os dias em que hourer Sessão; 
e se o seu comparecimento tardio e não punido nüo 
dará lugar a prejudiciaes manejos, e não será mes
mo hum Lom ensejo para esguivança do serviço pu
blico com prejuízo dos Supplentes e moradores de 
perto do Tribunal do Jury : 5." se havendo de se 
mandar chamar Supplentes , e nií.o os dando a Urna 
especial em numero tal que a Sessão se complete com 
os -18 Jurados prornptos, deverá o Juiz sempre pa
ra completar esse numero recorrer ú Urna geral dos 
Jurados, embora reja que cem os Supplentes da Urna 
especial pôde haver Sessão com :36 ou mais Jura
dos. Sua Magestadc o Imperador, ú quem foi pre 
sente o dito Officio, Manda declarar : quanto á 
1. • , que A pprova o parecer adoptado, isto h e, 
que, completa a Sessão com o numero superior a 
48 Jurados prorn pios ou presentes, os Jurados pri
meiros sorteados ficão excluídos tia composição do 
Tribunal por esse facto, se não comparecêrão no 
mesmo dia em que se aproscntúrão os wimciros 
sorteados, c que essa exclusão mio se estende ao 
caso em que havendo sido dispensado algum .Jura
do dos primeiros sorteados ou Supplentes não es
teja a Casa com numero superior a -18, por quanto 
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o Hegulamento N." ()!)3 de 31 de Agosto de 18~,u 
faz depender a cxclusiío dos primeiros sorteados de 
duas condições , a de nüo haverem comparecido no 
mesrno dia em que se apresentúrão os Supplentes. 
e a de se achar o Tribunal com numero superior 
a 1l-l J urudos prornptos ou presentes; de maneira 
(rue sempre que os J unlllus primeiros sorteados 
(·ompareeerem no mesmo dia ela apresentação dos 
Supplenles, ou niio estando o Tribunal, com nu
mero super i o r a 48 )lcmbros presentes, devem for
mar parte do Jury. Quanto á '2.\ que a provi
dencia do Decreto se refere ú Sessão judiciaria , e 
11úo a cada Sessão dim·ia ; diz respeito á impossibili
dade absolutu de se installar ou continuar a Sessão 
judiciaria, e nüo á impossibilidade relativa a cada 
u1usa, que na hypolhese de que se trata deve ser 
w.liada. Relativamente ú 3. >, que a solução dada ú 
'2." lambem a resolve. Pelo que respeita á 4." que ao 
Juiz ue Direito compete, ~onforme as circunstancias e 
escusas apresentadas, relevar da multa ou impo-la, não 
podendo haver regra absoluta á este respeito. Quanto 
ú ;)."bem foi decidido que, reconhecendo o Juiz de Di
reito poder haver Sessão com 36 ou mais Jurados, 
pócle não recorrer á Urna geral, por quanto tendo u 
Art. 4: do Decreto acíma referido em vista comph)tar 
n numero de 48 somente para poder haver Sessão, nãu 
lla necessidade ele se recorrer ao rernedio extremo du 
lrua geral, se com os Jurados dados pela Urna espt~
eial dos Supplentes a Sessão pôde installar-se e con
tinuar. O que communico a V. Ex. para seu conhe
cimento, e fazer constar ao referido Juiz de Direiio. 

Deos Guarde a V. Ex. -.: José Thomaz -~abuco dl' 
Araujo.- Sr. Presiucnte da Província de .-\lagoas. 
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0 Hi.- GCE.RRA.- Aviso de 31 de Julho de 1854. 
FJera a 8001DOOO mensae~ a gratifiração do 1. o Sargento 
L11iz de ()ueiro:s Co11tin!to Filho, Amanuense da Se
rrctaria do Corpo de Saudc do Exercito. 

Hio dt: Jane!ro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em :31 de Julho de Hl:d. 

Tendo sido cleYaclo do 1.'' flo corrente nwz í'm 
diante a oito mil rris mrnsaes a grntifica~ii.o do 1 ." 
~argmlo Luiz de Queiroz Coutinho Filho, qnc scrw 
de Amnnucnse da Secretaria do Corpo de Sande do 
l~xcrcito: assim o commnnico a Ym. para sua inlcl
Jigcncia e execucão. 

·- ncos ·Guarde a Ym.- PEdro (r Alcnnlara Rel
lf'garde"- Sr. Inspcctnr interino da Pagadnria da-5 
Tropas ela Côr!c. 
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COLLECÇ10 DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL. 

1854. 

TOMO l7 CADER!';O 8. 0 

N.o 148.- JUSTIÇA. _:.._Aviso do Lo de Agosto de 
185i. -Ao Presidente da Prorincia de Pernambuco. 
Declara que quando lmma firma social he matriculada 
em qualquer dos Tribunaes do C01nmercio, a socie
dade collectiva , e não os socios deU a individualmente, 
he a que fica gozando das prcrogativas dos Negocian 
les matriculado.~. 

:L• Secção.- ~linislerio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro 1. o de Agoslo de 1854. 

Illm. c Exm. Sr.- Dcvolro a V. Ex. o requeri
mento do Negociante Antonio Alves Barbosa, e mais 
papPis que o acompanhárão , em que recorre da deci
são do Tribunal do Commercio dessa Província, profe
rida na petição que lhe endereçára para que se fizesse 
huma declaraçüo em sua primitiva matricula ácerca 
da retirada do seu socio , como era perrnittido pelo 
Artigo 8. o do Codigo Commercial, e porque a matri-· 
cula da sociedade, importando a matricula individual 
de cada hum dos socios, não se lhe deverá exigir 
novas despezas e jul'Lificações para huma segunda ma
tricula , em vista somenle daquella occurrencia. Sua 
~Iagestade o Imperador, li cuja Presença subírão os 
referidos papeis, Manda declarar: que o Artigo citado 
ordena a averbação, na respectiva matricula, da al
teração que huma soeicd<ide vem a fazer nas circuns
t<:mcias declaradas na mesma matricula, isto he, ge
nero de negocio, qua1idude della , lugar e domiólio 
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do estabelecimento c outras semelhantes, das designa
das no Artigo 5. o, mas nüo comprehcnde por certo 
a espeeie de que se trata, por ser principio de Di
reito Commercial, admittiJo em quasi todos os Co
digos, que nas sociedades, sendo a firma social com-· 
posta de uomes Je Commen:ianlcs todos matriculados, 
goza rlla das mesmas prcrogatívas que as firmas sociaes 
matriculada , ainda que a socicuadc collectiramcntc 
se nüo matriculasse; mas, na hypothcse dada, ma
triculada huma firma social, a sociedade conectiva
mente , e não os socíos individualmente , fica gozimd0 
das prerogaliras dos Negociantes matriculados~ O que 
communico a Y. Ex. para o fazer conslar ao recor-
rente. : 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo.-Sr. Presidrnle da Provineía de Pernambuco. 

N. 0 un.-GUEHRA. -Ariso de 3 de Agosto de 1854. 
Declara competirem ao A manuense e Enfermeiro da 
Enfermaria militar da Cidade de Caxias as gratifi
cações fixadas no Regulamento de 17 de Fevereiro 
de 1832. 

Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da Guerra 
em 3 de Agosto de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Competindo ao Amanuense 
e Enfermeiro da Vnfermaria militar da Cidade de 
Caxias, as gratifieações fixadas no Regulamento de 
1 i de Févereiro de 1832, nesta conformidade expe
dirá V. Ex. ordem ao Inspector da Thesouraria de 
Fazenda dessa Província, ficando assim respondido 
o seu officio n. • 102 de 24 de Abril ultimo .. 

Deos Guarde a V. Ex. -- Pedro d' Alcantara Brl
legarde. -Sr. Presidente da Província do Marnnhii.o. 
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N.o 150. --· Aviso de 4 de Agosto de 1854-... .;o.._. Ap-
prova a medida, proposta pelo Presidente da P'rorin
cia do ll'I ato Grosso, de ser o fornecimento_ de me
clicamentos para o respectivo Hospital militar, na 
mzão de tanto por dia, e pm· enfermo. 

,i· 

Rio de Janeiro. 1\'Iinisterio dos Negocias da Guerra 
em 4 de Agosto de 1854. 

lllm. e Exm. -Sr. -Em ,vista das razões ·expen
didas por V. Ex.- no seu officio n. o 34 7 de 3l de 
Dezembro do anno proximo passado, na parte rela
tiva a Hospitaes militares, declaro á V. Ex. , qüo 
fica approvada a medida proposta de ser o forneci
mento de medicamentos na razão de tanto por dia, 
e por enfermo. · -··; 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Be1-
legarde. - Sr. Presidente da Província de Mato Gr•}sso. 

N .0 151. -· ~viso ·de 4 de Agosto de 1854..~ Ex
plica a maneira , por que deve o Asylo de fn'!ja!idus 
na Côrte receber os A1·tigos de fardamento, ~ .arma
mento para as suas pr~ças. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ncgocios: da Gucrm 
em 4 de Agosto de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao seu oiliéio 
n.o 341 de 14 de Julho ultimo, pedindo- saber ;~ 
maneira pela qual deve o Asylo de Invalidas ree~
ber o fardamento de suas praças , decl~ro a V~ Ex .. 
que para o exame e lançamep.to, ass1m do fardrr
mento , como do armamento e mais objectos conc~r
nentes ao material do Exercito a cargo do dito Asv-· 
lo, he sufficiente a remessa dos mappas de que 
t~atão os Arts. 8. 0 e 9. 0 do Regulamento ~a'- B"epar
tlção de Quartel-mestre General, como já: foi clc:-la-
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rado em Aviso de 3 de Novembro do anno findo : 
quanto porêm ao fornecimento do fardamento preci
so para occorrer ás necessidades do mesmo Asylo , 
deverá sei-' feito na fórma disposta no Art. 10. • do 
.~itado Regulamento, nas epochas alli determinadas, 
tendo-se em vista o A viso Circular de 4 de Junho 
de 1851 , a respeito do armamento e mais objectos 
relativos ao dito material. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d' Alcantara Bel
iegarde. - Sr. Antero José. Ferreira de Brito. 

N.• !5':2. -~.FAZENDA. -Em 9 de Agosto de 1854.
()s Magistrados que se ausenta1·cm sem licença per
dem o direito ao pagamento do respectivo ordenado.· 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro N acionai , de conformidade com o A viso do 
~1inisteiio da J ustica de 24 de Julho ultimo , declara 
aos Srs. lnspectores· das Thesourarias de Fazenda que, 
os ~I,1gist-rados que se ausentarem éWs termos de sua 
jurisclicção sem licença, ainda mesmo allegando mo-
1estic1 , perdem o direito ao pagamento do respectivo 
ordenado durante o tempo da ausencia. 

. Thesouro Naçional em 9 de Agosto de 1854.
V1scoade de Paraná. 

N.· 153.- GUERRA.-Aviso de 12 de Agosto ue 1854. 
Der.lara que nas promoções do Exercito não se podem, 

á vista da Lei. dispensar os exames praticas. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guena 
em 1P de Agosto de 1854. 

!Ln. e Exm. Sr.- Sua l\'Iagestade o Imperador, 
á T.:.el!'. foi presente ó Officio de V. Ex. , sob n. o 84 
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e data de 11 de Abril ultimo , pedindo providencias 
para que os Capitães Antonio Peixoto de Azevedo, c 
Francisco Carlos Bueno Descham ps, que se · a'3hão 
destacados nos Districtos do Baixo · Paraguay, e de 
Mato Grosso, não fiquem prejudicados por: falta de 
exame pratico, Manda declarar a V. Ei. , em res
posta , que não se podem á vista da Lei dispensar 
taes exames. ' 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d' Alcantara Bel
legarde.- Sr. Presidente da Província de Mato Grosso. 

N. 0 154. -JUSTIÇA. -Aviso de 16 de Agosto de 
1854.- Ao Presidente da Provincia do Rio Grande do 
Norte. -Declara . que mandando ct Lei que seja cha
mado o Vereador para substituir o Juiz Mnnicipal, 
não deve ser considerado habilitado para essa substi
tuição aquelle que se achar impedido, por qualquet· 
motivo , para exercer o lugar de Ver-eador. 

3.• Secção . ....,..Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 16 de Agosto de 185i. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao Conhecimento de 
Sua l\Iagestade o Imperador o Ofiicio de V. Ex. de 
24 de Fevereiro do corrente anno , sob N. •. 45 . co
brindo não só a copia do Ofiicio que a V. Ex. di
rigio o Delegado de Policia do Termo de Goianinha 
dessa Província, em o qual consultava, se, sendo 
elle Vereador , estando porêm actualmente no exer
cício daquelle cargo de Delegado, podia substitilir o 
Juiz Municipal, quando lhe coubesse. na qualidôê.c 
de Vereador, como tambem a do expedido por V. Ex. 
respondendo-lhe pela affirmativa. · 

Remettidos os sobreditos papeis ao Conselheiro Pro
curador do Coroa para dar o seu parecer a respcico 
do objecto. conformando-Se o Mesmo Augusto Senhur 
com elle , Manda declarar a V. Ex. que não pútic 
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preYalecer a sua decisão, por isso que mandando a 
Lei qu.e seja chamado o Vereador para substituir o 
Juiz rriunicipa1, aquelle que se achar impedido para 
senir como Vereador, não deve ser considerado ha
bilitado para semelhante substituição. E ficando V. Ex. 
nessa intellig€ncia, assim o communicará ao referido 
Delegado. 

Deos Guarde a V. Ex. -.José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província do Rio -Gran
de do Norte. 

N." 155.; FAZENDA.-Em 16 de Agosto de 1854. 
Os Jnspect1Jres das Thesourarias devem nas svas in{orma
çlír>s declarar se os em pregos que se pretendem estão 
ou não vagos. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , ordena aos Srs. Inspectores 
das '1hesourarias de Fazenda que, sempre que hou
verem de encaminhar ao Thesouro requerimentos pe
dinJo empregos nas Repartições de Fazenda, informem 
desde logo se estão ou não vagos os ·lugares que se 
peden•. · _· · . 

Thesouro Nacional -gm 16 de Agosto de 1854.
visconde de Paraná. 

:\.
0 156. -GUERRA.-AvisoCircular de 17 de Agosto 
de 1854 . . -llfanda, observar o Regulamento appro
;;cdo para as Escolas elementares dos Corpos do t'xer
tiío. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
. em. J7 de Agosto de 1854. 

lllm., e Exm. Sr. -Determinando Sua l\Iagesta
k 1) 'Imperador, que nas Escolas elementares do 
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Exercito se observe o Regulamento incluso, assigna
do pelo Official Maior desta_ Secretaria d' Estado; 
assim o declaro a V. Ex. para que faça delle a :de
vida applicaçáo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Bel
Iegarde. 

Regulamento para as Escolas :elementares dos Cw·pos 
do Exercito, a que se refere o A viso acima. 

Art. 1. o Nas Escolas elementares dos Corpos do 
Exercito , mandadas crear pelo A viso Circular de 1!) 
de Agosto de 1853, se ensinará a ler, escrever, princí
pios de Arithmetica, e Grammatica Portugueza. 

Art. 2. • Serão admitl~das á Escola aquellas 
praças que por sua intelligencia e boa conducta de
rem esperanças de poder chegar aos pgstos de Ofli
ciaes Inferiores. 

Art. 3. • Não havendo expressa ordem em con
trario, a Escola funccionará em todos os dias uteis, 
e a clla concorrerão os alumnos que estiverem d~' 
folga ou mesmo de serviço, mas em lugar e hora 
compatível com a do estudo. 

Hum toque especial convencionado annunciará a 
entrada para o estudo que durará por tempo de duas 
a tres horas. 

Art. 4. o Os alumnos da Escola serão dispensados 
do serviço do Corpo, que exija sua ausencia do 
Quartel por mais de vinte e quatro horas 

Art. 5. o A Escola será regida por hum Officia1 
subalterno com as precisas habilitações, o qual serú 
nomeado pelo Commandante do Corpo. Coadjuvarú 
o Director da Escola, e o substituirá nos seus im
pedimentos, hum dos Inferiores do Corpo , que tive: 
para isso a necessaria capacidade. 

Art. ~~.' As li(:ões serão tomadas aos alumhos 
pelo Di'"cc!c:• t1:! F~t:ola ou seu Ajudante, podendo 
porêm -, mais adiantados ( á escolha do 
Directc , e toma-las tambem aos outros. 
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Art. 7 ." Os alumnos mais adiantados se appli · 
carão á escripturação e contabilidade propria dos 
Corpos do Exercito, e bem assim a ler e transcre
ver os Artigos de Guerra, os das novas ordenanças 1 

e mais preceitos extrah!dos do Regulamento 1\lilitar, 
na parte relativa a subordinação e disciplina. 

Art. 8. o Os traslados, papel, e mais objectos 
e utensílios necessarios para o ensino serão forneci
dos pelos Arsenaes, ou Trens de Guerra, em vista 
de pedidos feitos pelo Director da Escola, e rubri
cados pelo Commandante do respectivo Coi'po. 

Art. 9. o O Director da Escola perceberá men
salmente ~ gratificação de. dez mil réis, se o nu
mero dos ! alumnos não exceder a vinte, e vencerá 
mais cincÕ mil réis . rnensaes por cada dez alurnnos 
que ensinar alêm daquelle numero ; a gratificação 
~•orem em aeahum caso ·excederá a vinte mil réis. 
ó Ajudante do Direcfor vencerá huma gratificação 
correspondente á metade da que perceber o Director. 

Art. 10. o O Director da Escola enviará mensal
mente ao Com mandante do Corpo~. por intermedio 
do ~11ajor, ·huma relação nominal dos alumnos com 
declaraÇão de sua conducta , applicação ao estudo, 
progressos que ·houverem tido., e faltas commettidas 
lk:·ante aquelle período. 

Art. 11. • As relações, de que trata o Artigo an
tec~dente , serão semestralmente enviadas pelo Com
rr.andante do respectivo Corpo ao Comrnandante das 
Armas ou aos Presidentes das Províncias, em que 
niio houver Commando d'armas, para subirem á Se:. 
eretaria d' Estado dos Negocios da Guerra. 

Art. 12. o Haverá em cada Escola hum Livro de 
mntricula, em que o Director lançará todas as notas 
relativas á conducta, e approveitamento dos alumnos. 

Art. 13." O Commandante .. ·do Corpo, ouvindo 
o Director da Escola, formulará o Regulamento 
sobre todos os objectos relativos no re~áme:n interno 
::h aula, hora de entrada e '· · :.;., ~ .:~•·,ihes do 
e~ :~do, e policia da mesma Esu 

i 

j 
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Art. H. 0 As faltas de subordina~ão G quacsquu 
outras 1 que commetterem os alumnos dentro da aula 
serão levadas pelo Director 1 por intermedio do Major, 
ao conhecimento do Commandante do respectiYü 
Corpo 1 para que providencie como entender conve
niente. 

Art. 15. 0 O systema de ensino será proposto, 
ao Governo na Côrte, e aos Presidentes nas ProYi :1-
cias, pelo Commandante do Corpo, em vista de in
formações ministradas pelo Director da Escola. 

Secretaria d' Estado dos Negocios da Guerra em 
17 de Agosto de 1854.- Libanio Augusto da Cunh:t 
Matos. 

N.o 157.- Aliso de 17 de Agosto de 1854..-A/· 
prova o modelo de esc1·iptnração para os O{ficinas 

do Arsenal de Guerra da Côrte. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Guern. 
em 17 de Agosto de 1854. 

Havendo por bem Sua 1\Iagestade o Imperador 
Approvar o modelo junto organisado pela Contado
ria Geral para a escripturação das Officinas desse 
Arsenal, assim o declaro a V. S. para ser posto em. 
execucão. 

Deos Guarde a V. S.- Pedro d' Alcantara Bel· 
legarde. -Sr. Jeronimo Francisco Coelho, 
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:\.'- 158. -Aviso de 22 de Agosto de 18:>1.- P~:l·
mi!Ce qw: os Officiaes do Exercito usem, dos uni

fotmes dos Corpos, a qne estiverem addidos. 

Bio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
t•Jil 22 de Agosto de 1854. 

(, 

lilm. c Ex. Sr. - Sua Uagestade o Imperador, 
· AtlcruJendo ao que V. Ex. representou sobre os uni
formes dos Ofliciaes que servem como addidos aos 
Corpos da Guarnição da Côrte, Ha por bem Permit
tir, que usem dos desses Corpos ; e assim o de ela
ru a V. E~. para seu conhecimento e execução. 

Jkos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara llel
h,gardc.- Sr. Antero Jose Ferreira de Brito. 

:\''. 159.- Aviso de 24 de Agosto de 1854.- De
lamina que no Hospital .Militar da Côrte s~jão re
( e/lidos, e tratados os africanos livres, libertos do 
llio Grande do Sul, e galés ao serviço dos Corpos, 
e Fortalezas da guamição · 

Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocias da Guerra 
em '2~ de Agosto de 1854. 

Sua Magestade o Imperador, Determina que nesse 
Hospi~al l.\lilitar sejão recebidos, e tratados os afri
umos livres, libertos do Rio Grande do Sul, e galés 
<w serviço dos Corpos, e Fortalezas da Guarnição 
da Corte, quando por qualquer enfermidade sejão para 
a lá competentemente remettidos: o que communico 
a V. S. para seu conhecimento, e execução. 

Deos Guarde a V. S.- Pedro d' Alcantara Bf'l
l:•_;arde. --Sr. João José da Costa Pimentel. 
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0 100.- FAZE~D..\.- Em :20 ele Agosto de 18;J.L 
Declara os efJeitos de amnislia concedicz'á pelo Decreto 

de 18 de Dezembro de 1844. 

Hio ue .Janeiro. Ministerio dos ~egocios da Fazen-
(la em ':W de Agosto de 1851. v 

lllm. c Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador 
Houve por bem Declarar por Sua Immediata Heso
luçüo de Consulta de 1:2 do corrente mcz, que os 
dfeitos da amnistia concedida aos rebeldes da Provín
cia do 1\io Grande do Sul, pelo Decreto de 18 de 
Dezembro de 18H, se considerem extensiyos a todos 
os Officiacs de L a Linha, que morrêriio no serviço dos 
mesmos rebeldes antes da publicação do dito Decre
to, e nüo perderão as suas patentes por sentença 
proferida em Juizo competente, na fórma do Art. 14.9 
da Constitu içüo do Imperio; a fim de que possiío gozar 
Jo heneficio da Lei de 6 de Novembro de 1827 as 
vi uvas, filhas, mães, e irmiíes daquellcs dos referi
dos Ofliciaes, que antes de se envolverem na rebel
lião tivessem o numero de annos de servico neces
sario para que aquelles seus herdeiros lenli'ão direi
to a esse beneficio. O que communico a V. Ex. para 
seu conhecimento c execução no que lhe for relativo. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Paraná.
Sr. Presidente da Província do Hio Grande ele Sul. 

~ " lGl. -Em :2D de Agosto de 18:JL -Declara 
qual a tularuu·ia nas 11wcdas de ouro. 

O Visconde de Pamnú, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nu.:.:innal , em solução á duvida proposta 
pelo Sr. Inspector da Thesouraria ela ProYincia da 
Bahia, em onicio de 2G de .Junho deste anno, n.• 17(), 
dPc1ara-lhe CJUC na cxccu~~üo lla onlem circular de 
:--; Je ~lai11 ultimo, se drwm cortar todns as mordas 
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de ouro que contiverem hum desfalque maior de 
hum grão, por ser esta unicamente a tolerancia permit
tida pelo Art. 38 do· Hegulamento da Casa da Moeda, 
embora a praxe do commcrcio na dita Província tenha 
admittido a de tres grãos. 

Thesouro Nacional em 29 de Agosto de 1854.
Visconde de Paraná. 

N.o 162.- Em 30 de Agosto de 185-í.- Solve du
t:idas sobre execução do Regulamento de 16 de Abril 

de 1842, no que tom á multa dos Arts. 15 e 18. 

Solvendo a duvida proposta pelo Sr. Adminis
trador da Recebedoria do Município da Côrte em seu 
officio n. o 768 de 12 do corrente sobre a execuciio do 
llegulamento de 1G de Abril de 1842, no que toca 
á multa dos Arts. 15 e 18, declaro ao mesmo Sr. 
Administrador, para sua intelligencia e execução, que 
a dita multa he imposta pelo simples facto da não 
transcripção, exigida pelo 1. o dos citados Artigos, do 
conhecimento de que trata o Art. U; isto em qual
quer hypothese, sem exceptuar mesmo a de se achar 
paga a decima vencida até a data da ultima cobrança: 
devendo a multa ser igual á importancia da decima 
do ultimo semestre, quando não exceder de cem mil 
réis; ou a esta quantia quando aquella for maior. 

Rio em 30 de Agosto do 1854. - Visconde de Paranú. 
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COLLECÇAO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL. 

1854. 

TOiliO 17 CADERNO 9.· 

N. 0 163.- GUERRA.- Aviso de 4 de Setembro de 
1854. Appror·a o procedimento do Inspector da The
.sourana da Fazenda na Província do Pará, o qual 
não abonou gratificação addicional, que os Officiaes 
para alli mandados pretendêrão , desde que deixárão 
os seus c.rercicios até vespera do dia , em que farão 
novamente empregados. 

Rio de Janeiro. Ministerio do~ Negocios da Guerra 
em 4 de Setembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua ~Iagestade o Imperador, 
a quem foi presente o Officio do Inspector da The
souraria da Fazenda dessa Província, datado de 2 de 
~faio ultimo, sob n. o 17, participando ter deixado 
de attender a alguns Officiaes, que sendo para ahi 
mandados para serem convenientemente empregados, 
ou para exerci cios designados, com passagens ou aju
das de custo pagas pelos Cofres publicos, tem pre
tendido o pagamento de gratificação addicional , desde 

· o dia, em que deixárão o exercício, em que estavão 
no lugar, d'onde marchárão até o anterior ao em que 
entrárão em novo exercício , Ha por bem Mandar de
clarar, que o referido Inspector procedeo acertada
mente, visto que sua deliberação se acha em har
monia com a Legislação em vigor, e assim V. Ex. 
Ih' o fará constar. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Bel
Iegarde.- Sr. Pre~idente da Previncin do Pará. 
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N.
0 

164. - FAZENDA. - Em 26 de Setembro de 
1854. -As licenças concedidas pelos Presidentes das 
Províncias a Empregados de Fazenda, nos termos 
da Legislação em vigor, nâo necessitão de approvaçâo 
do Thesouro. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 26 Setembro de 185-4. 

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao Officio de 
V. Ex. de 2 do corrente mez , n. o 31 , tenho de de·· 
clarar-lhe que estando os Presidentes das Províncias 
autorisados para concederem licença aos Empregados, 
nos termo:; mareados na tegislação em vigor , não 
carece de approvação do Thesouro a que V. Ex. con
cedeo ao 3. o Esc ri pturario da Thesouraria João Pereira 
Pinto ; mas que em altenção ao estado da mesma 
Thesouraria, convem que a commissão, de que V. 
Ex. encarregou o referido Empregado na Povoação 
de S. Vicente , não exceda o tempo da sobredita li
ccm·a. 

· Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Paraná.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N.o 165. -Em 27 de Setembro de 1854. -O Re
gulamento de 17 de Novembro de 1844 só permitte 
a J'ee:rportação como recurso no caso de declsão ar
bitral de duvida occonida no processo do despacho, 
c não 1w conferencia da sahida. 

Ao Officio n. o 763 de 19 de Junho ultimo, em 
que o Sr. Inspector da Alfandegada Côrte consulta: 
1. o se no caso de duvida suscitada sobre a qualifi
cacão das mercadorias na conferencia da sabida, e 
decidida ella por arbitros contra a parte, p?de ter 
lugar a reexportação das mesmas mercadonas nos 
termos elo Art. 8. o do Regulamento ele 17 ele Novembro 
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de 1844: 2.· se a multa, de que trala o Art. 18 do 
Decreto de 26 de Abril ultimo, fica salva para o con
ferente , a ser resolvida affirmativamente a primeira 
questão: respondo para seu conhecimento e execução, 
que estando marcado e definido no citado Regula
mento de 17 de Novembro de 1844 o caso em 
que permitte a reexportação como recurso, e que 
vem a ser o da decisão arbitral da duvida occorrida 
no processo do despacho contra a parte, não se póde 
tornar extensivo o dito recurso á hypolhese da mes
ma decisão havida na conferencia da sabida , porque 
seria isso fazer o que aquelle Hegulamento não au
torisou, e o que o de 22 de Junho de 1836 expres
samente prohibe , quando determina no Art. 97 que 
« as mercadorias huma vez despachadas para consumo 
não serão admittidas mais a despacho de reexpor
tação para ~;e rehavcrem os direitos de consumo já 
pagos»: não procedendo o argumento de que esta 
prohibição deixou de ter applicação á materia em 
questão desde que o recurso de reexportação foi consa- · 
grado na Legislação fiscal; pois que o Art. 8. • do lh,gula
mento de 1844 tendo circumscripto a concessão desse 
recurso a hum caso , em que s~ não dá a clausula de 
dereitos de consumo já pagos, em nada alterou a regra 
do Art. 17 do Regulamento ele 1836, c na qual está 
comprehendida a especie vertente. 

Rio em 27 de Setembro de 185i. - Visconde de 
Paraná. 
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N. o 166. - JUSTICA - Aviso de 28 Setembro de 
1854. -Declara q~ue os Cidadãos Bras-ileiros que exer
cem os cargos de Consules e Vice-Consules de Naçõc:. 
Estrangeiras, são st~feitos ao serviço da Duarda Nacio
nal, salvo quando lhes for concedida a dispensa pelo 
Governo. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em 28 de Setembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Os Cidadãos Brasileiros, que 
exercem nessa Capital o cargo de Vice-Consules Estran
geiros, dirigírão á Presença de Sua Magestaue o Impe
rador hum •requerimento, no qual representárão contra 
a ultima parte do disposto no Art. 20 do Hegulamento 
de 8 de Novembro de 1851, que os sujeita ao serviço 
da Guarda Nacional. Foi ouvida a Seccão de Justica 
do Conselho d' Estado sobre semelhante objecto , e Con
formando-se o Mesmo Augusto Senhor com o parecer 
da dita Secção, Houve por bem, pela Sua immediala 
e Imperial Resolução de 20 do corrente mez, tomada 
sobre Consulta respectiva, Declarar infundada a pre
tenção dos Supplicantes, e que se algum delles tiver 
motivo para ser dispensado do serviço da Guarda 
Nacional, pela incompatibilidade desse serviço com os 
afazeres do Consulado ou Vice-Consulado, que exer
cer, deverá solicitar a dispensa do Governo Imperial , 
sendo -lhe esta concedida se forem justas as razões 
apresentadas, e á vista da informação dada por essa 
Presidencia: o que communico a V. Ex. para sua 
intelligencia, e para fazer constar aos Supphcantes. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro do 
Rio Grande do SuL 
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N. 0 16i.- GUEHHA.-Aviso de :29 de Setembro de 
1854. -Declara improcedentes as razões do Comman
dante das Armas na Pronincia de S. Pedro contra a 
Circular de 1:2 de A úril ultimo , cuja execução se recom
menda, 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
em :29 de Setembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Não procedendo as razões 
apresentadas pelo Commandanle das Armas dessa Pro
víncia, no Officio por copia, que acompanhou o de 
V. Ex. de :2 L de .Julho findo , sob n. o 304, á cerca 
da conveniencia de não serem recolhidos á Thesou
raria de Fazenda os saldos dos Hospitaes e Enfer
marias militares, cumpre que V. Ex. faça executar 
o determinado no Aviso Circular de 12 de Abril 
deste anno; o que declaro a V. Ex. em resposta ao 
seu citado Officio. 

Deos Guarde a Y. Ex. -Pedro d' Alcantara Bel
legarde.- Sr. Presidente ela Província de S. Pt~dro 
do Sul. 

N. 0 168. -Aviso de :29 de Setembro de 1854.---:. 
Declara como se deverão collocar as bandeirolas na 
marcha de continencia, quando crn parada concorre
?'em Corpos de differentes armas. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Guerra 
em 29 de Setembro de 1854. 

Jllm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua Mages
ladc o Impera dor o Oflicio de Y. Ex. , sob n. o 306 , 
c data de 21 de Julho ultimo, cobrindo copia do 
«Jue lhe dírigio o Marechal de Campo Commandantc 
das Armas dessa Província , pcrgun tando como se 
deYem collocar as bandeirolas na marcha de conti-
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nencia, quando concorrerem em parada Corpos de 
differentes armas; e o Mesmo Augusto Senhor .lUanda 
declarar a V. Ex., em resposta: 1. o que para a 
Arma de Cavallaria deve seguir-se sempre, a todos 
os respeitos, o que dispoem as Inslrucções de Beres
ford, continuando-se a collocar as bandeirolas, na 
marcha em continencia, nos angulos do quadrilongo, 
e a ser a continencia no centro de huma das faces do 
quadrilongo: 2." que, pelo que respeita ó. Infantaria, 
dever-se-hão seguir as Instrucções de Zagalo, que slio as 
que o Governo ordenou que fossem executadas; com-in
do advertir que a marcha em continencia, de que ellas 
tratão, só diz respeito a hum Corpo de Infantaria, 
que então eollocaró. no centro do quadrado a ban
deirola da · continencia, e as outras pela maneira 
disposta nas ditas Instrucções : e, 3. o finalmente, que 
quando concorrerem Corpos de diversas armas só 
póde ter lugar o que a respeito das continencias 
determinão as In~Lrucções de Beresford, porque neste 
caso não he poss1vel admittir as de Zagalo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara Bel
legarde. - Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
do Sul. 

N. o 169. -A viso de 29 de Setembro de 1854. -
Declaro que ao Almoxarife da Praça de A!acapá 

compr-te a gratificação mensal de 4 ;jj:J 800. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 29 de Setembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.-- Não sendo fundada a duvi
da da Thesouraria de Fazenda dessa Província para 
não pagar a gratificaç.ão mensal de 4 ;;t> 800 ao Al-
moxarife da Praça de 1\lacapá, por quanto o A Yiso 
de 28 de Outubro de 1808 determina que os Al
moxarifes das Fortalezas percebüo, além do soldo e 
ctape, que vencerem pelo pret dos Corpos, a que 
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pertencerem , a citada gratificação ; Determina Sua 
Uagestade o Imperador que V. Ex. mande abonar 
ao Sargento Almoxarife da cilada Praça a dita gra
tificação. O que participo a V. Ex. para seu gover
no, e em resposta ao seu Officio sob n. o 155 de 12 
de Julho ultimo, cobrindo copia do que lhe dirigio 
o Inspector da dita Thesouraria 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Bel
legardc. -Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 0 170. -FAZENDA. Em 29 de Setembro de 1854. 
O Empregado Publico, que hc Deputado Provincial, por 
ter huma vez optado o ordenado do emprego , não 
fica inhibido de renunciar posteriormente esse favor. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 29 ele Setembro ele 1854 . 

. Illm. e Exm. Sr.- Sobre a divergencia de que 
V. Ex. dá conta em seu ofiicio n. o 44 de 8 de Junho 
ultimo, suscitada entre os lnspectores das Thesoura
rias Geral e Provincial a respeito da opção feita pelo 
Dr. Francisco de Paula Baptista , ora de ordenado 
de Lente, ora de subsidio de Deputado Provincial ; 
cabe-me dizer a V. Ex. que o Empregado Publico, 
que he Deputado Provincial , por haver huma vez 
optado o ordenado do emprego , não fica inhibido 
de renunciar posteriormente esse favor, que lhe he 
concedido pelo Art. 23 do Aclo Adclicional , prefe
rindo o subsidio ao ordenado. 

Resolvendo assim a questão proposta , convêm 
todavia fazer saber a V. Ex. , que tendo o mencio
nado Doutor, como membro da Assembléa Geral, rece
bido integralmente o subsidio do mez de Maio, como 
consta das respectivas Folhas existentes no Thesouro, 
não tem direito á percepção do ordenado de Lente 
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durante o espaço de tempo decorriJo de 11 do dito 
mez de Maio até o dia em que tomou assento na 
Camara dos Deputados, porque importaria isso huma 
verdadeira duplicata de vencimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Paraná.
Sr. Presidente da ProYincia de Pernambuco. 
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N. 0 171. - GUEHRA. - Aviso de 3 de Outubro 
de 1854. - Declara o destino, que devem ter os 'L'Cn 

cimentos das praças enfermas nas Companhias de 
Pedestres da Pro'Dincla de .Minas Geraes. 

lho de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
em 3 de Outubro de 1854. 

lllm. e Exm. Sr. -:-- Levei á presença de Sua 
Mngestade o Imperador o Officio n.o 8rl, que, em 
data de 11 de Agosto ultimo, V. Ex. dirigia á este 
Ministerio, pedindo esclarecimento ácerca da applicação, 
que devem ter os Yencimentos das praças da Compa
nhia de Pedestres do Hio S. Francisco, quando en
fermas; e o ~le~mo Augusto Senhor Ha por bem Mandar 
declarar a V. Ex. para seu conhecimento e execução, 
que nas Companhias de Pedestres, em que hu Facul
tativos pagos pelos Cofres publicos, como acontece 
com a de Jequitinhonha, devem os vencimentes das 
praças enfermas ter a mesma applicação , que em caso 
iclentico tem os das praças de t.a Linha; procedendo-se 
naquellas, para que se não deslinárão Facultativos, 
do in esmo modo, por que se procede com os desta
meu los de 1." Linha, onde não existem Enfermarias 
militares. 

Deos Guarde a Y. Ex. --:-Pedro d' Alcantara Belle
~arde. -Sr. Presidente da PrOvíncia de Minas Gentes. 
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~." 172.- FAZENDA.- Em 3 de Outubro de 1854..
Declarando qnaes as moedas de om·o que deviío 

ser cortadas. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em a.ltencão os emba
raços que podem causar ao Commercio a execução 
litteral e rigorosa da Ordem n." 149 de 29 de Agos
to ultimo; ordena que sómente sejão cortadas as 
moedas de ouro que, contendo desfalque de mais 
de hum grão de peso, apresentarem signaes de te
rem sido cerceadas por meio da lima, ou desfalcadas 
pela acção de reagentes chimicos; continuando porêm 
a receber . as que não apresentarem taes signaes, 
embora pelo uso o desfalque chegue a dous grãos. 

Thesouro Nacional em 3 de Outubro de 1831.
Yisconde de Paranú. 

N: i 73.- JUSTICA.- Aviso de 7 de Outubro de 
1854. -Ao Ch'é[e de Policia da. Côrte, declarando 
que as A utoridudcs civis são competentes para proce
derem ou mandarem proceder a todas as diligencias 
necessaTias para a effectim segurança ou excussão de 
bens, como penhoras, sequestras , l·uscas e apprehen
sõcs; competindo somente ás Autoridades Policiaes or
denar as buscàs nos casos crimes expressos no Art. 
189 do Codigo do Processo, ou auxiliar as referi
das dihgencias civis, quando haja resistencia. 

i\Iinisterio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro 
em 7 ele Outubro de 1854.. 

A' Pfesença Augusta de Sua Magestade o Impe
rador fez subir a .i\Iarqueza de Jacarépaguá hum 
requerimento, queixando-se do procedimento que con
tra a supplicante tivera o Chefe de Policia da Côrte, 
o Bacharel Alexandre Joaquim de Siqueira, em haver 
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manJado Agentes de Policia dar buscJ em sua casa 
com o fundamento de apprehender escravos, que 
se dizia existirem nella occultos , c que linhão sido 
lançados ao Testamenteiro para pagamento da vinte
na, decima á Fazenda Nacional, legados e outras 
despezas no inventario da fallecida Viscondcssa de 
1\iirandella. Ouvido o Conselheiro Procurador da 
Coroa ácerca de semelhante objecto, sendo antes o 
requerimento informado pelo referido Chefe de J>o
licia , Ordenou Sua l\Iagestadc o Imperador que a 
Scccão de J ustica do Conselho d' Estado consultasse 
a respeito; e conformando-Se o Mesmo Augusto Se
nhor com o parecer da dita Sccç.ão, lloure por bem 
pela Sua lmmediata e Imperial Resolução de 27 do 
mez proximo findo, Decidir que as Autoridades ci
vis são competentes para procederem, ou mandarem 
proceder a todas as diligencias necessarias para cffe
clira segurança ou excussão de bens, como penhora~, 
sequestras, arrestos, depositas , exhibições , buscas 
e apprehensões, sendo que as Autoridades Policiaes 
somente podem ordenar as buscas nos casol" crimes 
expressos no Art. 189 do Codigo do l)rocesso, ou 
auxiliar as referidas diligencias civis, quando haja 
resislencia. O que communico a V. S. para sua in
telligencia. 

Deos Guarde a V. S.- José Thomaz Nahuco de 
Araujo. -Sr. Jeronimo Martiniano Figueira de Mello. 
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N. o 1 H. -Aviso de 9 de Outubro de 1854.- Ao 
Vice-Presidente da Prorincia de Minas Geracs. Decla
ra que o Puroc!w Encommenrlado, que se achw· im
possibilitado pnr alguma das causas canonicas, deDerá 
perceber lwm laço da COilljrtta, sendo os outros dous 
terr.os para o co/lado. 

L" Secção. - Ministerio dos Negocios da J usti
ca. Hio de Janeiro em 9 de Outubro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. --- Levei ao Conhecimento de 
Sua Magestadc o Imperador o Officio dessa Presi
dencia de 21 de Março do corrente anno, sob n." 
71 , cobrindo por copia as informações daJas pelo 
Hcrereudo Bispo dessa Diocese, e pela Thcsouraria 
da Fazenda Provincial, sobre a pretenção do Parocho 
EncommcnJado da Freguezia de Pitangui, o Padre 
Yiccnle Ferreira Guimarães, de ser pago da metade 
Jn respectiva congrua, c não da terça parte della, 
aUcgando para isso o pouco rendimento da Fregue
zia, entendendo a mesma Presidencia ser conve
niente dar-se huma decisão que sirva de regra em 
casos identicos. Foi o Mesmo Augusto Senhor Ser
vido Mandar ouvir a tal respeito a opiniiio do Be
verendo Bispo Capellão l\Ior, e a do Conselheiro Pro
curador da Coroa, Mandando a final que a Secção 
de J ustica do Conselho d' Estado consultasse á cer
ca do ob:]ecto em questão. e conformando-Se com o 
parecer da sobredita Secção, Houve por bem, pela 
Sua imrnediata e Imperial Hesolução de 30 do mez 
prox[mo preterito , tomada sobre a Consulta resp?
cliva, Deliberar, que, convindo h uma providencia 
Legislativa , que assemelhe ao Empregado Publico, 
no caso de aposentadoria, o Parocl1o impossibilitado 
por alguma das causas canonicas, conced~ndo-~e-lhe 
a congrua competente, sem que della seJü pnvado -
o que se achar em exercício, deve entretanto prera
]ecer o costume dessa Diocese, que, como altesta 
n Thesouraria da Fazenda ProYineial, he perceber 
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o Parocho Encornmendado hum terço da congrua , 
sendo os outros dous terços para o Collado. O que 
comrnunico a V. Ex. para sua intelligcncia, e para 
o fazer constar ao Hererendo Bispo dessa Diocese 
e ao pretendente. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Vice-Presidente da Província de 
Minas Geracs. 

N.o 17;).-Aviso de 9 de Outubro de 18:'>4. -Ao 
Conselheiro Official Maior da Secretaria d' fstado dos 
~Yegoáos da Justiça, declarando que os Der:rctos de 
1/tC't~:ês de Ut]icins de Justira carlucão e {tcüo sen?
rigor, se por ellt.~ se nüo faz obra dentro em $Cis 

mezes, salvo lwuendo dispensa do lapso de tempo 
qtw de mais decorTer. 

1." Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Hio de Janeiro em 9 de Outubro de 1~54. 

O Presidente da Província do Rio de Janeiro 
rcrnetleo, com o seu Officio n. 0 203 de 27 de Se
lembro do anno proximo findo, o requerimento de 
José Alves de Faria, pedindo ser provido na ser
ventia vitalícia elos Officios de Partidor e Distribui
dor do Juizo Municipal e Orphúos, e da Provedoria 
da Villa da Estrella daquella Província, visto não se 
ter ainda encartado nos referidos Oflkios Manoel Al
ves Corrêa Carneiro , a quem forão conferidos por 
Decreto de 10 de Fevereiro de 1849. Ouvida a 
Seccuo de Justica do Conselho d'Estado, sobre o 
tempo em que caducii.o c ficüo sem vigor os De
cretos de merces de Officios de Justiça , quando o 
agraciado não tiyer tirado o competente titulo, 
depois de ler o Conselheiro Procurador da Coroa 
dado a sua opiniüo a respeito, Sua Magcslade o 
lmpcrador, conformando -Se com o parecer da mcs-
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ma Secção, Houve por bem , pela Sua imme
diata e Imperial Resolução de 27 do mez antece
dente, tomada sobre a Consulta respectiva, Decidir, 
que, segundo a Legislação vigente, e pratica alles
tada pelo referido Conselheiro Procurador da Coroa, 
os Decretos ou taes mercês caducão, se por elles se 
não faz obra dentro em seis mezes , salvo havendo 
dispensa do lapso de tempo, que demais decorrer. 
O que communico a V. S. para sua intelligencia e 
observancia. 

Deos Guarde a V. S.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Josino elo Nascimento Silva. 

N.o 176.- Aviso de 1l de Outubro de 1851.- Ao 
Vice-Presidente da Província do Rio de Janeú·o, de
clarando que o Cofre para yuaTdar o dinheiro dos 
Orphãos, de que trata a Ord. L .o 1. o Tit. 88 § 31, 
deve seT feito á custa dos mesmos Orphãos. 

3.• Secção.- Minislerio dos Negocias da Justiça. 
Hio de Janeiro em 11 de Outubro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.-- Transmiltio-me essa Presi
dencia, com seu Officio n.o 163 de 12 de Setem
bro ultimo, o do Juiz elos Orphãos da Vil! a do Hio 
Bonito, por copia, consultando á custa de quem 
deve ser creado naquelle Termo o cofre de que 
trata a Ord. 1. 0 Lo Tit. 88 § 31, como fora deter
minado em provimento geral pelo respectivo Juiz de 
Direito : c Sua l\lageslade o Imperador , ú quem 
forão presentes os sobreditos Ofiicios, Ordenou-me 
que cleclarassc a V. Ex., que a mesma Ordenação 
manda expressamente fazer o dito cofre á custa dos 
Orphãos, por ser clle instituído em seu beneficio, e 
que, em virtude disso, está de longo tempo em uso 
no Juizo dos Orphiios da Corte a pratica ele deduzir-se 
hum oitavo por cento das quantias recolhidas no 
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respectivo cofre para essa e outras despezas, não 
se tornando por tanto necessaria providencia alguma 
a semelhante respeito. O que V. Ex. fará constar 
ao referido Juiz. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Vice-Presidente da Província do 
Ilio de Janeiro. 

N. 0 177.-FAZENDA.--Em12de0utubro de 1854. 
A suspensão administralÜ'a não importa a perda do 

vencimento do Empregado suspenso. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro N acionai , respondendo ao Officio do Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de 
Pernambl).co de 18 do mez findo, n. o H9 . lhe declara , 
visto a suspensão administrativa não ser imposta como 
pena disciplinar, mas sim ordenada como huma provi
dencia de mera segurança , e não importar , como 
se deduz da Ordem de 9 de .l\Jarço de 1849, a perda 
do vencimento do Empregado correspondente ao tem
po em que esteve suspenso , que deve mandar abo
nar o referido vencimento ao Thesoureiro dessa 
Thesouraria, Domingos Affonso Nery Ferreira, de que 
trata o seu citado Officio, comprehendida a quantia 
marcada para quebras, pois que esta faz parte do 
vencimento do Thesoureiro, como F o declarou a 
Ordem ele 25 de Janeiro de 1854. 

Thesouro Nacional em 12 de Outubro ele 1854.
Visconde ele Paranú. 
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N. o 1i8.-Em U de Outubro de 185í.- Os Cullectores 
não podem nonuar os !lecebcdores, de que trata o Art. 
32 do Regulamento de 15 de Junho de 18U, por 
que taes Empregado.~ só pertencem ás Recebedorias. A.~ 
multas não pertencem aos A gente.~ dos Collectorc.~, e só 
se escripturão as multas que constituem renda da Naçâo. 

O Visconde de Paraná , !)residente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao Oflicio do Sr. 
Jnspector da Thesouraria ele Fazenda da Província 
elo Pará, n.o 13:-: ele 14 tle Agosto ultimo, lhe declara 
que approva as decisões con~t;mtes da copia , que acom
panhou o citado officio, da ordem expedida pelo 
mesmo Sr: Jnspeclor ao folleclor de Gurupá em 
solução das duYidas por este propostas, excepto a 
que se acha contida no § i::l. o da dita ordem, e pela 
qual se dá ao Collector a attribuição de nomear os 
Hecebedores , de que trata o Art. 32 do Mgulamento 
de 15 de Junho de 18H ; por quanto taes Em pregados 
só podem pertencer ás Becebedorias, nomeados como 
dispõe os Artigos 22 e 23 do Regulamento de 16 de 
Abril de 184:2, e Ordens de 14 de Novembro de 
1849 e 30 de Agosto de 1850 ; devendo conseguiu
temente ser recolhida á Collectoria como renda do 
Estado a multa de 3 °/0 do referido Art. 32, embora 
a cobrança se verifique no domicilio dos Collectados 
por inlerrnedio dos agentes , que podem ler os Collecto
res , sendo pagos ú sua custa , funccíqnando sob sua 
responsabiliuacle. 

E outrosim communica ao mesmo Sr. Inspector 
que não pódc ser approvada a p:nte da dita -decisão 
relativa ú escriplun\f:üo elas multas, ainda na hypo
these inadmissivel de pertencerem ellas aos Agentes 
das CollecloriHs, por ir de encontro ú Ordem de 15 
de Janeiro de U550, a qual determinou , que só 
as multas que constituem rendas da Nação devem 
ser escripturadas. 

Thcsouro Nucional f'lll li de Outubro de 1R51.
\'iscondP ck Parnn:'1. 
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N. 0 1i9.- Em H. de Outubro de 1854.- Sobre o 
modo de proceder tÜ lotações dos Officios de Justirn 

e beneficios ecclcsiasticos 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, solvendo a duvida proposta 
sobre se deve a Fazenda Nacional correr com as 
despezas dos processos para as lotacões dos Officios 
de J ustica e beneficios ecclesiasticos ; declara aos Srs. 
Jn..;pectores das Thesourarius de Fazenda do Impcrio , 
que taes lotações, na fórma dos Decretos de :26 de 
Janeiro de 18:l2 e lO de Abril de 1~34, quando 
a Thesouraria assim o exigir por interesse da Fazcndn , 
serão promovidas pelo Procurador Fiscal , o qual , 
bem como os arbttros nomeados, no desempenho 
do seu cargo , requererão ao, Juizo dos J'citos , 
competente para fixar as lotações, de que se trata, 
segundo a Lei de 29 de ~ovembro de 184l , como 
já o declarou a Ordem circular de 14 de Outubro 
de 1844, que proceda ás diligencias e averiguações, 
e requisite de quaesquer Autoridades todos os escla
recimentos que forem a bem ue taes avaliações ; 
devendo as depi"ecadas que o mesmo Juiz expedir, 
nos termos da Ordem de l8 de Maio de 1844, s<:r 
promovidas pelos Collectores e mais agentes da fa. 
zenda Nacional nos Municípios em que se acharem 
os Juizes a quem forem dirigidas, aos quaes os mesmos 
Collectores ou agentes e arbitros nomeados podem 
fazer os requerimentos para que elles procedão ás 
diligencias e averiguações, e requisitem de quaesquer 
Autoridades os esclarecimentos aeima indicados. E 
outrosim declara que sendo as sobreditas lotações 
processos meramente ex-offkio , movidos por inte
resse da Fazenda Nacional para boa arrecadação dos 
direitos, que assentão sobre semelhantes officios c 
beneficios , claro he que lhes siio applicaveis, quanto 
ús respectivas custas, as regras. estabelecidas para 
taes processos nas IIJslruc~ucs de :28 de Abril tle I ~51. 

Thcsouro Nacional em 1 i de Outubro de 1851.
Yisennde de Paranú. 
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7'\.' ISO.-JUSTICA.-Ariso de 16 de Outubro de 1854. 
elo Fr:sidcnte da Jlrovinr-~·a do Pard. IJI'cfara que no 
imp.orlimcnto ou falta de Escrivão dos Jaizo.ç Je fiaz, 
''r das /Jelcgaria.~ e Sttbrlelegacias, dcrcra scrr;ir in
icnnamenle tle EscrÜ;âo o de algum dos outros Jui
::ns, a quem esse scrriço (ut possircl. 

:l: Scc,ção. -Minislerio dos Negocios da Justiça. 
nio de Janeiro em IG de Outu!Jro de 1854. 

Jllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua l\iagcs
tJdc o Imperador, com o Oílicio de Y. Ex., daLaJo 
de r, ue Mur1:o do corrente anno, sob n." 51, o 
do .Juiz de· Direito da Comarca de Cametú, dessa 
Prcrrinciu, que veio, por copia, parlicipnndo achur
se paralysado o expediente do Juizo de Paz do 1." 
Histriclo daquella Cidade, por nüo haver quem quei
ra senir o emprego de Escriviio, sob o pretexto de 
ser lií.o diminuto o seu rendimento, que nem se 
cp!Cr chrga para compra dos livros, que deve ler, 
c dcspeza do respectivo sdlo. OuYida a opinião do 
Conselheiro Procurador da Coroa, e consultada a 
Scccüo de J usticu do Conselho <1' Estado, sobre o 
ohj1;clo em qucsÚi.o, Houve o Mesmo Augusto Senhor 
por bem, pela Sua immcdiata c Imperial Hesolução 
de J l do corrente mcz, c de conformidade com o 
parecer da ditn Secçilo, Decidir, que, attenta a Le
gislneilo aetuul, nào cabe no caso Qulro rcmedio 
~rnü(l nwndur se, que no .Juizo de Paz, ou do De
legado c SuLdelegado, quando a respeito destes ap
parcça n mesmo incomcnicntc, sirvu interinamente 
de Esc ri riw o de algum dos outros Juizos, a quem 
~eja hum tal scniço possível. O que communico a 
V. Ex. para sua intclligencia, c para o fazer constar 
ao mencionado Juiz de Direito. 

Deos Guarde a Y. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Ar;wjn.- Sr. Presidente da Provi!~r:ia do Parú. 
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N. 0 181.- FAZENDA-Em 18 de Outubro J0 185i. 
So/n·e cobrança de taxa de csrrm;o.~, que dcpOÍ!/ de ma

triculados passüo a rcsidi1' fora d(t Cidade. 

nio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nego~ios lh Fa
z:Jnda em 18 de Outubro de 1851. 

O Visconde de Paranú , Presidente elo Tribunal 
do Thcsouro Nacional, piulicipa ao Sr. lrrspccto~· 
Ja TliCsoumria Je FazenJa da Província d1) ~\;~·:~ , 

em rc.-;posla ao seu officio n. • 1 L~ de .:w dz:; J a
nho deste anuo, que a pprova a solução , pelo n:.cs
ffi') Sr. fnspector dudu ú duvida proposta pela Cot· 
lectoria da Cidade de Sanlarem sobre a cnbr<mca 
da ta:u df~ e~cravos, que depois de matricd-dos 
pussão a residir fóra da Cidade, declarnndo c:daren 
seus donos obrigados ao pllgamento da rcsr\(~c~ira 
taxa pertencente ao exercício em q:1e forilo Lu:.,:r:
dos, quando residentes nos limites d1 Cidade; poi:-; 
que he semelhante soluç<io fundada no dis;osto llJ 

Artigo 13 do 1\egulamenlu de 11 de Abril de H:\12. -
Visconde de P<traná. 

No 182.-JUSTICA-Avi~o de 18 de Outubro ele 18.";1. 
f)pcfara rpw os fithns do.~ 0/!itirw.ç 1/Uhafterno.~ rh E:CI'
cito, que ~crrc1n na Guarda :Yational como Clu:f'es do 
Estar/o-maior c lllajures, wlo podem ser recon!tccidus 
Cadetes. 

Minislerio dos Ncgocios da Justiça. Hio de Ja. 
nciro em 18 de Outubro de 185,~. 

Jllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso dG Y. 
Ex. de 6 do corrente, lransmiltindo a duvida em que 
se acha o Commandante das Armas interino da Pro
vincia de Pernambuco, ácerca de serem ou nüo re
conhecidos 1. os Cadetes os filhos dos OHiciaes subal-
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ternos do Exercito, quando assentarem praça ao 
tempo em que seus pues e-tejiio, em virtude da Lei 
n. o 60:2 de 19 de Setembro de 1K50, servindo, 
por nomeação do Governo , os postos de Chefes do 
Estudo-maior, ou de Majores da Guarda Nacional; 
tenho de declarar a V. Ex. , da parte de Sua Mages
tade o Imperador, que, sendo pela citada Lei taes 
postos pura com missão, e comprebcndendo a Heso
lucão de 1() de Novembro de 185:J somente os Ofli
CÍíles da Guarda Nacional , c não os do Exercito que 
são considerados della em quanto dura a commis
são, nenhum direito tem os filhos desses Ofliciaes 
para se reconhecerem '1. •s Cadetes, sendo esta intel
ligencia a que se conforma com a exccuçüo dada 
ao Alvará de 16 de Marco de 175i c Decrelo de 4 
de Fevereiro de 1820, que regulão o reconhecimento 
dos 1. os e 2. os Cadetes, e Soldados particulares, sendo 
constante a pratica que as faz applicareis somente 
aos Ofliei3es do Exercito vitalícios, e niio de commis
são ou honorarios, ou aos empregados de Hepartições 
civis que goziio de graduações militares. 

Prevaleço-me da occasiuo para renovar os meus 
protestos de estima c consideraç;\o a V. Ex. a quem 
Deos Guarde.-.José Thomaz Nabuco de Araujo.-Sr. 
l)edro d' Alcantara Bellegardc. 



( 197 ) 

N. 0 18~.- Circular de 18 de Outubro de 18::i4. -
Ao.~ Presirlentes de Provinr:ias, declarando, que a 
.furisdicçrio Civil he competente para a execução da 
sua sentença sobre a indemnisação do damno pro
t·eniente de deliclo , se o n!o tem bens para serem 
exwtados ; e que, no ca1w de verificar· se que clle não 
}Jossue bens, on que e.~tcs siio insu fliciente.~ para a 
cxecuçrio, com pele ao ./ uiz das Exc,·uçôc.~ criminae.~ 
reduzir a satisfação do damno a prisão. 

3." Secção- Uinisterio dos :\'egocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 18 de Outubro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo sido presente a Sua 
l\Iagestade o Imperador a seguinte duvida : -se o 
Juiz das Execuções h e competente para converter em 
prisão com trabalho, conforme o Art. 32 do Codi
go Criminal a satisfação do damno proveniente de 
delicto, quando o delinquente não tem meios para 
este fim, -fundada a dita duvida na disposição do 
Art. 68 da Lei de 3 de Dezembro de 184 L , que , 
revogando o Art. 31 do Codigo Criminal, e o § 5. o 

do Art. 269 do Co digo do Processo, determina que 
a indemnisação em todos os casos seja pedida por 
acção civil: Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor, 
ouvindo o Conselheiro Procurador da Coroa, Fazen
da e Soberania Nacional, e conformando-Se com o 
parecer da Secção de Justiça do Conselho d' Estado • 
por Sua Imperial e immediala Resolução de 11 do 
corrente, Decidir que he competente a jurisdicção 
f:ivil para a execução da sua sentença sobre a in
demnisação, se o réo tem bens para serem excuta
dos; que no caso porêm de verificar-se, ou que não 
ha bens, ou que são insuflicientes para a execução , 
he incontestavel a competencia do .Juiz das Execu
ções Criminaes para reduzir a satisfação do damno 
<l prisiio, deycndo para isso o Juiz dn (~ivel remet-
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ter-lhe o Processo. O que cornmunico a V. Ex. para 
sua intelligcncia, c devidos cifcitos. 

Deos Gui.lrue a V. Ex. - .Jo.-;é Thomaz Nabuco 
o e Araujo. -Sr. Presidente da Província do Rio ele 
Janeiro. 

N.
0 

184.-Aviso de lU de Outubro ele 1851.
Dccfarn que os Oflir:iacs da Guarda Nacional compre
hendidos no Art. G~J da Lei de I~) de Setembro de 
1850, ficão aggregnrlo.~ aos Batalhõrs da a c! iw, nns 
lugares onde não lwuDcr crcadus Corpos de reserva. 

Minislerio dos Negocios da J usti~tt. B.io de .Ja
neiro em 1 n de Outubro de 1851. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua 1\Iagestacle o Imperador 
Ha por bem Decidir que os Offi~:;iacs da Gnarda Na
cional, que, segundo o disposto no Art. G9 da Lei 
n.o ti02 de 19 de Setembro de 1850, devem passar 
para a reserva por nio terem os annos precisos para 
a reforma , fiquem aggregados aos Batalhões da acli
va nos lugares, em que não ha Corpos de reserva , 
até que sejiio creados, e nelles empregados os mes
mos Officiaes, prestando, durante o tempo que esti
verem aggregados áquelles Batalhões, o serviço proprio 
de reserva. O que communico a V. Ex. para seu 
conhecimento e devida execucão. 

Deos Guurde a V. Ex.-· José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 
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N." 1~5.- Aviso de Hl de Oulul.Jro de 185L -Dá 
providenáas sobre o provimento dos Otficios Je 
Contador, Distribuidor, Partidor, e Depositaria. 

1. 3 Secção.- l\'Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de JanE'iro em 1U de Outubro de 185i. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua l\Jagestadc o Imperador 
Ua por bem, ouvido o Conselheiro Procurador da 
Coroa, Fazenda e Soberania Nacional, e confor
mando-Se por Sua immediata c Imperial Reso
lucúo de 11 deste mrz, to~nadn sobre Consulta da 
Se~~çáo de .Justiça dn Conselho d'Estado, Decidir que 
somrntc se considerem existentes legalmente para 
deverem ser providos vitaliciamente, e pela fórma 
estabelecida pelos Decretos n.• 817 de 30 de Agosto 
ue 1\.'51, e n.• 1.294 de lG de Dezembro de 1853, 
os Officios de Contador, Distribuidor, Partidor, c 
Depositario , nos Termos em que pot· Lei tiverem 
sido crcados, servindo nos outros lugares como Con
tador e Distribuidor o proprio Juiz, como Parti
doi'cs os Louvados das partes, como Depositarias 
af}uellcs que pnra cada Execuçüo, Embargo, Seques
tro, e Deposito o Juiz houver de nomear. Cumpre 
por tanto, que V. Ex. rcmetta com brevidade para 
conhecimento desta Secretaria d 'Estado, h uma rela
ção dos Termos dessa Província , em q uc por Lei, 
ou por Alvarú de sua instituição, estiverem crcados 
os mencionados Officins. Em quanto porêm Y. Ex. 
niio rcmctte a dita relar;ão, dcvcrú na informacão 
í[UC der para o provimc;1lo de cada Oflicio, citar a 
Lei, ou Alvarú de sua creaçuo. O que participo a 
V . .Ex. para sua intelligenciu e execuciio. 

Deos Guarde a V. UEx. --José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr Presidente da Prcrincia do Ccarú. 
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N." 1SG.- G[.;EIWA. --Aviso de UJ Je Outubro Je 1854. 
Declara que aos Ufficiaes do Exercito em curativo nos 
Ilospilues, ou Hnfermarias militares, dece-se descontar 
sómente a 111elade do soldo n~pectivo. 

Rio de Janeiro. Ministerio Jos Negocios ua Guerra 
em Hl J.e Ou tuLro de 1854. 

lllm. c Exm. Sr. -Tendo sido presente a Sua 
Megestade o Imperador o Otficio dessa Presidenr;ia da
tauo de 9 de Setembro ultimo, sob n.o 103, cubrindo 
copia de outro do Inspcctor da Thesouraria de Fa
zenua-, perguntando a V. Ex. , por motivo de se achar 
em tratamento na Enfermaria militar o Alferes refor
mado Theodoro Pereira Soares, se só se deve des
contar meio soldo ao Official, que entra para o Hospital, 
ou adiaria de 600 réis estipulada para o curativo das 
praças de pret, embora , no caso vertente, a metade 
do soldo importe em 5,']1)300, em quanto que a des
peza do tratamento orce em cerca de 18;b000 men
saes, entreganuo- se ao Oflicial a outra metade do ~eu 
soldo, a cujo respeito V. Ex. pede solução a esta Se
cretaria d' Estado; Manda o Mesmo Augusto Senhor 
declarar a V. Ex. , que, conforme a pratica seguida 
no Hospital militar da Côrle , a qual deve ser obser
vada nos llospitaes e Enfermarias militares das Pro
vincias, os Officiaes, que nelle se tratão, qualquer 
que seja a sua Patente , perdem metade do respectivo 
soldo, para as despezas elo curativo , percebendo a 
outra metade mesmo quando o desconto nas Patentes 
inleriores não cubra taes dcspezas; por quanto lam
bem acnnteccrú que em outras Patentes mais elevadas, 
seja superior. 

Dcos Guanle a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Belle
gardc.- Sr. Presidente da ProYincia uc ~linas Geraes. 
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:\." lS7. -FAZENDA.- Em 26 de Outubro de 185-l .. 
Cumo scdeve regular o valor da cousa demandada para o 
pagamento ela Dizima da Chancellaria , quando o valor 
dct causa não tiver sido expressamente declarado pcl o 
autot logo que propõe a acção. 

fiio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 26 de Outubro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Em conformidade de delibe
ra0ií.o tomada sobre requerimento do Padre Antonio 
de Proenca Quintanilha, tenho de declarar a V. Ex. , 
a fim de o fazer constar ao Juiz Municipal da Villa 
de Magé , que quando o valor da cousa demanda
da não tiver sido expressamente declarado pelo au
tor logo que propõe a acção em Juizo, para o pa
gamento da Dizima da Chancellaria, não se deve 
admittir que o dito valor seja regulado pela declara
ção do mesmo autor por termo nos autos , como 
pretende o Supplicante, pois que esse meio, alêm 
de outros inconvenientes, frustraria o fim do Art. 3. • 
do Decreto de 9 deAbril de 1842; mas sim obser
var-se o que em caso identico dispõe o Art. o 5. o do 
citado Decreto, regulando-se o valor da causa por 
arbitramento de louvados, ou por accordo e aprazi
mento de ambas as partes , para que sobre estas re
caia a disposição do Art. 8.", em pena de semelhan
te omissão. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Paraná.
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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N." 188 . -Circular Je :26 de Outubro de 1854.- A 
General na Côrte e aos PTcsidentes de Província, re
mettendo o.~ modelos clo11 mappas e relaç6es, que dcren 
ser enviados a esta Secretaria d' Estado com dcstint 
á RcparlÍ!;ão do Quartel-mestre General. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guern 
em 2G de Outubro de 1854. 

111m. c Exm. Sr. -De OrJcm <-le Sua Mugcslnd< 
o Imperador rcmetto a Y. Ex. os inclusos modelo~ 
dos mappas c relações, que dewm ser emiados, por in
termedio dessa Presidencia, a esta Secretaria d' Es
tado, ~--oeQm destino á Bepartição do Quartel-mestre 
General, pelos Corpos, Fortalezas , Depositos de Ar
tigos bellicos e Arsenacs de Guerra, segundo o dis
posto nos Artigos 7.", 10, V3 e H do Hegulamcn lo 
de 2:3 de Fevereiro de 1853. Estes modelos, o do 
Artigo 8. o que acompanhou o Aviso Circular de JO 
de Maio do corrente anno, c os designados no Ar
tigo 8. o do mesmo Hegulamento, completüo a collecçüo 
dos mappas e relações, cujo exame pertence á citada 
Hepartiçiio. E porque aquelles mappas são os desi
gnados no§ 5. 0 doArligo 5. 0 doHegulamento de 8 
de Maio de 1843, declaro a V. Ex. que d' ora em 
diante, deve cessar a remessa destes, a fim de evitar-se 
que os Corpos fiquem muito sobrecarregados de tra
balhos de escripturacão. 

Deos Guarde a \r. Ex.- Pedro d' Alcantara Bel
legarde. 
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&c. - -;;;: - i '·r1 ·: . 

! :~;~=_: _J~~----z c . . ~~ --~------~-~-----
- -,~: - -..,....----- ,..:..-- -- -----

_ :Verde composto -libras. I 
&c. !'l'jl o ' 

~--,.,· Al\·aia!le-libras. 1:· ~-~. I f' . I 
li---i-~ ~ ·1 Aze~ite de s~bo- me-didas. I I f!-1• :1 I I ~- I . I l ~- \ 

~ -.:::; C;lbo de linho- arrobas. 

~ ~ &c. • - i ' -- l •., .. . - ---- - . _ 
- -- ~---- -- ··~----- ---·- --=----------

I: I 'Drposito- de artigo!>- bellicos ou Arsei:ial de Gu~rrJ da. 111'0\'inciane.: ~ ;: '"1·.1>- de laneir~~~-iS""a5~ -

• .o;>.,_ . .,.,.,;,.. 

A~ignatura do ~ricimegádo ~m do Directer. 

' N,·fB ..... ,OLlllodelo -deste 1\fappa serve para -todos s Depositas de Artlgqs bellicos e Arsenaes 'de Guerra, devendo 
porêm o dos-1Iimestresr_ na fôrma do 'Art; 13.4 do B. 5ulamento da Repartição de Quartel-Mestre General, comprehender 

, somente as entradas .e sahi4Bs havidas oo trimestre,- ixlificando-se convenientemente os dizeres do mappa annual rela-
_tivamente a carga e descarga. . I ·· · 

Os ·mesmos Depositas e Arsenaes remetterão·Iguae mappas, tanto no trimestre. como no fim de cada anno, ácerca 
de todos qs ge~ros ijlanufacturadqs, .e por,-ntanuractu r pertencentes_ ao fardamento do Exercito. 

,.,. 
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REPARTIÇÃO DE QUARTEL-IIESTRE GENER.U. 

! . o Batalhão de Infante.ria , ou &c. f. o trimestre de t854. 

R l - do f:arda1n to recebido por este Corpo durante o referido trimestre. e açao 1• en I' 

ARTIGO 7.0 DO RESPECTIVO REGULHIENTO. 

PEÇAS DE FARDAl\IRNTO. 

narrehnas promptas. 

Bonets. 
---------------------:------~---------------------

-----------------------------~-~---------------

Dragonas. pares. 

Chouriças. » 

-----------~------~----------~-----------------
Platinas de metal. 

Ditas de meia lua de metal. " 

11\. 0 DAS l'E~AS 
RECEBIDAS. 

~---------------------------------------------

Ditas de pamw. » 

Cm·rentes para sobrecasacas. 

Fardas. 
rs~~~;~~~~~~~~bões &~;-;:------------------------- --------

-~~ic~~~~~~~~~~~~~~es.====================================l ------------------------------------------------ --------~~ 
Ditas de brim. ~ 

------------~---------------------------------- --------~ Calças de panno com hstra. ,,, 

~;~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~; =======! 

i;~~~,~~========================--===================1 Luvas brancas de algodão dobradas. pares. 

Polainas de panno preto. 
----------------------------------------------- --------



I REPARTIÇlO DE QUARTEL·MESTRE GENERAL. 

f. o Batalhão de Infanteria , ou &c. to semestre de 1834. 

Precisão-se as pecas rle fardamento abaixo declaradas , tanto para fardar as pracas deste Corpo novamente 
entradas, ou que tenhão de entrar proximamente no serviço, como para pagamento do fardamento vencido 
pelas antigas, e do que devem estas vencer até o fim do presente semestre. 

ARTIGO 10. o DO RESPECTIVO REGULAMENTO. 

PEÇAS DE FARDAJ.UENTO. 
N. 0 DAS PEÇAS. 

PEDIDAS • 

.GatTetinas promptas 
----------------------------------------------- ----·----
Boncts. 

Gravatas. 

Dragonas. pares. 

Chouriças .. 
Platinas de metal. " 
Ditas de meia lua de metal. .. 
Ditas de panno. " 
Correntes para sobrecasacas. .. 
Fardas. 

Sobrecasacas. com gola e canhões de cores. 
----------------------------------------------- --------' 

Ditas de vistas e pestanas de cores. 

Fardetas de panno. 

Ditas de bl'im. 

Calças de panno com listra. 

Ditas de panno com vivos. 

Ditas de panno singelas. 

Ditas de brim. 

Camisolas de brim. 
---------------------------------------------- --------
Camisas de algodão. 
----------------------------------------------- --------

Luvas brancas de algodão dobradas. pares. 
----------------------------------------------- --------
Polainas de panno preto " ----------------------------------------------- --------
Ditas de brim. " ----------------------------------------- -------
Esporas de metal amarello. " _ ---------------------------------------------- --------
Botins. » 

----------------------------------------------- --------
~~~- .. --------------------------------------- --------

: Bandas de lã. ----------------------------------------------- --------
Capotes de panno. 
----------------------------------------------- --------
Ponchos de panno. 
----------------------------------------------- --------
Mantas de lã. 

Esteiras. 

Quartel do 1. 0 Batalhão de Infanteria, ou &c. 1.0 de Janeiro de !&54. 

Assignatura do Commandante do Corpo. 

JV. B. o modelo deste pedido serve para todos os Corpos do Exercito, devendo porêm comprehender, das 
-oecas de fardamento nelle indicadas, somente as que lhes pertencerem, e forem relativas ao semestre. r· 

···---·---------------------------------
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Repartição de Quartel-llestre General. 
t.o BATALHAO DE 1\FANTARIA, FORTALEZA OU, &c. t.o TRIMESTRE DE 185}. 

lJlappa do armamento e mais objectos concernentes ao material do Exercito, com declaração das alterações 
havidas no referido trimestre. 

ARTIGO 7. 0 DO RESPECTIVO REGULA~IENl'O. 

CUSSIFIC1ÇÃO. C.AI<GA. DE5C.lRG,\. 

~ Maiores de lO pollegadas. 
;.;: 

~ &c. 
õ = 

Pollegadas G. 

Calibre 48. 

&c. 

Petardos. 

&c. 

-
~ Calibre 48. :! 

Q 
:; 

..... ~ &c. 

~ :; 
" 

-~ (-= 
"' <:..; 

~; Calibre 48. 
~ = ., 

&c. ;;..;< "" : . 

:: Calibre 12. 
;;: 

"' &. c. 
iii ..., 
'-' 

c:n 
..., 

( 
~ 

;:· Calibre 4S. 
<:: ~ 
~ " &. c. c 

0:::::0 o 

ã 

Estativas para foguetes a congrcYe. 

&c. 



-

(;L.~SSIFICA~ÃO. C ARCA. DE~C.\l'.C.\. 

'"' Calibre 18. "' ""' "' ~ & 
"' '-' 

~ 

o 
" Calibre 12 • .::: 
e 

&c. 
~ 

~ 

,; 

"' Calibre 3G. <:; 

"' ~ s- &c . 
::;; .§ 
"' "' 0:.. 

. 
-~ 
""' Calibre 48. 

I 
~~ &c. '"'"' ~~ 
ê 

0:.. 

Calibre 48 • .., 
a 

~;c. "' ~ 

,;. 
= Maiores de 10 pollegadas. .... 

"' ~ .., 
-~ " &c. "' ... c =- "' 

~ A congreYe. 
"' t: &c. ;; 
Q 
o 
"' 

'"' I "' De 6 pollegadas carregadas. " ..5 
c &;c. 

I 
I E 

e 
,;, 0:.. .., 
"' .., 

I ~ .., 
"' "' De mão. 

~ Calibre 48 . ... 
"' "' &c. 

I 
"' "' ~ .., ..., 

~ Calibre 48. w 

"' i &c • .., .. ,.. 
&c . .. 



CUSSIFICAÇÃO. 

Agulhas goh·as. 

&c. 

Alças de couro para as_hastcs das lanças. 

&c. 

Aventaes para porta machados. 

&c. 

Apparelhos de limpeza. 

&c. 

Bandeit-as. 

~C. 

Adufes. 

&c. 

Balas soltas. 

&c. 

"., ,_ 
~ ~ 8., Indice dos documentos archiv~dos. 
~ § ~~ 
~ ==~ &c. 
-;::§~ 

~I.> 

o ô 
~o:,:, r:;::: 

%1 ~ E. Registro da r ceei ta c de speza da administração do fardamento. 

~~-~ &c~ 
~~~ 
~ ~ 

o 
~-.:': 

~ ~ Registw do detalhe do serYiço exigido ao Corpo e deste ás Companhias. 
§~ 
~ 5 &c. 
~-2 

~~ 

Registro das entradas e sabidas nos arm~zens de generos a seu cargo. 

&c. 

DESCARGA. 
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CL.\SSIFIC.\ÇÃO. 

o 

"' "' ~ . - ~ 
Registro das sommas recebidas e despendidas na compra de gcneros. 

~ê 
"'"" 

&c. 

~~ 
;:.. 

o 

"' ·~ 
~ c 
~:~ 

Registro de contas correntes. 

&c • 
.§; 
t;.:: 
~:;.,; 

·11 
"' ~.~ 

':::""' 
Registro da carga e descarga do armamento, equipamento e utensilios. 

~-'-'"' ::::::~ 
&c. 

.;::;:,; 
~o 

2::Ç..) 

"' ·o: 
e;;,~ ,_,_ 
~5 
"-~ 

r.egistro da carga e descarga do armamentÓ; equipamento e utcnsilios. 

~~ 
~";..,. .,..o 
~~ 

------~------·~------------------------------~~.------------------------------------------:1----------
Almotolias de folha para 2 medidas. 

~c. 

Agulhas de alcochoar. 

E) c. 

Quartel do 1. o Batalhão de Infantaria, ou &c. 1." de Abril de 1854. 

Assignatura do Commandante. 

I 
I 

DESCAF.GA. 

X. B. O modelo deste mappa serve para todos os •.!::orpos do Exercito e Fortalezas, devendo porêm comprehender, dos 
objeetos nellc indicados, segundo a ordem em que se a chão no mappa impresso conta geral e classificada no Art. 9. o, so
mente os que forão recebidos no trimestre , bem como os dados em consumg, procedendo-se a respeito destes segundo o 
disposto nas notas do referido mappa. 
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N.0 189. -FAZENDA.- Em 28 de Outubro de 1854.
Como se devem passar os recibos da irnportancia da 

cornmissão pela venda de papel sellado. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do Muni
cípio da Côrte fique na intelligencia de que d' ora 
em diante os recibos passados ao Thesoureiro dessa 
Repartição , pelôs diversos enearre~ados da venda do 
papel sellado, -da importancia de suas respectiva~ 
commissões, deverão declarar a somma de papel ven
dido sobre que se deduz a mesma commissão ; c 
ser rubricada pelo Escrivão da dita Repartição. 

Rio em 28 de Outubro de 1854.- Visconde de> 
Paraná. 

N.o 190.- MARINHA.- Aviso de 28 de Outubro'.c],~ 
1854. - Dá instrucções para execução do Decreto n." 
1.466 de 25 do dito rnez , relativo ás praças da Jlf(l_
rinhagem da Armada. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da .Ma·· 
rinha em 28 de Outubro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Transmitto a V. Ex. copia 
Decreto n. o 1. 466 de 25 do corrente, pelo quul 

Sua l\Jagestade o Imperador Houve por bem, Usando 
da autorisação dada no § ~. 0 do art. 4. 0 da Lei 
n. o 753, de 15 de Julho prox1mo passado, augmentar 
os vencimeptos das praças da 1\larinhagem da Armada .. 
e regular o seu tempo de serviço. . f · 

Na execução das sobreditas disposições Imperiaes , 
as quaes V. Ex. transmittirá aos Commandantes du~ 
Estações Navaes, e fará que tenhão a maior pubF
cidade na Armada, dever-se-ha observar as seguinL:s 
instruccões. · 

1. o ·Na primeira classificação dos alistados , e n, t 
sua promoção a qualquer das praças de Marinheir), 
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Segundo, Primeiro ou Marinheiro de classe superior, 
se procederá com o maior escrupulo, e na. conformi
dade· do art. 6. • do Decreto. 

Os exames, em quanto outra cousa se não de
terminar, versarão sobre todos os misteres indicados 
nas instrucções que forão publicadas em Ordem geral 
do Quartel General da Marinha de 4 de 1\larco de 184.3. 

Os accessos dos alistados não terã-o ·lugar sem 
ordem do Commandante da Estação , Força Naval , ou 
Navio solto, e serão solicitados pelas proprias praças, 
ou pelos 1\lestres das guarnições a que pertencerem , 
quando estes as julguem sufficientemente habilitadas. 
Lavrar-se-há ;termo no livro respectivo dos exames e 
d:;.s classificações ou accessos que em virtude delles se 
derem , sendo tudo participado circunstanciadamente 
ao Quartel General, que muito deverá fiscalisar a 
r~xacta observancia do que acima he disposto. 

2. o Os Com mandantes das Estacões e Navios soltos 
participariio ao Quarte] General no dia primeiro de 
JanP.iro quaes as praças que tenhão de completar o 
seu tempo de serviço dentro do anno financeiro se
guinte, especificando as circunstancias de cada huma 
dellto.s e o seu comportamento, para prover-se regu
larmente ás respectivas substituições. Semelhantemente 
proc,~der~o a respeito das praças que receberem de
pois daquella participação e se acharem no mesmo 

:~." Os contractados ou voluntarios estrangeiros terão 
guia de desembarque logo que finde o seu tempo de 
sGrviço , se o pedirem, independentemente de ordem 
::J.Lerior, sendo para isso autorisados os Commandantes 
cL:~ ~avios. Estes poderão outrosim contractar de novo 
3.3 nesmas ·praças, ou outras, na conformidade das 
disFosições em vigor, se for isso indispensavel e ur
gente para desempenho de suas comm1ssões. . 

4.; Proceder-se-ha como no n." 3." a respmto das 
n .... uças nacionaes, que se tenhão contractado sob as 
:-.;,cs'mas condições dos estrangeiros, salvo se a necessi-
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dade do serviço extgtr que se espace o desembarqu:~ 
de taes praças até que sejão substituídas. . 

Com a guia de desembarque se lhes passará a 
resalva , de que trata a ultima parte do art. 7. • do 
Decreto. 

5. o As guias de desembarque aos Nacionaes volun
tarios e recrutados, que tenhão servido os prazos mar
cados no art. 3. o do Decreto, serão dadas mediar. te 
ordem da Secretaria d' Estado, em vista das parti(.;i
pações, de que trata o n.• 2.", e da declaração que os 
Commandantes dos Navios deverão exigir dessas praças, 
com a necessaria antecedencia, sobre quererem ou não 
continuar no servico. 

Os que quizereÍn continuar , obrigando-se a sen·ir 
por tempo determinado, hum anno pelo menos, per
ceberão, alêm do soldo de voluntario correspondente 
á sua classe, h uma gratificação igual á quarta parte 
do mesmo soldo , na conformidade dos Arts. 1. o e 
4.• do Decreto. 

6_, o Observar-se-ha a respeito das praças da ~Ia
rinhagem que forem lice:pciadas, na conformidade do 
art. 5.0 do Decreto, o que se acha disposto no Aviso 
desta mesma data relativamente ás licencas dos Im-
periaes Marinheiros. · 
: 7.0 O Quartel General exigirá relações circunstan

ciadas das praças actuaes da Marinhagem que ti
verem completado os prazos de serviço marcados n•. 
art. 3." do Decreto, e não quizerem continuar. 

Estas relacões serão transmittidas á Secreta !'i::>. 
d' Estado, para· piovidenciar-se sobre a escusa dn" 
ditas praças como mais convier. 

O que tudo communico a V. Ex. para sua 
intelligencia e prompta execução, devendo por es,;;_ 
occasião reiterar as ordens relativas ao bom traL·· 
mento das guarnições e á sua educação moral -~ 
religiosa. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Maria da Silva r a
ranhos. - Sr. Miguel de Sousa l\Ie1lo e Alvim. 
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N.o 191. - Aviso de '28 de Outubro de 1854. -
Dd instrucções para execução do Decreto n. o 1. 465 de 
25 do dito rnez, relativo ao Corpo de Irnperiaes Ma
rinheiros. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da :Ma-
rinha em 28 de Outubro de 1854. . 

Illm. e Exm. Sr. - HavPndo Sua Magestade o 
Imperador, por Decreto n. o 1.465 de 25 do cor
tJnte, e Usando da autorisacão contida na tei n. 0 

i 53 de 15 de Julho proximo passado, Concedido 
novas vantage~s ás praças do Corpo de Imperiaes 
':farinheiros, e:. Estabelecido novos prazos para o seu 
alistamento, transmitto a V. Ex. a copia junta do 
referido Decreto, para que V. Ex. lhe dê a conve-
niente publieidade na· Armada, e o faça executar com 
::elo e fielmente, na parte que lhe toca, tendo em 
Yista as seguintes inslrucções: . 

1. o A classificação dos alistados nas primeiras pra
·~as que lhes competirem , e para o seu regular 
:.~ccesso nas Companhias, he objecto de muita impor-
1ancia, e por isso deve merecer especial attenção ao 
Q<.tartel General e ao Commandante Geral do Corpo. 

Nas mostras mensaes, sempre que se lhe offere
\:a occasião, e por todos os meios ao seu alcance, 
d0verá V. Ex. examinar e verificar se as classifica
~·jes tem sido feitas regularmente, com zelo e justiça. 

Para que os exames, de que trata o Art. 22. 0 

tio Regulamento de 5 de Junho de 18 i5, sejão feitos 
C)ID uniformidade c cflicacia, cumpre que o Com
;:~andante do Corpo redija, e suLmetta á approva
•.·üo. desta Secretaria d' Estado, as instrucções por que 
:;e devão regular os ditos exames, precisando a sua 
materia e practica. 

2. 0 O Commandante do Corpo e os Comman
},mtes dos Navios farão explicar aos lmperiaes :Ma
' nheiros actuaes as vantagens que lhes offerccem 
'" novas disposi~ões, c mandarão lavrar termo no 
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livro respectivo da declaracão daquellcs que quize
rem continuar no serviço, segundo os arts. Lo, 3." 
e 6." do Decreto, ou segundo os arts. 29."·e :10." do 
Regulamento de 5 de Junho de 1845. Neste ultimo 
ca~o devBr-s_e- ha observar o que foi determinado pelo 
A v1so de 8 de Agosto deste anno. "" 

Para isso deverão ter bem presente que pelo 
Regulamento actual os recrutados, todos os que en
trárão como Aprendizes 1\larinheiros, e os volunta
rios que começárão na praça de Grumete, são obri
gados a servir doze annos , e pela continuação do 
serviço , conforme o mesmo Regulamento ( arts. 29." 
e 30. o), teem sómente a vantagem de h uma gratifica
ção da terça parte do soldo depois desse prazo, e 
a de reforma com metade do soldo depois de deze
seis annos de servico. 

Os Commandantes dos Navios transmittirZio co
pias dos sobreditos termos ao Com mandante do Corpo, 
que os fará lançar no livro competente, e dará de11es 
conhecimento á· Secretaria d' Estado por intermedio 
do Quartel General. 

3." Os recrutados que se acharem nas Compa
nhias de instrucção, e todos os actuaes Aprendizes 
que não tenhão sido contractados , estão compre
hendidos nas disposições do novo Decreto. 

4. • Os soldos dos Imperiaes Marinheiros serão os 
mesmos que actualmente percebem no serviço do 
Corpo ou embarcados. 

5." Pela Secretaria d' Estado se communicará ás 
Capitanias dos Portos, e ás outras Autoridades a 
quem convier, as licenças que forem concedidas ás 
praças do referido Corpo para se empregarem a 
bordo de navios mercantes nacionaes. 

O licenciado deverá apresentar-se sempre ao Ca
pitão do Porto onde estiver o navio, a cuja guarni
ção pertencer, tanto na entrada como na sabida. 

No porto em que não houver Capitania, o li
cenciado deverá apresentar-se ao Empregado mais 
graduado que ahi tiv~r a Repartição da Marinha, 
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ou á primeira Autoridade de policia do districto, e 
aquelle ou esta dará noticia circunstanciada á Se..., 
cretaria d' Estado da dita apresentação , por interme
dio do Presidente da Provmcia. 

Os Capitães dos Portos abrirão assento em livro 
especial dessas licenças, e nelle averbarão as apre
sentações dos licenciados, especificando a data, o 
navio em que se acharem empregados, o destino 
deste, e o tempo em que nelle terão de servir segun
do os seus ajustes. 

• De seis em seis mezes, e extraordinariamente 
quando o julguem conveniente , as Capitanias se 
communicarão reciprocamente qualquer noticia ou 
desconfiança que tiverem a respeito de cada huma 
dessas praças. 

Deverá a da Côrte avisar á Secretaria d' Estado, 
sempre que haja suspeita de deserção, ou de que 
o licenciado se não acha empregado na navegação 
mercante nacional. 

Não permittirão que aquelle, cuja licença esteja 
a findar, emprehenda viagem que o impossibilite de 
apresentar-se no tempo competente. 

6. • A praça que se ach~r fóra do Imperio ao 
tempo em que finde a sua hcença , deverá apresen
tar-se ao Consul do Brasil , ou Vice-Consul , onde 
o houver, o qual a fará regressar o mais brevemen
te possivel. 

Ser-IP.e-ha levantada a nota de desertor, se jus
tificar o tempo que assim tenha excedido da licença 
que lhe foi concedida. 

7. o Será cassada a licença, de que tratão os nu
meros antecedentes, quando o licenciado se não em
pregar na navegação mercante nacional, ou se compor
tar de modo reprehensivel, soffrendo alêm disso h uma 
pena correccional conforme os Regulamentos Militares. 

8.0 O voluntario que voltar para o Corpo, que
rendo servir para gozar das vantagens concedidas no 
art. 1. o do Decreto, só poderá interromper de novo 
o serviço militar, para empregar-se em navios mer-
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cantes nacionaes, como permitte a ultima parte Jo 
Art. 6.0

, depois de tres ou mais annos de serviço 
a arbítrio do Governo, que fixará este prazo segundo 
o menor ou maior tempo que o referido individuo 
houver estado fóra do Corpo. 

O que tudo se ha por muito recommendado a 
V. Ex. , devendo outrosim attender á escrupulosa 
observancia do que prescrevem os Arts. 20. o e 68. o 

do Regulamento, sobre a instrucção primaria e re
ligiosa dos Aprendizes e Imperiaes !larinheiros. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Maria da Silva 
Paranhos.- Sr. Miguel de Sousa l\Iello c Alvim. 

N. 0 192. - Aviso de 30 de Outubro de 1854. -
Declara como se deve entender o Art. 36." do Regu
lamento annexo ao Decreto n. 0 1.067 A ele 24 de 
Novembro de 1852, concernente ao Batalhão Naval. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Mari
nha em 30 de Outubro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua 
l\lagestade o Imperador a duvida, apresentada pelo 
Commandante d(} Batalhão Naval e pela Contadoria 
Geral da ~Iarinha, sobre o modo por que se deve 
contar o tempo de serviço ás praças do mesmo Ba
talhão , que pertencêrão a outros Corpos da Armada, 
para o abono das gratificações, de que trata o Art. 36 
do Regulamento, que baixou com o Decreto u~o 1.067 A 
de 24 de Novembro de 1852: Houve ~o l\lesmo 
Augusto Senhor por bem ~!andar declarar o seguinte: 

1. o Deve-se contar como anteriormente foi deci
dido , para a baixa e consequentemente para o abo
no. da primeira gratific!lção, m~rcada no Art. 4. o da 
Lei n. o 534 de 3 de l\1a10 de 18~0, o tempo do ser
viço que algumas praças do Batalhão Naval prestá
rão nos Corpos da Armada dos quaes passárão. l\Ias 
o augmento gradual de gratificação, que o R~gula
menlo de '24. de Novem hro de 185'2 l'Onced~ de 
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quatro em quatro annos de serviço , alêm do tempo 
marcado,_ só mente se deve abonar pelo serviço pres
tado como praça · do dito Batalhão , e a contar da 
data do citado Regulamento. 

2. o Qualquer das sobreditas gratificações sómente 
se deve abonar desde que a praça, que estiver no 
caso de percebei-a , por ter completado o seu tempo 
de senico , ou ter servido no Batalhão hum ou 
mais dos sobreditos períodos addicionaes, declarar 
que quer continuar no serviço ao menos por hum 
anno, devendo neste caso ser a declaracão renova
da annualmente , para que surta o mesmo effeito. 

3.° Fica .revogada a disposição em contrario da 
ultima partei do Aviso de 20 de Junho de 1853. 

O que :communico a V. Ex. para sua intelli
gencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Uaria da Silva 
Paranhos.- Sr. Miguel de Sousa Mello c Alvim. 

N.' 193.- FAZENDA.-Em 31 de Outubro de 1854. 
As filhas dos Officiaes fallecidos antes da Lei de 6 de 
Novembro de 1827 , embora solteiras ao tempo da morte 
dellcs, mas já casadas quando foi publüada a dita Lei, 
não tem direito ao meio soldo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios Fazenda 
em 31 de Outubro de 1854. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal do 
ThesouroNacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco, para seu 
conhecimento e devida execução, que Havendo Sua :rtla
gestade o Imperador Mandado consultar a Secção dos 
Negocios de Fazenda do Conselho d'Estado, sobre se D. 
Maria Leocudia Pires Campello , filha do finado Briga
deiro graduado José Pires Campello, deixou prescrever 
o direito que tinha á metade do meio soldo deste, por 
não requete-lo dentro de cinco annos depois do De
creto do 1.0 de Julho de 18i7, c tendo a dita Sec~ão 
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sido de parecer : 1. • que as filhas dos OffiGiaes fallc
cidos antes da Lei de 6 de Novembro de 18!7 que, 
embora solteiras ao tempo da morte delles , já se 
achavão casadas quando foi promulgada a dita Lei, não 
tem direito ao meio soldo de seus paes: 2." que o 
direito da Supplicante não prescreveo , por que 
nunca ella o teve, quer á quarta parte , quer ú metade 
do soldo de seu finado pae ; por quanto já se achava 
casada quando foi publicada a referida Lei : Confor
mou-se o ~lesmo Augusto Senhor , por Sua Imperial 
e immediata Resolucão de 11 do corrente , com 
esta Consulta ; sendÓ que conseguintemente cumpre 
ao Sr. Inspector exigir da Supplicante restituição aos 
cofres publicos de quanto tem ella indevidamente rece
bido por semelhante titulo. -Visconde de Paraná. 

N.• 194. -GUERRA.- Aviso de 3L de Outubro de 
1854. ~!arca o abono, que devem ter as praças da 
Gum·da Nacional destacadas por mais de hum mez. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 3L de Outubro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Com o Officio de V. Ex., 
sob n. • 34, e data de 18 de Julho ultimo, foi pre
sente _a. ~ua Mage_stade o Impera~-Q!.' a copia do que 
lhe dmgto o Commandante SuperiOr da GuarJa Na~ 
cional dessa Província, consultando se ás praças em
pregadas em serviço de destacamento, na falta de 
tropa de Linha, deve-se abonar fardamento; e o MQsmo 
Augusto Senhor me Ordena que declare a V. Ex. , 
em resposta, que, em rigor de direito, e á vista da 
Legislação noVIssima, que extinguio as Caixas de admi
nistração de fundos de fardamento dos Corpos do Exer
cito, não se póde abonar ás praças da dita Guarda 
Nacional peça alguma de fardamento, se não qua~do 
os Corpos forem destacados por Decreto , e o serVIço 
durar' tanto tempo, que lhes possa dar direito ao abono 
das p~ças, que tiverem vencido. 1\fas porque niío 
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seja razoavel que se obrigue a Guarda Nacional a fazer 
serviço prolongado de destacamento , sem se lhe dar 
alguma indemnisação para o fardamento , que estraga , 
o Mesmo A.ugusto Senhor Ha por bem Determinar que 
V. Ex. mande abonar ás praças, cujo tempo de des
tacamento for mais de hum mez , a quantia de oi
tenta réis diarios, equivalente á. que outr' ora se 
entregava ás Adminisirações das Caixas dos Corpos para 
fardamento das respectivas praças, sendo tal abono 
feito conjunctamante com o do soldo, e tirado no mesmo 
pret; não se podendo em tempo algum considerar 
como divida o que por ventura deixarem taes praças 
de receber durante o tempo de destacamento. 

Deos Gu,1arde a Y. Ex. - Pedro d' Alcantara Belle
garde.- Sr. Presidente da Província do Amazonas. 

N.o 195.- Circular de 31 de Outubro de 1854. -
Aos Presidentes das Pr()vincias declarando-lhes que as 
gratificações, que, na fórma do Art. 3. 0 do Aviso circular 
de 30 de Janeiro deste ·anno, se del)em abonm· aos Cirur
giões do Exercito, pertencem a patente e não ao exercício. 

Rio de Janeiro. l\Iinlsterio dos Negocios da Guerra 
em 31 de Outubro de 1854.. 

Illm. e Exm:;;;Sr.- Para prevenir qualquer du
vida,· que possa dar-se na intelligencia do Artigo 3. o 

do Aviso Circular de 30 de Janeiro deste anno, de Ordem 
de Sua Magestade o Imperador declaro a V. Ex que 
as gratificações, que , na fórma do dito Ar ligo, se de
vem abonar aos Cirurgiões do Corpo de Saude do 
Exercito , pertencem á patente, e não ao exercíeis , 
e assim hum 2.° Cirurgião que servir em Corpo, onde 
não houver 1.° Cirurgião, e conjunctamente no Hos
pital ou Enfermaria desse Corpo, só tem direito á 
gratificação de oito mil réis. e não á de vinte e 
einco mil róis , que perceberia se fosse 1. o Cirurgião. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara 
Bellcgard.e. - Sr. PrcsidcntB ela Província de .... 

v 
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N." 196. - JUSTIC.\. -Aviso de 31 de Outubro de 
1854. - Ao Afi1tisterio da Fazenda, solicitando a 
expedição das ordens necessarias para que os prazos 
das fianças, que devem prestar os navios destinados 
para a Costa d' Africa , sejão regulados como são na 
Alfantiega e Consulado, pelos respectivos Regulamentos, 
os prazos das letras de reexportação. 

3. • Secção. - l\linisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 31 de Outubro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de V. 
Ex. de 25 de Abril proximo passado, sob o qual me re
metteo , para ser decidido por este l\Iinisterio , o reque
rimentode Dutton e Companhia, negociantes Britannicos, 
estabelecidos na Cidade da Bahia , em o qual se queixão 
de lhes ter sido tomada somente por seis mezes a 
fiança prestada para que o Brigue Hamburguez « Hen
rich » , de sua consignação pudesse seguir para o porto 
de Lagos, na Costa d' Africa , sendo que fora repellida 
com o fundamento da Circular do Thesouro Publico 
Nacional n." 37 de 2H de Janeiro de 1851 a reclama
ção por elles feita, a fim de ser a dita fiança ampliada 
ao prazo fixado pelo Art. 7. o da Lei n. o 581 de 4 
de Setembro de 1850 : cumpre-me communicar a V. 
Ex. , que Sua l\lagestade o Imperador, ouvido o Con·· 
selheiro Procurador da Coroa, e por Sua Imperial 
c immediata Resolucão de 25 do corrente mez, sobre 
Consulta da Seccão ·de Justica do Conselho d' Estado, 
Houve por bem Indeferir a· referido requerimento , 
não só porque a fiança, de que se trata , relativa 
ao vasilhame, não he regulada pelo citado Art. 7 .• 
da lei de 4 de Setembro de 1850 , mas pelo Art. 
33 do Decreto n. o 708 de 14 de Outubro de 1850 , 
Aviso de 22 de Janeiro de 1851, Circular do The
souro Publico n.o ~7 de 29 de Janeiro d@ 1851 , 
como tambcm porque , como informa a Thesouraria 
da Bahia , he esse prazo de seis mezes o que pela 
Alfandega daquella Província , em iguacs circunstan:
cias se tem concedido aos barcos despachados sob 
fiança para a Costa occidcntal ela Africa. 
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Outrosim para se evitar em iguaes reclamações, e 
ficar estabelecida huma regra no futuro , solicito a 
V. Ex. , em additamento e declaracão do A viso de 2! 
de Janeiro de 1851, que se digne éxpedir as necessa
rias ordens para que os prazos das ditas fianças se
jão regulados como são na Alfandega e Consulado pelos 
respectivos Regulamentos os das Letras de reexportação. 

Prevaleço-me da occasião para renovar os meus 
protestos de estima e consideração a V. Ex. a quem 
Deos Guarde. - José Thomaz Nabuco de Araujo. -
Sr. Visconde de Paraná. 

N. o 197 .-Aviso de 31 de Outubro de 1854.-Declara ao 
Presidente , da Província da Bahia que a expedição dos 
Titulas de nomeação do,~ Solicitadores , ou requerentes dos 
auditorias compete exclusivamente aos Presidentes das 
Relações, e somente aos Juizes de 1. • Instancia nos luga
?'es onde os não houvm· provisionados pelos referidos 
Presidentes ; e outrosim que aquclles empregos não 
podem ser considerados vi ta li cios. 

3.a Secção.- ~linisterio dos Negocios da Justiça 
Rio de Janeiro em 31 de Outubro de 1854. 

Illm. Exm. Sr.- Foi presente a Sua 1\Iagestade o 
Imperador o Officio de V. Ex. , datado de 8 de Feve
reiro proximo passado , sob n. o 417, pedindo que se de
clare se compete ao Presidente da Província , ou ao da 
Relação expedir os Títulos de nomeação dos Solicitado
res ou requerentes dos Auditorios; e Houve o Mesmb 
Augusto Senhor por bem, ouvido o Conselheiro Pro
curador da Coroa, e por Sua Imperial e immediata Reso
lução de 25 do corrente mez, sobre Consulta da Secção 
de Justiça do Conselho d' Estado, Decidir, que a dita 
nomeacão compete exclusivamente aos Presidentes das 
Relaçõés em todos os Auditorios do respectivo Districto, 
e somente aos Juizes de 1. • Instancia nos lugares em 
que não houver Solicitadores provisionados pelos ditos 
hesidentes, sendo que esses em pregos em razão do 
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sua natureza não se podem considerar vitalicios , 
mas devem ser providos por Titulos temporarios, ou 
sem tempo determinado. . 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N: 198.- Aviso de 31 de Outubro de 1854.- Ao 
Sr. JJ/inistro cros Negocios do Jmperio , declarando-lhe 
que a Sociedade Anonyma << Luz Stear'ica }> he JJ!er
cantil, á vista da disposição do Artigo 295 do Codigo 
Commercial; e que cumpre que se declare expressa
mente no Art. 2." de seus Estatutos, que a proro
yação depende de acto do Governo, e qne a dissolu
ção anticipada só tem lugar nos trcs casos determi
nados no citado Artigo. 

3." Seccão. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janêiro em 3L de Outubro de 1851.. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade 
o Imperador o Aviso de V. Ex. de 31- de Julho 
proximo passado, sob o qual transmittio o requeri
mento de João Eduardo Lajoux, Gerente da Compa
nhia Anonyma « Luz Slearica }} , pedindo approvação 
dos respectivos Estatutos, acompanhado o dito reque
rimento dos pareceres do Conselheiro Procurador da 
Coroa, e da Secção dos Negocios do lmperio do Con
selho d'Eslado , a fim de serem por este Ministerio, 
em razão de sua competencia, decididas . as duvidas 
que, sobre a intelligencia do Art. 295 do Codigo 
Commercial, resultão dos ditos pareceres. - As du
vidas consistem em que : 

1. o A dita Companhia não he Mercantil, e por 
consequencia não depende da approvação do Governo. 

2. o He illegal a clausula da 2. a parte do Art. 2. o, 

pela qual fica a Companhia aulorisada para dissol
ver-se ainda antes do prazo marcado para sua du
ra0iío. 
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Divergem os ditos pareceres quanto ú t." duvida 
suscitada pelo Conselheiro Procurador da Coroa , 
por quanto parece á Secção dos Negocios d<9 Impcrio 
que a Sociedade, de que se trata, tem todos os cara
cteres das Companhias Anonymas, á face do Art. 
'295 do Codigo Commercial. 

Coincidem os dous pareceres quanto á illegali
dade da clausula da dissolução anticipada. 

Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem, por 
Sua immediata e Imperial Resolução de 25 do cor
rente mez, tomada sobre Consulta da Secção de Jus
tica do Conselho d'Estado, Decidir: 

• Quanto á La duvida, que a Sociedade Anonyma 
« Luz Stearica }) he :Mercantil, porque tem todos os 
caracteres exigidos pelo Art. 295 do Codigo Com
mercial; sendo que conforme o Arl. lU § :3. 0 do 
Regulamento n. 0 73i, as empresas ele l~abricas cons
tituem - Mercancia -. 

Quanto á 2: duvida, que se não póde con~i
derar illegal a J.isposição do Art. '2. 0 J.os Estatutos, 
nem quanto á prorogação, porque posto dependa 
da aulorisa.ção do Governo, á vista do Artigo 296 
do Codigo Commercial, não póde ter lugar sem o 
accordo da maioria dos capitaes, e nem quanto ú 
dissolução antes do prazo marcado, porque esta dis
solução está estabelecida pelo Art. 295 nos tres casos 
especiaes que nelle se contêm; sendo que para obviar 
duvidas, que aliás não prevalecerião, porque se 
não póde entender que os Estatutos derogão o Codigo 
Commercial, cumpre declarar expressamente no dito 
Art. 2. o, que a prorogação depende de acto do Go
verno; que a dissolução anticipada só tem lugar 
nos tres casos determinados no citado Art. 295. 

Pre.-alcço-me da occasião para renovar os meus 
protestos de estima c consideração a Y. Ex. á quem 
Deos Guarde. -José Thomaz N"abuco de Araujo.
Sr. Luiz Pedreira do CouUo Ferraz. 
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COI..LECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 

DO BRASIL. 

1854. 

TOMO 17 CADERNO 11. 

N." 190. - FAZENDA.- Em '.2 de Novembro de 
1854.- As Thesourarias de Fazenda derem remet
ter mensalmente ao Ministerio do lmperio hum Balan
cete da- sua despeza .. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Fazen
da em 2 de Novembro de 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, para satisfazer ao que requisita 
o 1\linisterio do lmperio em A viso de 24 do mez 
findo , ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias 
de Fazenda, que d' ora em diante remettão á Secretaria 
d' Estado daquelle Ministerio , no principio de cada 
mez , hum Balancete da despeza feita no mez antece
dente com cada huma das verbas <lo mesUio 1\linisterio ; 
devendo, na occasião da primeira remessa que 
fizerem, incluir as dos. mezes anteriores concernentes 
ao actual exercício de 1854- 55.- Visconde de 
Paraná. 
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N. 0 200. -- JUSTICA.- Aviso de 3 de Novembro de 
1854.- Ao Presidente da Junta do Commercio do Pará. 
Declara que, para ser negado o registro de qualquer 
embarcação, convem provar-se que algum estrangeiro 
tem nella parte, ou interesse , como he expresso no 
Art. 457 do Codigo Commercial: devendo, por tanto, 
entender-se que todo o Commerciante brasileiro , ainda 
não matriculado, póde ser proprietm·io ~u comparte, 
armador ou caixa de embarcaçõeR brasiletras. 

3." Secção.-1\Iinisterio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro em 3 de Novembro de 1854. 

Accuso (, recebimento do Oflicio, que V. S. me 
dirigia em 29 de Setembro do corrente anno, par
ticipando a duvida, que tivera hum dos Deputados 
dessa Junta do Commercio, sobre poder ser consi
derado armador o Negociante brasileiro dessa Praça, 
Jacinlho José da Silva, visto não estar matriculado, 
fundando-se para isso no Art. 484 do Codigo Com
mercial. Sua Magestade o Imperador, ouvido o Pre
sidente do Tribunal do Commercio da Capital do 
Imperio á cerca deste objecto, Houve por bem De
cidir, que foi acertada a deliberação da Junta, não 
obstante aquella duvida, quando admittio á matricula 
a embarcação do dito Negociante, a qual se d0sti
nava á navegação do alto mar, apezar de não ser 
elle matriculado; por quanto, embora seja o citado 
Art. 484 remissivo dos 1. o e 4. o do Codigo Com
mercial, h e evidente que sendo o commcrcio em 
geral, e conseguinlemenle o marítimo, não hum 
favor ou protecção, no sentido do referido Art. 4. o, 

se não hum direito concedido aos que pelo Art. 
1. o podem commerciar no Imperio, para ser nega
do o registro de qualquer embarcaçJo, convem pro
var-se que algum estrangeiro tem nella parte ou 
interesse, como he expresso no Art. 457; dcYcndo 
por tanto entender- se, que todo o Commerciunte 
brasileiro, ainda que não matriculado, pódc ~cr 
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proprietario ou comparte, armador ou caixa de em
barcações brasileiras. O que communico a V. S. para 
sua intelligencia, e para o fazer constar aos de 
mais Membros da Junta. 

Deos Guarde a V. S. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo. - Sr. João Baptista de Figueiredo Tenrciro 
Aranha. 

N. 0 '201.- Aviso de 3 de Novembro de 1854.- Ao 
Presidente da Província do Amazonas. Declara que 
o Funccionario publico , de qualquer condição que 
seja , logo que, pela pronuncia, está indiciado em, 
crime commum Ott de responsabilidade, fica ipso jure, 
,inhibido de exercer as funcções do seu emprego. 

3. • Secção. -l\linisterio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro em 3 de Novembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua 
l\lagestade o Imperador o Officio do Presidente do 
Pará, datado de 20 de Novembro de 1S51 , ao qual 
acompanhou, por copia, o do Juiz de Direito da 
Comarca do Amazonas, ora pertencente a essa Pro
víncia, pedindo ser esclarecido sobre a duvida, em 
que se achava, de dever ou não ser suspens~) de 
seu emprego o Funccionario publico, que tiver pt·es
tado fiança por crime commum, e sendo ouvido a 
tal respeito o Conselheiro ·Procurador da Coroa, de 
conformidade com o parecer deste , l\'Ianda o Mesmo 
Augusto Senhor declarar a V. Ex., que he túo ex
presso e absoluto o § 2. 0 do Art. 2~3 do Regula
mento de 3 L de Janeiro de 1842, que não admitte 
distincção alguma, sendo que , por con3equencia , 
he obvio, que o Funccionario publico de qualquer 
condição que seja fiw, ipso jure, inhibido de 
exercer as funcções do seu emprego , logo que , pela 
pronuncia, cstú indicinrlo em crime commum, ou 
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de responsabilidade, ou se livre solto ou preso. O 
que V. Ex. fará constar a quem convier. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Província do Ama
zonas. 

N ·• 202.- A viso de 4 de Novembro de 1854. - Ag 
Ministro da Fazenda. Declara que he válido e legi
mo o endosso completo e regular que, tendo todos 
os requisitos do Art. 30 l do Codigo Commercial, !te 
todo escripto por letta estranha , e somente assignado 
pelo endossante. 

3. a SecÇão. - Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 4 de Novembro de 1854. 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso que 
V. Ex. me dirigio, em data de 29 de Julho ultimo, 
acompanhando o Officio n. o 72 de 8 daquelle mez, 
em o qual a Thesouraria de Fazenda da Provincià 
de Pernambuco propõe a duvida, que se lhe offe
rece , a respeito do endosso das letras commerciaes , 
tenho a honra de remetter a V. Ex., por copia, a 
inclusa Consulta da Seccão de Justica do Conselho 
d' Estado, com a qual Houve por bem Sua l\Iages
tade o Imperador conformar-Se , por Sua Imperial 
e immediata Resolucão de 4 do corrente mez , De
cidindo que he válido e legitimo o endosso completo 
e regular que, tendo todos os requisitos do Art. 
301 do Codigo Commercial, he todo escripto por 
letra estranha e somente assignado pelo endossante. 

Prevaleço-me da occasião para renovar os meus 
protestos de estima e consideração a V. Ex. , a quem 
Deos Guarde.- José Thomaz Nabuco de Araujo.
Sr. Visconde de Paraná. 

Senhor!- ~landou Vossa 1\Iagestade Imperial, 
por Aviso de~ 28 de Agosto proximo pàssado, rernel
!er ú Secçüo de Justiça do Conselho d' Estado o A viso 
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do 1\'Iinisterio da Fazenda de 29 de Julho, cobrindo 
o Officio da Thesouraria da Fazenda de Pernambuco, 
no qual propõe a duvida, que se lhe offerece, a 
respeito do endosso da~ letras co~merciaes ., ~ bem 
assim a càrta confidenc1al do Presidente do Trtbunal 
do Commercio da Côrte, dando a sua opinião sobre 
a materia em questão , a fim de que a referida 
Secção consulte com o seu parecer. · 
. A duvi~a proposta pelo Inspector da T~esoura

rta da Provtncta de Pernambuco he a segUinte : 
« Se he possível acceitar como válido o endosso, 

« que contendo todos os requisitos dos completos e 
« regulares esteja escripto até a data inclusive por 
« letra estranha, e somente assignado pelo endossante. 

Foi ouvido no Thesouro o Procurador Fiscal, o 
qual deo o seguinte parecer; 

« O Codigo Commercial não obriga o proprietario 
<< da letra a escrever o endosso ; e por isso enten
« de-se que he regular e completo quando, conten
« do os requisitos do Art. 361, vai com a assigna
« tura. somente pelo punho do endossante; a clau
« sula do Art. 362 he especial aos endossos em 
« branco, que o Co digo tolera, e a que·· attribue 
« effeitos commerciaes; tendo exigido para sua vali
<< dade , pelo menos a data do dia em que se fazem, 
<< frustrada ficaria a intenção dessa disposição pre
« ventiva, se deixasse de exigir tambem que fosse 
« escripla pelo proprio punho do endossante. 

Ouvido pelo 1\linisterio da Justiça o Desembar
gador Procurador da Coroa, disse o seguinte: 

« Attendendo-se á letra da Lei , e confrontados 
« os diversos Artigos sobre a mtlteria, parece-me, 
« que a mente da mesma Lei não póde ser outra , 
<f senão a que lhe attribue o Sr. Dr. Procurador 
« Fiscal interino do Thesouro Publico. 

« Será porêm prudente , para fixar a regra 
<< uniforme, ouvir o Tribunal do Commercio sobre 
« a intelligencia e pratica, que se tem seguido, e 
« he por elle acceita. 
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A Secção transcreverá a opinião do Presidente 

do Tribunal. do Commercio. Diz elle: 
<< O Art. 361 do Codigo Commercial não exige 

« que o endosso em preto , ou completo, seja cheio 
« pelo punho do portador ou endossante. l\lesmo 
« porque o Art. 362 exige expressamente, nos endos
« sos em branco , que a data seja escripta pela pro
« pria letra do endossante que o assignar, conclue
« se que os requisitos, ou declarações dos endossos 
<< regulares podem ser escriptas por outro, e somen
« te assignadas pelo portador ou endossante. Até no 
« aval , ou fiança mercantil, que especialmente pelo 
cc Direito Francez tem muitas semelhanças com o en
« dosso, não exige o nosso Codigo (Art. 257) que 
« a obrigação seja escripta , mas só assigna.da pelo 
« fiador. 

« O Codigo da Hollanda, Arl. 134, da Prussia 
« Arts. 811 a 821, Hespanhol Art. 467, Belga Art. 
« 35, Francez Att. 137 e outros, nos lugares parai
« lelos, c fontes do nosso, não o exigem tambem. 

« Ferreira Borges nas suas Instituições de Di
« rei to cambial admitte esta pratica quando, tra
« tando das obrigações dos endossantes, diz a fl. 
« 103- Esta ob_rigação cessa no simples institor; 
« no que meramente enche o endosso, assignado por 
« outrem, em favor do terceiro. 

« Gaspar Pereira, Presidente do Tribunal do 
<< Commercio do Porto, commentando o Art. 354 
« do Codigo de Portugal, até admitte a opinião de 
« Pardessus e Hogron, combatida por outros, de 
« poder o endosso ser firmado por Procurador, 
« quando o endossante não sabe escrever ; caso omis
« so no nosso, c em todos os Codigos , e aliás 
« muito possível, porque não sei que algum prohiba 
<< que o analphabeto seja commerciante. 

<( Rogron he muito explicito a este respeito. Tra
« tando do Art. 136 do Codigo Francez diz, a fl. 
« 103-Si lc porteur sait signer, cela suffira; car 
« la loi n'obligc pus lc portem· h écrire l'cnclos -- E 



<< mais adiante : - Du reste, la lo i n' exige pus que 
<< l'cndosscment soit rcmpli P.ar l'endosseur lui-même 
<< au profit de la quelle 1l est souscrit. - E final
<< mente: -Mais si le premier porteur s'est contenté 
<< de signer, comme la loi n'exige pas que l'endos· 
<< sement soit écrit de la main de l'endosseur, &c ..... 

<< E pois, ainda que reconheço inconvenientes 
<< em que ao menos a data não seja escripta nos 
« endossos em preto , como nos em branco , pelos 
~< endossantes, h e certo que a nossa Legislação Com
« mercial não o exige, e consta-me ser este o es
<< tilo da Praca. 

Que o éndosso em preto e completo deve ser 
assignado pelo endossante he fóra de duvida e não 
era necessario que o Codigo o declarasse. 

Se a expressão e data desse endosso em preto 
devem ou não ser escriptas pelo proprio endossante, 
ou se o podem ser por outro, he ponto que o Codigo 
não declara. 

Declara-o porem quanto ao endosso em branco, 
porque não podendo, pela sua natureza, exigir a 
respeito destes os requisitos que devem acompanhar 
os endossos em preto, exigio como garantia, pelo 
menos, a data do dia, escripta pela propria letra 
do endossante que assignar o dito endosso em branco. 

Como o endosso em preto tem outras garantias, 
póde e deve-se dahi concluir que se julgou dispen
savel mais essa data do dia, escripta pela propria 
letra do endossante , a qual com a assignatura he a 
unica em branco. 

Por isso , a Secção concorda com a opinião emit
tida pelo Presidente do Tribunàl do Commercio, a 
qual, ao de mais, está conforme com o estylo da 
Praça, e entende que o quesito proposto pelo Inspe
ctor da Thesouraria da Província de Pernambuco deve 
ser resolvido affirmativamente. 

Vossa Magestade Imperial, porem, Mandará o 
que for mais acertado. 

Sala das Conferencias da Secção de Justiça do 
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Conselho d'Estado em 9 de Outubro de 1854. -
Paulino José Soares de Sousa.- Visconde de Abran-. 
tes. -Caetano ~faria Lopes Gama. - Como parece. 
Paco 4 de No\'cmbro de 1854.- Com a Uubrica de 
Suá Magestade o Imperador. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo. 

N." 203.- GUERRA.- Aviso de 6 de Novembro 
de 1854. - Manda rubricar os l-ivros da Pagaduria 
das Tropa.~, que o fallccido lnspcctor deixou sem esta 
formalidade. 

Rio de )aneiro. )linisterio dos Negocias da Guerra 
em 6 de Novembro de 1854. 

Passe Vm. a rubricar os livros dessa Pagadoria, 
que o fallecido lnspeetor deixara sem esta formali
dade; declarando Vm. nos termos de abertura, e 
encerramento , os motivos do seu procedimento , e 
ficando assim respondido o seu officio n.o 298 de 16 
do mez proximo passado. 

Deos Guarde a Vm. - Pedro d' Alcantara Bcl
legarde. - Sr. Inspeclor interino da Pagado ria das 
Tropas du Côrte. 

N." 204. -l\IARINHA.-Aviso de 6 de Novembró de 
1854.-Det()rmina como deve ser feita a class.ificação 

dos Aspir·antes para o accesso a Guardas Jl.farinhas. 

Rio de Janeiro. ~linislerio dos Negocias da Ma
rinha em 6 de Novembro de 1854. 

Suu :uagestade o Imperador, Querendo que na 
promoção dos Aspirantes a Guardas }farinhas se ob
seryem os princípios estabelecidos ácerca da anti
guidade e accesso dos Officiaes da Armada , attcnden
do-sc tambem ao merecimento, e n;io sómcnte ú 
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antiguidade, e sendo esta computada conforme a 
Sua Imperial Resolução de Consulta de ~8 de Julho 
de 1849 , Houve por hem Ordenar o st>guinte: 

Os Aspirantes que tiverem completado o Curso 
acaderníco serão classificados pela Congregação da Aca
demia da Marinha, segundo a sua antiguidade , aptidão 
e comportamento. 

O respectivo Commandante os proporá na ordem 
dessa classificação para o accesso a Guardas Marinhas. 

Não se levará em conta na antiguidade academica 
senão o tempo de estudo com aproveitamento ; e para 
a apreciação do mérito regularão as approvações nas 
Aulas primarias e secundarias, as intormações do 
Commandantc, dos Lentes e dos 1\'Iestres. 

A classificação será decidida pela maioria dos 
votos dos Membros presentes da Congregação. 

O que communico a V. S. para sua intelli
gcncia c execução. 

Deos Guarde a V. S. -José l\laria da Silva 
Paranhos.- Sr. João Henriques de Carvalho e Mello. 

N. 0 205.- FAZENDA. -Em 8 de Novembro de 1854. 
As mercadorias importada.s pelas mutuas fronteiras 
c em embarcações do Perú, são isentas de quaesquer 
direitos , á que nâo estiverem sujeitos iguaes productos 
do Bras:il. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa~ 
zcnda em 8 de Novembro de 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Faienda de Pernambuco , em resposta 
ao seu offici~ n. o 88 de 17 de Agosto ultimo , que 
sendo , em VIrtude do Art. 1. o da Convencão de 28 
de Outubro de 1851 , livre de qualquer direito, 
imposto ou alcavala , a que não estiverem _sujeitos 



( 22G } 

iguaes productos do Imperio , a importação neste , 
pela mutua fronteira dos rios , das mercadorias , 
productos e embarcações do Perú, acha-se compre
hendido · em semelhante hypothese o facto que fez 
objecto do seu citado oflicio ; devendo por conseguin
te o Sr. Inspector autorisar o levantamento da fian
ça prestada pelo Cidadão peruviano Thomaz Malter em 
caução dos direitos de consumo de huma porção 
de chapeos de palha fabricados na referida Republica, 
e importadas nessa Província nas condições supra
menciOnadas. - Visconde de Paraná. 

N." 206. -lUSTICA.- Aviso de 8 de Novembro de 
1854.- Ao Presidente da Prov~ncia de Minas Geraes, 
solvendo algumas duvidas propostas pelo Juiz de Direito 
da Comarca do Ilio Verde, relativa ao modo de pro
ceder nas Sessões do Jury. 

3.• Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro em 8 de Novembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento de 
Sua 1\lagestade o Imperador o Officio do Juiz de Di
reito da Comarca do Rio Verde, dessa Província, 
datado de 14 de Julho do corrente anno, pedindo 
a solução das seguintes duvidas que lhe ocorrêrão : 

1. a Se depois de ter o Presidente do Conselho 
de Jurados publicado a decisão do Jury, deve o 
Juiz de Direito immediatamente, e antes de levantar 
a Sessão, lavrar a sua sentença, applicando a Lei 
ao facto. 

2." Sé o juizo dos Facultativos , exigido pelo Art. 
195 do Codigo Criminal sobre a mortalidade do mal, 
tem lugar somente antes de submetter-se a causa á 
decisão do J ury, ou tambem depois de publicada a 
decisão. 

3. • Se a audiencia dos Facultativos, no caso pro-
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posto, póde ser ordenada pelo Juiz de Direito , sem 
petição de alguma das partes. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Coroa, e 
consultada a Seccão de Justica do Conselho d'Estado 
sobre a materia em questão·, Houve o l\iesmo Au
gusto Senhor por bem Decidir, quanto á 1.• du
vida, que, á vista do disposto no Art. 271 do Codigo 
do Processo, e nos Arts. 380 e 381 do Hegulamento 
de 31 de Janeiro de 1842. bem como nos anteceden
tes e subsequentes, he evidente que a sentença deve 
ser proferida em seguimento e na mesma Sessão do 
J ury, como constantemente se pratica: pelo que res
peita á 2. a, que a interposição do jmzo dos F a
cultativos depois da sentença , seria hum verdadei
ro contrasenso; por quanto esse juizo h e emittido 
para esclarecer, ou servir de base á decisão : e re
lativamente á 3. •, que a sua solução se acha com
prehendida no Art. 199 § 2. o do citado Regulamento 
de 31 de Janeiro de 1842, pelo qual incumbe ao 
Juiz de Direito proceder, ou mandar proceder ex
officio a todas as diligencias necessarias para mais 
amplo conhecimento da verdade, e circumstancias 
que possão influir no julgamento; o que, por con
sequencia, só deve ter lugar antes do mesmo jul
gamento. 

O que communico a V. Ex. para seu conheci
mento, e. para o fazer constar ao referido Juiz de 
Direito da Comarca do Rio Verde, em resposta ao 
seu officio. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidento da Província de ~linas 
Geraes. 
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N. 0 207.- FAZENDA.- Em 9 de Novembro de 1854 .. 
A prescripção não corre contra a divida passiva do Es
tado, quando a demora do reconhecimento e pagamento 
dellaprovicr do Thesouro ou Repartições, á quem incum
be faze-lo. 

Rio de Janeiro. lUinisterio dos Negocios da F-azen
da em 9 de Novembro de 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesom:o Nacional , declara ao Sr. Inspc:ctor da 
Thesouraria de Fazenda da Província dú Ceará, em 
resposta ao ~eu officio n. o 56 de 31 de Julho do cor
rente anno, ; que, de conformidade com o que se 
àcha expressàmente estabelecido no § 2. o do Artigo 
7 ." do Decreto n." 857 de 12 de Novembro de 
1851, não corre a prescripção contra a divida pas
siva do Estado, quando a demora da liquida~ão ~ 
reconhecimento e pagamento della for occasionada 
por falta do Thesouro , Thesourarias , ou Reparti
ções a quem incumbe faze-lo; sendo que a pres
cripção só póde. ter lugar quando depois de haver 
procedido á liquidação final , o Thesouro a reconhe
cer, e assim -0 declarar á respe(jtiva Thesouraria ; 
cumprindo ainda em tal caso que esta notifique a. 
decisão ao -credor -pelo modo determinado no Art. 
6-.0 do citado Decreto, para que possa a :parte inter
púr os recursos legaes ·perante quem de direito for. -
"Visconde de Paraná, 



( 'H!) ' .......... ) 

N." 208. -JUSTICA.- Aviso de 9 de Novembro de 
1854. -- A o PreSidente da Provincia de Pernambuco. 
Decide que os recursos das pronuncias ou não pronuncias 
dos Juizes de Direito do Civel; nos casos de quebras, 
sejão interposlos para a Relação do Districto. 

a. a Secção. -1\linisterio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro em 9 de Novembro de 1854. 

lllm. e Exm. Sr.- O Juiz de Direito do Cível 
da Capital dessa Província consullou, em Oflkio de 
27 de Julho do corrente anno, se, a Circular deste 
~Iinisterio, datada de 16 de ~'larço do mesmo anno, 
declarando que dos de:;pachos de pronuncia ou não 
pronuncia, proferidos pelos Juizes l\1unicipaes, em 
casos de banca-rôta, havia recurso ex-officio para os 
Juizes de Direito, na fórma do Art. 2. • do Decre
to n.• 707 de 9 de Outubro de 1850, lambem com
prehendia os actuaes Juizes do Cível, sendo que esta 
comprehensão lhe parece repugnante , porque os re
cursos se dão de Autoridades inferiores para supe
riores, e os Juizes de Direito do· Cível e Criminaes 
são de igual cathegoria. · 

Sua Magestade o Imperador, Tendo Ouvido ao 
Conselheiro Procurador da Coroa ácerca do objecto , 
e á Seccão de Justiea do Conselho d'Estado, Houve 
por hem, pela Sua "immediata e Imperial Resolução 
de 4 do corrente mez, tomada sobre consulta da 
mesma Secção., Decidir , que os recursos das pro
nuncias ou não pronuncias dos Juizes .de Direito do 
Cível , nos casos de quebras, sejão interpostos para 
a Relação do Districto. O que commnnico a V. Ex. 
para sua intelligencia, e para o fazer con~tar ao so
bredito Juiz de Direito do Cível dessa Capital, em 
resposta ao seu Officio. 

Deos Guarde a V. Ex.- Josê Thomaz Nabuoo 
de Araujo.~ Sr. Presidente da Provinda d·e Per
nambuco, 
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N.• 209.- Aviso de 10 de Novembro de 1854.
Ao Presidente da Província da Parahiba. Decide 
que, -a disposição do Art. 157 do Codigo do Pro
cesso se deve considerar applicavel a todos os crimes, 
em que cabe a acção da Justiça Publica.. -

3." Secção. -Ministerio dos Negocios da Justiça. 
llio de Janeiro em 10 de Novembro de 185i. 

Illm. e Exm. Sr. - Accuso o recebimento do 
Officio de V. Ex. de 8 de Março do corrente anno, 
sob n." 38, com o qual rcmetteo o do Juiz de Di
reito da 2. ", Comarca dessa Província, datado de 14 
de Fevereiro:. do mesmo anno , suscitando a seguinte 
duvida: -se lhe compete mandar proceder contra 
crimes, em que tem lugar o procedimento ex-officio 
e não são de responsabilidade, sendo que, por en
tender negativamente tem deixado de providenciar 
ácerca de alguns desses crimes, cuja existencia tem 
encontrado em a c tos, que lhe tem sido presentes. 

Sua Magestade o Imperador, á Cujo Conheci
mento levei os sobreditos Officios, depois de Ouvir 
ao Conselheiro Procurador da Coroa sobre sua mate
ria, e á Secção de Justiça do Conselho d' Estado , 
Houve por bem, pela Sua immediata e Imperial Re
solucão de 4 do corrente mez, tomada sobre consul
ta da mesma Secção , Decidir , que a disposição do 
Art. 157 do Codigo do Processo se deve considerar 
applicavel a todos os crimes, em que cabe a acção 
da Justiça Publica, não só por se darem a respeito 
de taes crimes as mesmas razões de ordem publica 
e interesse da Sociedade, senão porque o mesmo 
principio está consagrado no Art. 31 § 4." do Regu
lamento das Correições. O que communico a V. Ex. 
para sua intelligencia, e para o fazer constar ao refe
rido Juiz de Direito da 2.• Comarca. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província da Parahiba. 
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N: 210.- FAZENDA. -Em 15 de Novembro de 1854. 
Vencimentos que compelem, aos Procuradores Ji'iscaes pelas 
diligencias feitas fora da rcsidiJncia do Juizo nos 
processos ex-officio. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazenda 
em 15 de Novembro de 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Ceará , em 
resposta ao seu officio n. o 51 de 18 de Julho ulti
mo, que bem entende o mesmo Sr. Inspector o Art. 
5." das lnstrucções de '28 de Abril de 1851 quando 
julga que ao Procurador Fiscal , pelas diligencws fei
tas fóra da residencia do Juizo nos processos ex-officio, 
só se deve abonar metade da diaria estabelecida no 
Regulamento de 10 de Outubro de 1754 na fórma 
do Art. 1. o (na segunda parte) das mesmas Instruc
ções ; por quanto vencendo os Procuradores Fiscaes 
ordenado pago pela Fazenda Nacional para se occupa
rem especialmente no serviço della , não procede a 
seu respeito a razão por que o Art. 5." manda abonar 
aos Juizes, Escrivães , e Officiaes de Justiça, que não 
percebem ordenado , a diaria por inteiro em todos e 
quaesquer processos: devendo por tanto reconhecer-se 
quQ a disposição do Art. 5. o na parte relativa aos Procu
radores Fiscaes, vigora a respeito dos processos conten
ciosos somente. Considerando porêm que no caso de que 
se trata, em que taes diligencias ti verão por fim a toma
da da posse por parte da Fazenda das terras de Indios 
da extincla Villa de Arouches , e são por consequencia 
o ultimo termo do processo contencioso , que se mo
veo para incorporação das referidas terras; declara 
outrosim que ao Procurador Fiscal se deve abonar a 
dia ria por inteiro , na fórma do Art. 3. o das citadas 
Instrucções.- Visconde de Paraná. 
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N." 211.- GUERRA..-Em 17 de Novembro de 1854. · 
A tllorisa a alteração das horas de trabalho no Arsenal 

de Guerra da Côrt,e. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 17 de Novembro de 1854. 

l~ica V. S. autorisado, se julgar conveniente, a 
mandar que os trabalhos do Arsenal de Guerra sejão 
contínuos até as 4 horas da tarde , dando-se apenas 
o descanso de meia hora de manhã , cessando o do 
meio· dia as duas horas, que está em pratica. 

Deos Guarde a V. S. - Pedro d' Alcantara Bel
legarde. -Sr. Jeronimo Francisco Coelho. 

N.o 212.- FAZENDA.-J.<:m 18 de Novembro de 1854. 
A utorisa aos lnspectores das Thcsourarias para ordena
rem as de.~pezas de que trata o Art. 10 das Instrucções de 
28 de Abril de 1851 , de accordo com os Procuradores 
Fiscaes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Fazenda 
em 18 de Novembro de 18t>4. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , ordena aos Srs. Inspectores 
das Thesourarias de Fazenda do Imperio, que auto
risem as despezas de que trata o Art. 10 das Justrue
ções de 28 de Abril de 1851; e taes despezas, bem 
como quaesquer outras a que deem lugar as diligencias 
judiciaes, não se deverão abonar sem previo parecer 
dos-Procuradores Fiscaes, a quem fica recommendado 
todo o escrupulo no exame dos documentos probatorios, 
e da legalidade das mesmas despezas , e , não chegan
do o credito distribuido ás referidas Thesourarias , cum
pre representar em tempo a necessidade de seu aug
menlo ao Ministerio da Fazenda.-:;: Visconde de Paranú. 
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N. o 213. - Em 18 de Novembro de 1854. - Só são 
isentos do pagamento de direitos as nomearões interinas 
dos funccionarios , que em virtude de Lei são substi
tutos natos de certos empregos. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Fa
zenda em 18 de Novembro de 1854.. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , resolvendo as duvidas propostas 
pelo Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província de Pernambuco em seu oflicio n: 126 de 
15 de Setembro do anno passado, sobre se a nomea
ção interina dos Procuradores Fiscaes sujeita estes 
ao pagamento de novos direitos deduzidos de quaesquer 
vencimentos; e bem assim se aos Vice-Presidentes, 
quando entrão em exercício, e outros quaesquer 
funccionarios , tambem se devem considerar obrigados 
a taes direitos: declara para seu conhecimento e 
execução, que de conformidade com a ordem 
de 3 de Junho de 184.3 só estão isentos do pagamento 
dos referidos direitos os funccionarios, que em virtude 
de Lei são substitutos natos de certos empregos ; hypo
these que comprehende as Vice-Prcsidencias; pois que 
o respectivo titulo, em quanto expressamente não for 
cassado , habilita o nomeado para a substituição , sem
pre que o serviço a reclamar; o que se não dá na substi
tuição do lugar de Procurador Fiseal , que não tendo 
substituto determinado por Lei, exige nomeação nova 
todas as vezes que for necessaria a substituição. Decla
ra conseguintemente ao mesmo Sr. Inspector que estão 
os Fiscaes interinos sujeitos ao pagamento dos mencio
nados direitos, deduzidos estes de quaesquer vencimen
tos; e isentos delles os Vice-Presidentes: sendo o princi
pio applicavel a todos os casos identicos. - Visconde 
de Paraná. 
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N. o 214. - Em 20 de Novembro do 1854. - As fiança§ 
de que trata a Portaria de 23 do Novembro de 1853 
passão a ser prestadas na Alfandega ; e fica extensiva 
á e/las a primeira parte da rnesma Portctria. 

Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocias da Fazenda 
em 20 de Novembro de 1854. 

O Sr. lnspector da Alfandega da Côrle fique na 
intelligencia de que os termos das fianças, de que 
trata a Portaria de 23 de Novembro de 1853 , passão 
a ser prestadas nessa Heparliçii.o , como erüo até 
então; ficando porem extensivas a taes termos, bem 
como aos d0quaesquer obrigações ou responsabilidade, 
a disposição da primeira parte da citada Portaria. -
Yisconde de Paraná. 

N.o 215. -Em 21 de Novembro de 1854. Estabelece 
regras para a averbação da Dizima de Chancellaria. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fazenda 
em 21 de Novembro 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nat;ional , tendo em vista remover as 
duvidas que tem occorido ácerca de averbação, em 
certos casos, da Dizima de Chancellaria; declara : 

1. o Que as Estações Fiscaes dos lugares, em que 
funccionarem as Hclacõcs de Districtos, devem averbar 
a Dizima de ChanceÍlaria sempre que os feitos pen
dentes em 2. • instancia forem para esse fim remelti
dos, por accordão clas ditas Relações , aos Juizes 
de 1. • instancia desses lugares. 

2. o Que na averbação se deve mencionar o processo 
a que pertence o imposto, o Juizo de L· instancia 
em que o feito correo , c n Auto r idade por fJnem foi 
requisiUlda a averbação. 
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·, 3. o Que o Chefe da Estação Fiscal que fizer a 
averbacão a deve communicar ao Chefe da Estacão 
a que ·o feito pertencer , para que este faça tambêm 
a averbação do imposto pela mesma fórma , e accuse 
o recebimento da communicação , que para esse fim 
receber. 

4. o Que a cobrança do imposto deve ser realisada 
opportunamente no lugar em que o feito houver corri
do em 1 . a instancia, c escripturada no exercício em 
que for effeetuada.- Visconde de Paraná. 

N." 216. -JUSTICA.-Aviso de 21 de Novembro de 
1854. -Declará como se dm,em contar os vinte traba
llwdores de que trata o Art. 15 da Lei de 19 de Se
tembro de 1850, c se como taes devem ser contados os 
colonos contractados pelo systema de parceria. 

2." Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro em 21 de Novembro de 1854. 

lllm. e Exm. Sr. -- Foi presente a Sua Muges
ta de o Impera dor o Oflicio que V. Ex. me dirigio 
na data de 2 de Setembro ullimo, no qual commu
nica as duvidas apresentadas pelo l\Jajor Presidente 
do Conselho de Qualificação da Guarda Nacional da 
Cidade de Campinas dessa Província, sobre a intel
ligencia do Art. 15 da Lei de 19 de Setembro de 
1830, c a decisão que V. Ex. deo a ellas. As du
vidas de que se trata são as seguintes: 1. • se os 
vinte trabalhadores necessarios para a dispensa do 
servi co activo, devem ser escraYos, ou tambem livres: 
2. a se como trabalhador deve-se considerar o de 
menor idade, isto lle de 15 annos para menos: 
3. a se os colonos contraclados pelo systema de par
ceria dewm ser contados para prefazer o numero 
de ''inte trabalhadores neeessarios para produzir a 
iscnç.iio do scrYÍ00 activo. Houve o 1\lcsmo Augusto 
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Senhor por bem Approvar a solução por V. Ex. dada~ 
ás sobreditas duvidas, isto he: quanto á primeira; 
que os vinte trabalhadores podem ser livres ou es~ 
cravos, como explica o Art. 15 do Regulamento n~; 
1.130 de 1'2 de ~'larço do anno proximo passado, 
quanto, á segunda que se deve contar no numero 
de trabalhadores todo e qualquer individuo , mesmo 
de menor idade, com tanto que effectivamente tra
balhe, e se dê ao serviço de agricultura; sobre a 
terceira; que os colonos que trabalhão por contracto 
de parceria, não devem ser contados no numero dos 
vinte trabalhadores de que falla a Lei, por quanto 
a razão que.aconselhou o Legislador à fazer aquclla 
isencão foi a necessidade de serem os trabalhadores 
inspeccionados pelos proprietarios e administradores 
das fazendas ruraes , caso em que não se a chão os 
colonos , que estão nas circurnstancias indicadas ; o 
que tudo communico a V. Ex. para seu conheci
mento. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 0 217.-- Aviso de 21 de Novembro de 1854. _, 
A o Presidente da Provincia- de São Paulo , declaran~ 
do que não compete aos Promotores Publicas desisti,.. 
da appellação por elles interposta das sentenças pro ... 
ferida.~ pelo Jury. 

3. a Secção. -l\linisterio dos Negocios da Justiça. 
Hio de Janeiro em 21 de Novembro de 1854. 

Illm. e Exrn. Sr.- Levei ao conhecimento de 
Sua 1\'lagestade o Imperador o Officio n. o 235, de 
28 do mez proximo findo, que V, Ex. me dirigia, 
no qual expõe que havendo o Promotor Publico da 
Comarca de Taubaté, dessa Província, consultado 
se lhe competiu desistir da appellaçiio interposta por 
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ellc das sentenças proferiJas pelo Jury, V. Ex. lhe 
declarára que não, fundado na doutrina estabelecida 
pelo Aviso de 13 de Julho de 1843. E Approvando 

,.o l\lesmo Augusto Senhor essa decisão de V. Ex~ 
·assim o Manda communicar a V. Ex. em resposta 
ao seu citado Officio, e para o fazer constar ao refe
rido Promotor Publico. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N.o 2l8. -FAZE~DA.-Em 22deNovembro de 1854. 
Devolve os recurso.~ interposto.~ por .Manoel A lve.~ Fer
reira, e Simplicio Tr:wares de Jf ello, de que o Thesouro 
não pôde tomar conhecimento , por não terem seguido 
os tramites legaes. . 

Rio de Janeiro. iUinisterio dos Negocios da Fazen
da em 2:2 de Novembro de 1834. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo a Secção dos Negocios 
da Fazenda do Conselho d'Estado, consultada sobre o 
recurso que interpoz para o Tribunal do Thesouro 
1\'Ianoel Alves Ferreira da decisão dada pela Presiden
cia dessa Província em data de 22 de Setembro de 
1852, confirmando a da Thesouraria de Fazenda 
que confirmou a do Administrador do Consulado, ácer
ca da apprehensão feita pelo Agente fi~cal da Pro
víncia das Alagoas José Gonsah-es d' Albuquerque, em 
40 saccos de assucar da mesma Província , sido de 
parecer que , preenchidas as formulas prescriptas pela 
Ordem do Thesouro N.o 11 de 24 de Fevereiro de 
1848, dirigida á Thesouraria de Fazenda dessa Pro
víncia, para evitar o extravio dcs direitos dos gene.
ros de producção da Província das Alagoas, que não 
forem acompanhados de carta de guia na fórma da 
Lei Provincial da dita Província de 29 de l\'Iaio de 1847 , 
se, feita a. apprehensiio , c julgada procedente pelas 
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Autoridades de Pernambuco, substituídas e unica-' 
mente neste caso , as Autoridades Provinciaes de 1. a 

instancia das Alagoas, as partes intentarem recurso, 
seja este interposto para a Thesouraria das Alagoas , e 
desta para a Presidcncia da Província , como se acha 
estabelecido no Artigo 10i do Hegulamento approva
do pela Lei Pwrincial n.o 101 do Lo de Agosto de 
1 84.~: Conformando-se S. M. o Imperador com este 
parecer por sua Immediala Hesolução de Consulta 
de 18 de Julho do nono passado, em virtude da 
qual niio cabe ao Tribunal do Thesouro tomar co
nhecimento do recurso em questão. Devolvo por is
so a V. Ex. os respectivos papeis para que sejão 
encaminhados de conformidade· com a mencionada 
Resolução Im})erial. E por que nas mesmas circuns
hmcias esliio os dous recursos de Simplicio Tavares 
de Mello, que acompanhúrão os officios do Admi
nistrador da Mesa do Consulado dessa Província nu
meros 94 e 112 , de 3 c j 5 de Março do anno pas
sado; devolvo igualmente a V. Ex. os compelcnlcs 
papeis, c hem assim a representação do Guarda Fran
cisco de Paula Machado concernente a hum dos 
ditos recursos. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Paraná. -
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N., 0 219.- Em 22 de Novembro de 1854.- Os en
dossos que contiverem todos os requisitos legaes são 
validos, ainda que cscriptos por letra estranha e so
mente assignados pelo endossante. 

Rio de. Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 2:2 de Novembro de 1854. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , communica aos Srs. Inspe
rtores das Thesourarias de Fazenda do Jmperio, pa-
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r a seu conhecimento e execução , que , segundo par
ticipou o l\'Iinisterio da Justiça em A viso de 4 do 
corrente, sobre a duvida proposta pela Thesouraria 
de Pernambuco - se he possível aceitar como valido 
o endosso que , contendo todos os requisitos dos 
completos e regulares, esteja escripto até a data in
clusive por letra estranha , e somente assignado pe
lo endossante - Resolveo Sua l\fagestade o Imperador , 
Conformando-Se com a Consulta da Seccão de J ustica 
do Conselho d' Estado. que h e valido e ·legitimo o en
dosso completo e regular que , tendo todos os reqtü
sitos do Art. 361 do Codigo Commercial, he todo 
escriplo por letra estranha, e somente assignado pelo 
endossante.- Visconde de Paraná. 

N. 0 220. -Em 2:2 de Novembro de 1854.- Aties
tados de [rCIJUencia passados pelos Bispos ou seus 

Delegados aos Parochos. 

Rio de Janeiro. l\'linisterio dos Negocias da Fa
zenda em 22 de Novembro de 1854. 

Illm. c Exm.' Sr. - Devo resposta ao Aviso de 
V. Ex. de 27 de Outubro ultimo, em que requi~ 
sita deste lHinisterio a expedição tias necessarias or
dens para que, como pede o Arcebispo Uetropoli
tano , tenha execucão a Portaria do Tribunal do The
souro de 25 de Ou.tubro de 1852, que reconhece nos 
Bispos, ou seus Delegados, o direito de passar aos 
Parochos os attestados de frequencia , a fim de se ob
viar inconvenientes que resultão muitas vezes de se·
rem taes attestados passados pelas Camaras Munici
paes. 

Se a requisição de V. Ex. tem em vista que 
as Thesourarias de Fazenda recebão os altestados de 
residencia passados aos Parochos pel?s Bispos Di?c_e
sanos e seus Delegados , não he mister a cxped1çao 
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de novas Ordens , não só por que , sendo geral a 
de 25 de Outubro de 1852, n. 0 245, e estando impres
sa na Colleccão das Leis, corre a todas as The
sourarias a obrigação de cumpri-la, corno por que 
effectivamente a observão , aceitando os attestados de 
residencia passados por taes Autoridades, quando os 
mesmos Parochos por semelhante fórma a justificão. 

Se porêm a requisição he para que se determine 
que não sejão aceitos os atteslados, sempre que 
não forem passados pelos Bispos Diocesanos ou ~cus 
Delegados, pretenção esta muito antiga do Arceb1spo 
Metropolitano , tenho de ponderar a V. Ex. que não 
póde ser satisfeita. 

SemelhaQ.te medida importaria a revogação de 
Leis vigentes, que conferem igunlmente ás outras 
Autoridades_ a faculdade de passarem tacs attcstados; 
e bem assrm a restricção de hum favor que essas 
Leis concedêrão aos Parochos, com o fim unico de 
facilitar-lhes o recebimento de suas respectivas con
gruas. As Leis a que me refiro são a de 4 de Outu
bro de 1831 no Art. 103, ainda em vigor por força 
da disposição do Artigo 7c;!. do Decreto n." 736 de '20 
de Novembro de 1850, e a de 17 de Setembro de 1851 
n. o 628 no Art. U. 

A supracitada Ordem de 25 de Outubro de 1852 
expressamente declara, o que lambem se não con
testava, que os Bispos Diocesanos tem o direito de 
passar ?S attestados de que se trata aos Parochos de 
suas Dwceses, c que esse direito lhes não foi cassado 
pel~ Legislação referida, a qual lere apenas o fim 
md1cado. 

Conseguintemente ainda quando alguma Camara 
J\Iunicipal, ou qualquer outra Autoridade, a quem 
a _Lei _fez competente para dar os atlestados de 
res1de;'J-Cla aos Parochos , os negue , nüo ficão es
tes pnvados de haver suas congruas, podendo recor
rer para passar-lh'os ao seu respectivo Prelado , ou 
desde logo a ellc requerer dircclamenlc. 

Do exposto resulta que podem u~ Bispos Di o-
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cesanos ordenar que se lhes dirijão os Parochos pa~ 
ra obter os atlestados de residencia; mas não· póde 
este Ministerio determinar que se rejeitem os que fo'
rem passados pelas outras Autoridades , ás quaes con
fere a Lei este direito. 

. E terminarei as considerações· que me suggerio 
o Aviso de V. Ex. a que respond.o·, declarando que 
serão por este 1\linisterio expedidas· as mais termi
nantes ordens para a religiosa observancia da Por.:. 
taria de 25 de Outubro de 185'2 já citada, logo que 
constar que alguma das Thesourarias de Fazenda·· re
cusa attestados de residencia passados aos Parochos 
pelo respectivo Diocesano ou seus Delegados.- Vís-' 
conde de Paraná. 

N.o 221.-GUERRA.-Em 25 de Novembro de 185~~ 
Explica a Circular de 3 de Junho do corrente ann~~;~. 
mostrando os vencimentos que devem te1· as pr.açtis: que. 
depois de findo o seu tempo, con tinuào no seniço do, 
Exercito. · 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negooios da Guerra: 
em 25 de Novembro de 1854. 

Em resposta ao Ofi1cio que V. S. me dírigio sob o. 
n.0 39 em data de 10 do mez proximo passado, tenho. 
a declarar-lhe que a doutrina do A viso cireular de 3 
de Junho do corrente anno foi mal comprehendida 
quando para a sua execução se entendeo dever.:se 
~~spende! ás praças d~s~a Divisão vantagens de. que 
Ja gozava o pela especwhdade de suas praças, não 
sendo isso o que determinado ahi se acha , pois ela., 
ramcnte se diz que não se abonem vantagens - de 
que já não gozem. - Para que melhor seja entendida a 
Ordem do Governo Imperial , estabelecerei as seguintes 
hypotheses, e por dias regulará V. S. a materia. Hum 
soldado recrutado tem o soldo simples. Se, acabado ·o 
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tempo a que está obrigado , se engajar para continuar 
a servir, deve perceber as vantagens garantidas pela 
Legislação para os engajados: se porêm não quer en
gajar-se e continuar a servir , porque as circunstan
cias não permittem que seja escuso, recebe somente 
o soldo simples, que lhe compete , e não outras van
tagens como se engajado ~e houvera. 

O soldado voluntario tem o soldo, e mais metade 
deste , acabado o seu tempo , se engaja , abonão-se-lhc 
as vantagens de engajado, isto hc, o soldo dobrado, & c.; 
se porêm não quer engajar-se, e continua a servir por 
qualquer motivo, percebe sómentc o soldo e meio de 
que primitivamente estava de posse, c nunca os dous 
soldos, como: engajado. 

O soldado engajado tem soldo dobrado , c o con
serva mesmo depois de completo o tempo do engaja
mento, porque já estava na posse d' essa vantagem. 
Do que fica exposto concluirá V. S. que o Aviso Cir
cular a que se refere não impõe a obrigação de sus
pender o abono de vantagens, em cujo goso já se 
esteja, previne sim , que se facultem a quem, nüo se 
contratando, direito a ellas não tem. 

Deos Guarde a V. S. - Pedro d' Alcantara llel
legarde. - Sr. Francisco Fclix da Fonseca Pereira 
Pinto. 

N.o 222. -Aviso de 27 de Novembro de 1854.-Declara 
que a prohibição para engajamento de estrangeiros he 
quanto a corpos arregimentados, e não quanto a in
dividuos isolados. 

Rio de Janeiro. 1\iinisterio dos Negocios da Guerra 
em 27 de Novembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Respondendo ao Officio de 
V. Ex., sob n. o 545, e data de 14 do corrente, acompa
nhando a guia de 1\liguel Martins de Araujo , lhe 
declaro, de Ordem de Sua Magestadc o Imperador, 
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que houve engano no Aviso de 10 em dizer que vierão 
do Hio Grande de S. Pe_dro as tres praças sobre que 
elle versa, quando forão remcttidas de Santa Catharina, 
e quanto ao soldado Miguel Martins de Araujo , cuja 
guia devolvo, deve elle ser recebido em algum Corpo 
de Cacadorcs ou de Cavalaria, não obstante a sua con
dição ·de estrangeiro, por isso que apenas ha prohi
bição de contratarem-se corpos arregimentados, e não 
indivíduos isolados. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d' Alcantara Bel
legarde.- Sr. Antero Jose Ferreira de Brito. 

N." 223.--MARINHA. -Aviso de 29 de Novembro 
de 1851. - ilfanda observar o Regulamento relativo ao 
Córtc de madeiras de construcrão naval na Provincia 
do Pará. 

N.o 84. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
da Marinha em 29 de Novembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador 
Houve por bem Ordenar que se abrisse nessa Pro
víncia, sobre as margens do rio Acará , ou onde mais 
convier, o Córte de madeiras de construcção naval, 
para abastecimento do respectivo Arsenal de Marinha, 
observando-se nesse serviço o Regulamento annexo 
ao presente Aviso: o que communico a V. Ex., 
para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Maria da Silva 
Paranhos.- Sr. Presidente da Província do Pará. 
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Regulamento para o Córte de Jnadei
r.as de construcção naval aberto 

na Provincia do Pará. 

Da Admini.~trarão c pessoal do .&tabclccimcnto. 

Art. 1. o O Córle de madeiras de construcciio 
naval, aberto na Província do Parú, ficarú sujéito 
á Inspecção do Arsenal de Marinha da mesma Pro
víncia, ~ terá huma Administração especial composta 
dos segumtes empregados: 

Hum Director ( Oficial do Corpo da Armada ) 
Hum Ajudante. 
Hum Escrivão. 
Hum Encarregado. 

Art. '2. o O serviço do córle , preparo das ma
deiras , & c. , será feito por dous carpinteiros, dous 
.terreiros, e trinta trabalhadores. 

Art. 3. o Haverá mais no Estabelecimento hum 
destacamento de dez praças do Exercito , da força 
policial da Provincia, ou dos Corpos da .Marinha, 
commandado por hum inferior. 

Do Director. 

Art. 4. o O Director he o chefe e o principal 
responsavel pelo Estabelecimento , sendo-lhe subordi
nados todos os outros empregados .da Administração, 
e os. operarios, trabalhadores, e destacamento. 

· Compete ao Director : · 
§ i . o A direcção , fiscalisação , economia e disci

plina geral do Estabelecimento. 
§ 2. 0 Informar todos os mezes á Inspecção do 

Arsenal de Marinha sobre as novidades que tenhão 
occorrido no Estabelecimento, e sobre o estado e 
trabalhos deste, dar conta do cumprimento das ordens 
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que tiver recebido, e propor quacsquer medidas que 
a pratica for indicando como convenientes. 

~ :t • Regular a divisão do trabalho do modo o 
mais proflcuo e economico, e ordenar os córles, que 
niio deverão effecluar-se na epocha do brote das 
arvores, e sim proximamente antes. 

§ 4. • Fiscalisar a boa qualidade dos comestíveis 
e mais objeclos que se fornecerem ao Estabeleci
mento , bem corno a sua arrecadacão e consumo , 
a fim de evitar toda a fraude, deteriorarão ou des-
perdício. • 

§ 5.• Attender a que o expediente c a estriplu
ração andem sempre em dia. 

§ G. o Castigar correccionalmente com a suspensão 
do exercício, prisão que não exceda de oito dias e 
perdimento da ração, aquelles dos seus subordinados 
que o merecerem por máo comportamento ou falta 
de cumprimento de deveres; salvos os casos graves, 
em que deverá dar logo parte á Autoridade compe
tente, conservando no entretanto o delinquente preso 
com as cautelas necessarias. 

Do Ajudante. 

Art. 5. • Incumbe ao Ajudante: 
§ 1.· Substituir o Director nos seus impedimen

tos, c coadjuvai-o em tudo quanto por elle lhe for 
ordenado e seja concernente ao serviço do Estabe
lecimento. 

§ 2. o Vigiar e activar o serviço não só dos ope
ra rios e trabalhadores , como do destacamento. 

§ 3. • Participar ao Direclor qualquer occorrencia ~ 
providenciando de prompto se o caso o exigir. 

§ 4. • Informar ao Director sobre o pessoal do 
Estabelecimento , indicando aquelles que mais se dis
tinguirem por sua aptidão, actividade e moralidade. 

§ 5. o Fazer numerar , marcar e medir as madei
ras preparadas, e depois avaliai-as e conduzil-as para 
os depositas. 
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Do Escrivão. 

Art. 6. o Incumbe ao Escrivão: 
§ 1. • O cumprimento das ordens que receber do 

Director, ou do Ajudante, no impedimento daquelle 
§ 2. o Fazer todo o expediente e escripluraçiio, e 

tel-os sempre em dia, tudo como adiante se prescreve. 
~ 3. o Organisar as relações das madeiras prepa

radas, todas as vezes que for ncccssario, assim 
como as folhas de pagamento dos empregados , ferias 
dos operarias c trabalhadores, e o prct do desta
camento. 

§ 4.• Fazer o ponto diario dos operarias e tra
balhadores .na occasiiío de irem para o serviço , e 
conferil--o depois com o ponto particular do 1\Iestre. 

§ 5." Apresentar ao Director mensalmente, ou 
por trimestre, a conta da receita e despeza do Esta
belecimen~o , hem como a demonstração do que existir 
em deposllo. 

§ G. o Encerrar as contas c fazer a remessa dos 
livros e documentos, no tempo competente, para 
serem liquidadas e revistas pelas H.epartições respe
ctivas. 

Do Encarregado. 

Art. 7. o Incumbe ao Encarregado : 
§ 1. o Cuidar da arrecadação e guarda das madei

ras , e de tudo que for recebido no Estabelecimento, 
ou seja em dinheiro , ou em generos, ficando res
ponsavel por qualquer extravio ou damno que resulte 
de negligencia ou abuso de sua parte. 

§ '2. o Satisfazer mensalmente aos empregados, ope
rarias, trabalhadores e praças do destacamento os 
seus vencimentos e rações , á vista de folhas, prets , 
ou outros documentos legaes. 

§ 3." Receber das Repartições competentes as 
quantias que forem neccssarias para pagamento dos 
vencimentos do pessoal do Estabelecimento , ou qual-
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quer outra despeza, na fórma determinada neste 
Regulamento. 

§ 4. o Entregar ao Mestre as ferramentas e mais 
aprestos para o serviço , recebendo dcllc as cautelas 
precisas. 

Dos operarias c trabalhadores. 

Art. 8. 0 Hum dos carpinteiros será o Mestre 
do serviço do córte e preparo das madeiras , e como 
tal cumpre-lhe: 

§ Lo Acompanhar os operarias e trabalhadores 
para o lugar do cúrte e dirigir este serviço. 

§ 2. o Alinhar rs púos derrubados, segundo as 
peças que delles se possüo tirar, c vigiar que sejüo 
falquejados com íntelligencia e cuidado. 

§ 3~ o Medir, contar c relacionar as peças de ma
deira que produzirem os púos derrubados, dando 
depois conhecimento de tudo ao Ajudante. 

§ 4. 0 Receber do Encarregado a ferramenta e 
mais objectos necessarios para o cúrte, arrasto e 
falqucjamento das madeiras, passando-lhe as cautelas 
precisas, e ficando responsavel pela sua guarda c 
conservacão. 

§ 5. o ·Designar os opera rios que devão, nas oc
casiões proprias; marcar e numerar as madeiras cor
tadas ou preparadas. 

Art. 9." O segundo carpinteiro substituirá o 
que serve de Mestre nos seus impedimentos, e sob 
a sua direcção c vigilancia será especialmente empre
gado no falquejamento c preparo das madeiras. 

Os Ferreiros farão todos os trabalhos do seu 
officio que se tornarem necessarios ao serviço da 
Fabrica. 

Art. 10." Os trabalhadores farão, como os ope
rarias , todo o serviço que lhes for ordenado pelo 
Mestre, e serão especialmente empregados no cúrtc 
e arrasto das madeiras, e no asseio das casas e 
quartel. 

Art. 11.0 Hum dos trabalhadores que for da 
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confiança do Encurregado será nomeado pelo Dire · 
ctor, para coadjuvar aquellc empregado na arrccauu
ção e conservação dos objectos a seu cargo , ficando 
para esse fim dispensado do mais seniço. 

Do Destacamento. 

Art. 12. o O destacamento será empregado na guarda 
e policia do Estabelecimento, conforme as ordens do 
Director, ou do Ajudante. 

Delle se tirarão, sempre que for preciso , al
gumas praças para acompanharem ao serviço os opera
rios e trabalhadores. 

Ser a rendido pelo menos de lres em tres mezes, 
podendo á requisição do Director ser conservado por 
mais tempo. 

Da Escripturação Jo Estabelecimento. 

Art. 13. o A escripluração do Estabelecimento cons
tará dos livros seguintes: 

§ 1. o Hum escripturado classificadamente e em 
fórma de mappa, modelo n.o 1, para o lançamento 
da receita e despeza , tanto em dinheiro como em 
generos a cargo do Encarregado. 

§ 2. • Hum de talão, modelo n. o 2, para as 
guias de conducção, que devem acompanhar as ma
deiras que sahirem para os diversos destinos, con
fórme as ordens que receber o Director. 

Neste livro se averbará á margem . as entregas 
nos differentes lugares á medida que cllas se forem 
-effectuando. 

§ 3. o Hum lambem classificado, modelo n. o 3, 
cpara registro das ordens recebidas e expedidas pelo 
Director, bem como da correspondencia official. 

§ 4. • Hum p~ra o assentamento de todo o pes
soal do EstabeleCimento, modelo n. o 4. 

Neste livro se devem averbar todas as alteracões 
e pagamentos que se fizerem. • 
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Art. 14. o De todas as folhas, ferias , e prels , 
ou outros quaesquer documentos, que se organisarem 
para o pagamento do pessoal, se cxlrahirão segundas 
vias, que serão numeradas, e convenientemente ar
chivadas, para solução de quaesquer duvidas futuras. 

Art. 15.• No fim de cada anno financeiro se 
fecharão as contas do livro de receita e despeza , e 
se fará o inventario do que existir, o qual deverá 
ser carregado na conta nova, por despacho do Direclor, 
exlrahindo-se depois o competente conhecimento em 
fórma para o encerramento da conta anterior. 

Se houver saldo em dinheiro será elle entregue 
na Thesouraria de Fazenda , ou Recebedoria proxima 
ao lugar do Estabelecimento, obtendo o Encarregado o 
competente documento para sua descarga. 

O livro de receita e despeza assim encerrado será 
enviado, com o livro de talão c os documentos , {t 
Thesouraria de Fazenda , a fim de proceder-se á ne
cessaria liquidação. 

Da mcdi~iio , nznncração , marcarão c remessa das 
mndciras. 

Art. 16.• As madeiras serão medidas, numeradas 
c marcadas , pouco antes ou na occasião do embarque, 
conforme as regras seguintes: 

§ 1.• A medição será feita pelo Mestre, a nu
meração e marcação pelos outros operarios sob a 
inspecção d' aquelle. 

§ 2. • As marcas serão feitas a fogo na cabeceira 
ou topo de cada pá o ou taboa , e constarão : 1. o 

da letra indicativa do lugar do córte; 2. o da letra 
que corresponder á denominação do páo ou taboa , 
conforme a tabella n. • 5; e 3. • dos dous ultimos al
garismos do anno em que se fizer a remessa. 

§ 3. o A numeração será escripta na cabeceira ou 
topo de cada páo ou taboa , com tinta encarnada a 
oleo , formando-se tantas series quantas forem as es
pecies c fôrmas distindns. 
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Art. 17. o A remessa das madeiras nunca se fará 
sem ir acompanhada de humu guia extrahida elo 
livro de talão respectivo. 

As guias deverão declarar o seguinte: 1. o o porto 
onde se embarcarem as madeiras, e o lugar do curte; 
2. o o numero , qualidade c dimensões de cada púo 
ou taboa; 3.0 o seu preço, segundo a avaliação feita 
no Estabelecimento. 

Art. 18. o O Inspector do Arsenal mandará exa
minar e avaliar pelos Mestres respectivos , no acto 
do desembarque, as madeiras que forem remettidas, 
para fixar o seu valor, e verificar a sua quantidade 
c qualidade , conforme as marcas e guias de conducção , 
separando-se: as que tenhão racha , podridão ou hro
zeo. F e i lo o 'exame , avaliacão e escolha, as fará ar
recadar em telhcúros proprfos, arranjando-as em lotes 
de iguacs dimensões. 

Em livro proprio se fará o competente lançamento 
das madeiras assim recebidas , e delle se extrahirú 
conhecimento em forma para a conta do Encarre
gado. 

Disposi rões Geraes. 

Art. 19. o O Director requisitará ao lnspector do 
Arsenal os fornecimentos de que carecer, c sempre 
com anlecedencia, a fim de não haver a menor falta. 

Art. 20." Os pedidos, quer sejão de dinheiro, 
quer ele generos, deverão ser feitos pelo Escrivão , e 
assignauos tanto por elle , como pelo Encarregado , 
Lendo a rubrica do Director , ou do Ajudante , no 
caso de impedimento d'nc{uelle. 

Os pedidos de dinheiro , que serão satisfeitos 
pela Thesouraria , levarão tambem o visto do Ins
pector do Arsenal. 

Art. 21. o H a v crú no Estabelecimento hum livro 
intitulado ele presença, a cargo elo Escrivão , no qual 
todos os empregados, ú excepção do Direclor, as
signnrão diariamente os seus nomes por extenso, para 
assim provarem o seu cxcrcicin rH'ccliYo. 
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Desse livro extrahirá o Escrivão mensalmente o 
ponto dos mesmos empregados para ser remettido ao 
Inspector do Arsenal, fazendo o competente desconto 
na folha respectiva , todas as vezes que a falta não 
for justificada a juizo do Director. 

Art. 2:2. o Os empregados , operarios, trabalhado
res e praças do destacamento terão os vencimentos 
constantes da Tabella n. o 6 annexa a este Hegula
mento. 

Art. 23. 0 Tanto os indivíduos pertencentes á admi
nistração, como os operarios e trabalhadores resi
dirão no Estabelecimento, do qual se não poderão 
ausentar sem prévia licença do Presidente da Província, 
ou do Director , que sómente a poderá conceder até 
tres dias , sem prejuízo do serviço e da fiscalisaçüo. 

Art. 24. 0 O Director, o Ajudante, o Escrivão e 
o Encarregado serão da nomeação da Secretaria 
d' Estado. 

Os operarias e trabalhadores serão nomeados , 
ou contractados pelo lnspector do Arsenal. 

Palacio do Hio Janeiro em 29 de Novembro de 
185.1.- José Maria da Silva Paranhos. 





N." 2:H. - Ariso do .:W de Novembro de - 1t:l5-í. 
Define a compeleneia c obrigações do Enycnhciro Civ·il 
c illilila1· da &partição , e as disposi!:õcs ycracs que deve 
obsenar no tlcscmptnho do seu mryo. 

Hio dG .Janeiro. Minislcrio dos Ncgocios da Ma
rinlw em 2U de Novembro de 1SG4. 

Convindo (fUC os projeclos das obras cms, hy
druulicas, c militares, que se fazem pelo l\linisterio 
da Marinha, scFw adoptados com perfeito conheci
mento de causa, e que em sua execução sejão as 
mesmas obras dirigidas c finalisadas por pessoa pro
fissional , bem corno que se consulte o parecer desta 
nos assurnptos que versarPrn sobre rnatcria de sua es
pecialidade, ou tcnhão relação com os seus conheci
mentos scicntificos: Hourc Sua Jlageslade o Imperador 
por hem Mandar que a lnspccçiio do Arsenal de Marinha 
da C<Yrtc, c o Engenheiro Civil c illililar, observem 
as seguintes disposições: 

J . ~ Com pele ao Engenheiro da Repartição da 1\fa
rinha organisar os projectos das obras civis, hydrau
licas, c militares que pelo illinisterio respectivo se ti
verem de construir no l\Iunicipio da Côrte, ou em 
qualquer Província do Imperio, apresentando os com
petentes relalorios, desenhos c orçamentos, acompa
nhados das mais descripções que convierem. Esta 
disposiçii.o he extensiva, no que for compatível , aos 
reparos das obras existentes. 

2. a Dirigir e fiscalisar, sob a inspccção do Inspe
clor do Arsenal de 1\larinha da Côrte, todas as obras 
acima ditas que se achão em andamento, ou forem 
ordenadas , no referido A rscnal , Ilha das Cobras , 
e em qualquer outra localidade do porto , bahia ou 
l\IuniciJ?io da Corte; fa~endo ~'xecular as disposições 
dos pro.Jeclos adoplados, mspeccwnanclo a aptidão, com
pa~ecimenlo, salarios_, numero e e~asscs dos operarias, 
assim eom:1 'l r;ualidudr. f]l!allltdurlr' !• prP\?' dos 
matcrwcs. 



3! Fiscalisar a execução das mesmas obras que 
se fazem ou houverem de fazer por empreitada, de 
modo que sejão fielmente cumpridas as condições dos 
contractos, nos quaes se deverá declarar a fórma e 
dimensões das obras , o genero e modo de sua con
strucção, a natureza e qualidade dos materiaes, c as 
mais prescripções essenciaes dos projectos. 

4. a Proceder aos exames que lhe forem ordenados 
pela Secretaria d'Estado dos Negocias da .Marinha sobre 
as obras civis, hydraulicas, e militares , que por conta 
do Ministerio da Marinha se achiio em conslruccão ou 
forem mandadas construir em qualquer Provinda. 

5. a Auxil.iar, sem prejuízo das suas obrigações 
especiaes , ao Capilão do Porto da Côrte e Provín
cia do Rio de Janeiro, precedendo autorisação do 
Inspector do Arsenal de Marinha, no alinhamento 
das obras que se tenhão de fazer no litoral do porto 
da Capital, tanto por parte do Governo, ou Camara 
Municipal, como pelos particulares. 

6. a Dar parecer sobre qualquer assumpto que diga 
respeito á sua profissão, e pelo Ministerio da Marinha 
seja submettido no seu exame. 

7 .a Dirigirá á Inspecção do Arsenal a correspon
dcncia que versnr sobre obras a cargo da mesma 
Inspecção , c tÍ Secretaria d'Estado, por intermedio 
daquclla Estação, a que for relatim a quaesquer 
outras obras ou objeclos de sua competencia. Esta 
ultima correspondencia será transmittida pelo Inspe
ctor do Arsenal , com a nota de - visto - ú mar
gem , ou com quaesquer observações que julgar con
veniente fazer sobre a sua materia. 

8. a A administracão, fiscalisacão , c contabilidade 
das obras civis' hydraulicas' c militares de que trata 
o numero segundo, serão feitas pelo mesmo systoma 
actualmente seguido. 

9. a O Engenheiro apresentará todos os semestres 
rclatorios circunstanciados do estado das obras n seu 
cargo, nos quaes declare a despeza feita com cada 
lmma 1lcllas, lanl11 em matcriill 1:onw em pessoai , 



c exponha q uaesqucr observações que julgue conve
nientes. 

10." A Inspecçüo do Arsenal proporcionará, na par
te que lhe tocar, todos os meios necessarios para que 
o Engenheiro da Repartiçüo possa bem desempenhar 
os deveres do seu cargo. E de accordo com elle pro.,
cederá quanto antes ás medidas de economia e fis
calisaçüo que se possüo adoptar nesí;e ramo de ser
viço , propondo o que depender de acto da Secretaria 
d'Estado. 

O que tudo communico a V. S. para sua intelli
gencia e execução. 

Deos Guarde a V. S. - José Maria da Silva 
Paranhos. - Sr. Joaquim Marques Lisboa. 

N.o 2:25. --FAZENDA..-Em 29 de Novembro de 1854. 
Sâo sujeitos ao lançamento os escraDos residentes dentro 
dos limites das Vi/las, e somente isentos os de que trata 
o Art. 3. 0 do Decreto n.o 411. 

Rio ele Janeiro Ministerio dos Negocias da Fa
zenda em 29 de Novembro de 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Pará, em res
posta ao seu officio n. o 139 ele 14 de Agosto ultimo, 
que approva a solução pelo mesmo Sr. Inspector 
dada á duvida que oflcreceo o Collector da Villa de 
Gurupú, sobre o lnnçamento e cobrança da taxa dos 
escravos, declarando que o Art. 1. o do Decreto n. o 

411 de 4 de .Junho de 181.5 manda expressamente com
prehender no lançamento os escravos residentes dentro 
dos limites das Villas, sendo isentos os de que trata 
o Art. 3. 0 do mesmo Decreto. -Visconde de Paraná. 



N. o 2:26. -- Em 2n ue Novemuro ue 185-~. - Os 
Livros de cstripluraçüo commcrcial só csliio sujt·itos 

ao Sello de 40 reis por folha. 

Rio de Janeiro. Ministerio Jos Negocios da Fa
zenda em 2n de Noyernbro Je 1 ~G-1. 

O Visconde de Paranú, Presidente uo Tribunal 
uo Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da Província do Pará, 
em resposta ao seu Oilicio n.o 11'2 de 26 de Junho 
ultimo, que approva a solu~;ão pelo mesmo Sr. Ins
pector dada, á duvida (rue lhe propoz o Co1lector da 
Cidade de Santarcm , sobre o Scllo uas folhas dos livros 
de Escripluraçiio commercial, os quacs de conformi
dade com o Art. 27 da l..ei n." ()28 de 17 de Se
tembro, só estilo sujeitos á taxa de 10 reis por folha. -
Visconde de Paraná. 

N.o 227.- Em 29 de Novembro de 1854.- Resolve 
duvidas sobre a cobrança dos 2 °/0 de Chancellaria. 

Rio de Janeiro. Uinislerio dos Negocios da Fa
zenda em 29 de Novembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l\fagestade o Imperador 
Houve por bem l\Iandar Consultar a Secção dos Ne
gocias da l~azenda do Conselho d' Estado , sobre o 
requerimento dirigido pelo Advogado .Tose Nascentes 
Pinto ao Collector das Hendas Geracs de Nicterohy, 
contendo os seguintes quesitos. 

1." Se tendo os reos, náo privilegiados por outros 
motivos, confessado ycrdadeiras as dividas pedidas, já 
depois de lançauas, tanto de ajuntarem procurações 
aos autos, e de contestarem, como de arrazoarem a 
final a c::1Usa , mns anlrs rlc suhirrm os autos á r.on-



clusito, púdc o Juiz legalmente receber os 2 °/o do valor 
da causa, que substituirúo a Dizima da Clwnccllarill? 

2." Se tendo o Autor Je huma causa ordinaria 
commercial, ou Jc qual.1uer outra, desistintlo delta 
por ter sido proposta com nullidades insanaveis, 
c protestando propõe nova Act,;üo, he o mesmo 
Autor obrigado ao pagamento dns ditos 2 °/0 tle Clwn
cellaria, antes de subirem os Autos ú conclusüo para 
se julgar a tlesistencia por sentença, ou se deve pagar 
depois, quando a nova Acçüo tiver de ser sentenciada? 

3. o Se tendo pago na Jesistencia aquelles direitos, 
deve-os pagar segunda vez , e da mesma quantia , 
quando a nova Acção proposta subir ú conclUSitO 
para ser sentenciada a final? 

E tendo sido a mesma Secção de parecer: 
Quanto ao l." que se deve consitlerar em inteiro 

vigor o Assent0 de 2 de DezemlJro de 17~H, com o 
remedio em fúrma tle recurso, do Alvará de 2 í de 
l\Iarço de 1792, emquanto o Corpo Legisla ti r o wl.o 
determina outra causa , revogado aquelle Assento, que 
o niio foi ainda. 

Quanto no 2." que o § 4. 0 do Art. 2. 0 do De
creto de U tlc Abril de 1~4:2, não comprchentle a 
desistencia feita por ter sido a causa proposta com 
insanaveis nullidades. 

E quanto ao 3." que, se a dizima foi paga, 
evidente hc que nüo póde ser novamente cobrada , 
sendo o noro Processo intentado identico quanto ao 
direito, ou causa demandada; c ú pessoa, devendo 
entender-se como tal o herdeiro , ou outro qualquer 
legitimo representante. Conformou-se o mesmo Au
gusto Senhor com esta Consulta por Sua Imperial 
Hesoluçüo de 2;) _do corrente. O que participo a Vm. 
para seu conhectmcnto c para fazer constar ao refe
rido Collector em resposta ao oflicio que accom
panhou o requerimento do mencionado Adrogado. 

Deos Guarde a Ym. - Yiscondc de Paranú. -
Sr. Director Geral interino do Contencioso. 
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N." 228- Em 30 de Novembro de 1854.- Deter
mina que os prazos das fianças , que devem prestar 
os navios que se destinão a portos da Costa d' A {rica , 
se 1·egulem d' ora em diante do mesmo modo que os das 
letras de reexportação. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 30 de Novembro de 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
Jo Thesouro Nacional, de conformidade com o A viso 
Jo ~linisterio da Justiça de 31 do mez proximo pas
sado, e em additamemto á Circular de 29 de Janei
ro de 1851, · ordena que os prazos das fianças, que 
devem prestar nas Alfandegas e Consulados do Impe
rio os navios que se destinão a portos da Costa da 
Africa, em virtude do Art. 33 do Decreto n. 0 708 de 14 
J.e Outubro de 1850 , se regulem d' ora em diante do 
mesmo modo que os das letras de reexportação.
Yisconde de Paraná. 



COLLECÇlO DAS DECISÕES DO GOVEH~O 

DO BHASIL. 

1854. 

TmiO 17 CADERNO 12. 

N.o 22\l.- FAZENDA.- Em o Lo de Dezembro de 
1854. - O Vigario, Deputado Provincial, tem dirri
to á rcspcctú:a congrua durante os dias de riagrm 
até tomar assento na Asscmbléa. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Fazen
da em o 1. 0 de Dezembro de 1854. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio n." Z() 

de 3 de Outubro ultimo, em que o Sr. Inspeclor dn 
Thesouraria de Fazenda da Província do Ceará propoz 
a duvida suscitada sobre o pagamento da congrua de 
hum Vigario durante os dias da viagem que fez da 
respectiva Freguezia para a Capital, onde foi tomar 
assento como Membro da Assembléa Provincial, pilr
ticipa ao mesmo Sr. Inspector, para seu conhecimen
to e execução, que o Ministerio da Justiça, a qurm 
foi commettida a solução da mesma duyida, decln
rou por Aviso de 23 do mez findo que, competind1J 
aos Empregados puhlicos, que são Membros do Corro 
Legislativo, o vencimento de seus ordenados durmtiJ~ 
o tempo que decorre desde o dia em que tomiío as
sento na respectiva Camara, he claro que o Vigarin 
de que se trata tem direito á percepção da eongrua , 
embora ausente de sua Frcguezia, até o dia r·m fJltC 
principiou a exercer as funcções de .Mcm bro ela .\s
scmhl6a Provincial. - Visconde de Paranú. 
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N." ';.!:30.- J~m o 1. 0 de Dezembro de 1854.- Ans 
rarodws pertence fa::.er sellar os livros de assento dos 
nascimentos, ccmonentos c obitos da suct Freguczia. 

Bio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em o 1. o de Dezembro de 18;)4. 

Ilhn. c Exm. Sr.- Como hc expresso nas Leis, 
Bcgulamcntos, c Ordens em vigor, estando a cargo 
do Parocho os l..ivros de assentos dos nascimentos , 
casamentos e ohilos da sua Freguezia, e pertencendo
lhe os emolumentos das certidões flUe delles passa, 
a clle incur,nbe, antes de prin<.;ipiar a escreYer nos 
ditos Livros, pagar a taxa do Sello, ou a ua rcrali
da çuo das folhas que tiver cscri pto sem a ter pago; 
sendo destituído de fundamento os moti,·os allegados 
pelo Parocho da Capilnl da Pro,·incia elo Ceará para 
dcix::~r de a pagar ; pois nem a falta de rendimento 
da f<1brica da Matriz o isenta, nem , menos, o A viso 
de ~31 de Outubro de 184.5; o qual nada mai" fez do 
que declarar que a competencia da fiscalisnção dos 
referidos Liuos eabia i1s Autoridades Ecclcsiasticns c 
nüo aos Juizes de Direito. 

Solrcndo nssim a questüo suscitada entre o Reve
rendo Yisi!nllor ela ProYinciu do Ccarú e o Vigario da 
Capital da mesma Província, respondo ao A viso de V. 
Ex. de 2G de .Janeiro deste armo, devolvendo as copias 
dos Officios que o nccompanhüo. 

Deos Guarde a Y. Ex.-Visconde de Paraná.
Sr. Jo!!é Thomaz Nahueo de Araujo. 



( 261 ) 

N." 2:]1.- GUElhH. -Circular do 1.• de Dezembro 
de 1854. -Aos Presidentes das Províncias, declaran
do-lhes o modo porque devem ser substituídos os Com
mandos das companhias nos Corpos do Exercito , na 
ausencia dos re.~pcctiros Capitães. 

Uio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em o 1." de Dezembro de 1854. 

lllm. e Exm. Sr. - Tendo-se reconhecido pelo 
que representára, em Oflicio de 5 de Março de 1853, 
o Brigadeiro Inspector do 4. o Districto militar, e ul
timamente em Officio de '2:3 de Outubro deste anno 
o Brigadeiro commandante da Divisão auxiliadora em 
l\Iontevidéo, que nos Corpos do Exercito são exer
cidos com muita irregularidade os Commandos das 
companhias, na falta ou ausencia dos respectivos Ca
pitães : lia por bem Sua Magestade o Imperador Deter
minar que , quando se der esta circunstancia em 
qualquer companhia, seja ella commandada pelo Ca
pitão que estiver aggregado ao corpo ; que , na sua 
falta , pelo que estiver addido, com tanto que como 
tal não seja considerado meramente para receber 
seus soldos ; e que , quando não haja no corpo Cnpitão 
algum em tacs circunstancias , seja a companhia 
commandada interinamente pelo Official subnltcrno 
mais antigo do corpo. O que communico a Y. Ex. 
para que tenha a devida exccuçào. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro cl'Alcantara Bel
lcgarde. -Sr. Presidente da Província de .... 
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N.o 282.- FAZENDA. - Em 4 de Dezembro de 
1854. - Direitos que devem pagaT os generos da 
Republica do Perú importados pelo intaior na 
Provincia do Pará. 

Rio de Janeiro. l\liuisterio dos Negocios da Fa
zenda em 4 de Dezembro de 1854. 

Respondendo ás duvidas propostas pelo Sr. Ins
pector da Alfandega da Côrte no seu Oflicio n. o 308 
ele 9 do mez findo, sobre a Portaria de 8 do mesmo 
mez, declaro: quanto ú 1. a que, os generos da H e
publica do Perú, importados pelo interior na Pro
víncia do Pará; e equiparados aos Nacionaes, a nenhum 
outro direito, que niio seja o de'/, por "/o, se podem 
considerar sujeitos, sempre que forem navegados por 
cabotagem; c quanto á 2.", que sem embargo de 
conter o manifesto, a que se refere , e que veio in
cluso no seu dito Offir.io, a especificação c dcscri
minaçiio exigida pelo Decreto de 1 G de Outubro de 
1850 c Art. 23 do de :2G de Abril deste anno, clas
sificando como gencros Nacionaes os clwpeos do Chile, 
ahi mencionados; declaração sufficiente para a isen
ção dos direitos de consumo , c conseguinlcmcnte do 
expediente de 1'/, por 0 /n, todavia, [l fim de prevenir 
futuros embaraços, expeço nesta data as precisas 
ordens ú Thcsouraria de Fazenda da Província do 
Pará para que, d'ora em diante, fa~.:a inserir nos 
manifestos de taes mercadorias a declaração expressa 
de terem sido alli introduzidas pela mutua fronteira 
dos Hios. 

I<: finalmente fiea resolvida a ultima das ques
tões o1Terccidas pelo Sr. Inspeelor no seu citado 
Oflicio com a ordem já referida, expedida ú Thesou
raria do Parú, c de CJUC hão de ter conhecimento 
as Thcsourarias ao Norte do Imperio; por quanto , 
a falta no manifesto da expressa declaraçüo, por 
nquella ordem exigida, importará a certeza ele que 
mi0 fnrüc\ as mcrrndnrias introrluzirlns no pniz pelos 
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meios estabelecidos na Legislação para serem equipa
radas ás Nacionaes; e neste caso nenhuma providen
cia se faz precisa para sujeita-las aos direitos pres
criptos para as mercadorias estrangeiras em geral. -
Visconde de Paraná. 

N.• ~33.- Em 4 de Dezembro ue 185L- A res
peito dos gencros do Pcrú importados pelo interim· na 
Pror,incia do Pará, c dohi remettidos para outra 
Província, devem os manifestos ser redigidos com toda 
a clareza. 

Uio de Janeiro. 1\linislerio dos Negocias da Fa
zenda em 4 de Dezembro de 1851. 

O Visconde de Paranú, Presiuente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, para remover as duvidas sus
citadas na Alfandega da Corte, úcerca da cobrança de 
direitos de consumo de mercadorias procedentes do 
Perú, e introduzidas na Província do Pará pelas 
fronteiras dos rios interiores della, e da respectiva 
Alfandega navegadas por cabotagem, á vista da de
claração contida no manifesto, que as acompanha, 
de serem as ditas mercadorias estrangeiras, não obs
tante virem comprehendidas 11a columna de mercado
rias nacionaes, em virtude da Convencão celebrada 
entre o Governo Imperial c o da sobredita Republica 
em data de 23 de Outubro de 1851 ; e para facili
tar ao commercio o despacho e desembaraço , pelas 
Repartições fiscaes, das mercadorias que fazem o seu 
objecto; e ao expediente a regul<aridade e cxactidão 
da arrecadaciio dos direitos em beneficio da Fazen
da c das partes: ordem ao Sr. Inspeclor da Thesou
raria da Província do l)arú , para que o determine 
ao da Alfundega da mesma Província, que sejão os 
meneionallos munifestos reyeslidos da clareza precisa, 
c redigidas as suas dcchrn~ôes, de modo que evitem 



( :2()1 ) 

duvidas, de que possão resullar embaraços ús Es
tações fiscaes na percepção dos direitos: devendo por 
tanto d' ora em diante os manifestos de navegação por 
cabotagem, que houYer de expedir-se, quando tenhão 
de acompanhar mercadorias do Perú, conter a de
claração expressa uc que forão importados na Pro
víncia pela mulua ft·onteira dos rios.- Visconde de 
l'arauú. 

N: 234.- JVSTICA.- Aviso ele ~ de Dezembro de 
185/L- A o Jlrcside11te da l'roância dLt !Jultia, der:la
rando, que po.ra Majores dos Corpos da Guarda Nacio
nal, não se devem propo1· Ufficiacs svualtenws do Exer
cito, nem de arma diff'crcntc. 

'2.a Secç<lo. - Minislcrio dos ~cgocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - Para rcgu lari(lade do serviço 
c disciplina da Guarda Nacional dessa Província, 
cumpre que V. Ex. não proponha para Majores dos 
Corpos da mesma Guarda Olllciaes subalternos do 
Exercito , ou de diflerenle arma ú do Batalhão em 
que ti. verem de servir. 

Deos Guarde a V. Ex. - .losó Thomaz NaLuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província da Bahia. 
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··..:." .2:3::;. --- A \Íso tlt~ · U de Dezembro de 185.1.- Nus 
Cumrna111los Snperiorcs em que houver Ofliciacs com 
uratlnartio de Coronel, a estes compele subxtitwir o Com
manrlaulc Superior, se o Chef'e ll' Estado J.llaior não 
tiver igual ]!alente OH graduação. 

2." Secção. - Ministerio dos .NegDcios da Justiça. 
Hio de Janeiro em 9 de Dezembro de 185i. 

Il\m. c Exm. Sr. - Communico a V~ Ex. para 
seu ctJnhecimcnto c devida execução que nos Com~ 
mandos Superiores da Guarda Nacional dessa Provín
cia, onde existirem Batalhões commandados por Te
nentes Coroncis, devem estes substituir os Comman
dantes Superiores nos seus impedimentos , quando o 
Chefe do EstaJ.o Uaior do mesmo Commando nilo tenha 
igual patente ou graduação. 

Dcos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Xabuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da Província ua Dahia . 

.'V 23G.- GUERRA.- Aviso de 9 de Dcz~mbro ue 
l~;)i.- Marca a formula,. pm·que se devem passar di-
1'/omas aos Baclwreís em Sàencias Jlhsyicas, c Mathema
tú:as pela Escola Militar da Cdrtc. 

Hío de Janeiro. 3lini:>terío dos Negocios da Guerra 
em Ç) de Det:embro de 1 g;-}4. 

Illm. c Exm. Sr. -Em resposta ao seu Officio 
n. 0 5 t uc 4 do corrente, de Ordem de Sua )fages
tucle o Imperador, declaro a V. Ex. que a formula 
dos diplomus dos Bachareis em Scicncias Physicas c 
..ilalhcmnlicas aos alumnos, que se achilo nas condi
~;ôes do Artigo 4. 0 do Decreto n.o 634 ele 20 de 
Setembro de lB:J 1 , llevcrá ser a dos Dachareis que 
tem o curso complelo ela Escola Militar , scmlo as 
palarvas - Curso desta Escola - · substituídas por 
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estas- Cttrso tlc Sciencias Jlfolhematicas c Physicas desta 
Escola-, e as palavras -pelos Estatutos de/la- sub
stituídas pelas seguintes: - Em, 1JÍrtude do Artigo lt .• 
do Decreto n. o G:J.-i de '20 de Setembro de 1851. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alcantara Bel
legarde. - Sr. Francisco de Paula Vasconcellos. 

N.o 237.- JVSTICA-Aviso de 11 de Dezembro de 
1854. - Declam "que os Officiaes de Guardas Nacionae.~ 
'reformados em virtude de Leis Provinciaes, ou cujos 
po.~tos fossem vitalícios p(}r es.~M mesmas Leis , tem, di
reito á n[orma pelo Governo Geral, satisfazendo ás 
condições do Regulamento ele 25· de Outubro de 1850. 

2." Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça. 
llio de Janeiro em ll de Dezembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l'tlagestade o Imperador 
Houve por bem, por Imperial Hesolução datada de 
8 de Novembro ultimo, tomada sobre consulta da 
Seceão de Justict1 do f.onselho d'Estado de 18 de Ou
tubro proximo passado, Decidir, que os Olficiaes da 
Guarda Nacional reformados em virtude de Leis Pro
Yinciaes, tem direito á reforma pelo Governo Geral, 
apresentando os seus requerimentos no prazo marcado 
no Art. 85 do Regulamento de 25 de Outubro de 
1850, e que aquelles, cujos postos são vitalícios por 
aquellas Leis , considerando-se existentes ao tempo da 
nova organisação, e demittidos somente do exercício 
dos postos, tem direito tambem, como avulsos, á re
forma denlro do prnzo marcado no dito Artigo, e 
tendo o tempo de cffcclivo exercício, e mais requi
sitos exigidos nos Arls. 8:3 e 91 do citado Hegula
mento: O que communico a V. Ex. para seu conhe
cimento. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- sr: Presidente da Provincia da Bahia. 
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N.· 238. -GUERRA .. -Circular de 12 de Dezembl'O 
de 1854. --Aos Presidentes c ao Commandantc das 
Armas da Cilrte, declarando que os filhos dos Officiaes 
lwnorarios do Exercito podem ser reconhecidos Cadetes. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos ~egocios da Guerra 
em 12 de Dezembro de 1854. 

lllm. e Exm. Sr. - Havendo por bem Sua 
l\Iagestade o Imperador , de conformidade com o 
parecer do Conselho Supremo l\Iilitar exarado em 
Consulta de 6 de Marr,o do corrente anno , l\Iandar 
por Decreto n. • 1.484. de 6 deste mez que possão 
ser reconhecidos Cadetes os filhos dos Oíficiaes ho
norarios do Exercito com soldo , que, nos termos do 
Decreto n.• 23 de 16 de Agosto de 1838, tiverem 
obtido as suas patentes em virtude de serviços re
levantes prestados á Ordem Publica e Integridade 
do Imperio: assim o communico a V. Ex. para seu 
conhecimento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alc:mtara Bel
legarde. - Sr. Presidente da Província de .... 
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N., 23n.- .lUSTIC\- Aviso de H de Dezembro de 
185i.- A o Presidente da Jlrovinria de Pcrnamlmco.
Decide que nos lugm'es em que ainda ha Jui:es do Oivcl 
não podem os !1ázes llluniàpaes , que com cllcs w
mulatú;amcntc exercem a jurisdirção circl, ar:cvmular 
tambem o cargo de Provedo1' de Capellas c llcsiduos, 
c que sendo outrosim o referido cargo de natureza 
privativa, deve ser exercido por hum só Juiz ?IM lu
gares em que haja mais de hum do Civel , ou Muni
cipal. 

3." Secção.- Mínistcrio dos Negocios da Justi~a. 
llio de Jane~ro em U de Dezembro de 1~54.. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador 
Houve por bem Decidir, em solução á duvida susci
tada pelo Juiz do Cível da Capital dessa Província~ 
que nos lugares em que ainda ha Juizes elo Civel, 
não podem os Juizes l\Iunicipaes, que com e1lcs. 
exercem cumulativamente a jurisdicção civcl, accumu
lar tambem o cargo de Provedor de Capellns c Hc
siduos, que exclusivamente compele aos ditos .luizes 
do Cível, como he expresso no Art. .1:i!l do Hcgu
lamemto n: 120 de 31 de Janeiro de 184.2: que 
outrosim, sendo o referido cargo de natureza pri
vativa, em razão da jurisdicção volunlaria e urlmi
nislrativa, que lhe compete, deve ser exercido por 
hum só Juiz, sendo que por consequcncia nos lu
gares em que ha mais de hum Juiz do Cível , ou 
1\Iunicipal, cumpre que por Y. Ex. seja designado 
aquelle que ha de exercer a juristlÍc(_;ÜO de ProveJo r. 
O que communieo a V. Ex. para sua intelligencia. 

Dcos Guarde a V. Ex.- .!osó Thomaz Nalmco 
de Araujo.- Sr. Presidente da ProYinc[a de Pcrrw.m·· 
buco. 

Na mesma conformidm1c c data aos Prcsidrnics 
das Províncias da ~ahia, Mnranhüo c S. l'cLlro de 
Hio Grande do SuL 
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J~." ::HO. - FAZE~OA. -Em 18 de Dezembro de 
1 ~;)L -JJcm pror:edeo a Thcsuuraria de .Minas declaran
do aos Collectores que nüo devem receber no pa!Jamento de 
únpol>los us Notas do Banco do Brasil. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 1~ de Dezembro de 1854. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província de Minas Geraes, em res
posta ao seu Oflicio de 20 do mez findo, n. • 89, 
que bem procedeo declar&ndo aos Colleclores que 
nüo devião receber em pagamento de impostos as 
Notas do Banco do Brasil , visto que na fórma dos 
seus Estatutos não tem curso legal fóra desta Pro
vmcw. 

Quanto ás que se achão recolhitlas na mesma 
Thesouraria, cumpre que, para evitar os inconve
nientes que pouiáo resultar da sua remessa nos Col-
lcclores que as recebêrüo, que o Sr. Tnspcélor as 
envie para o Thesouro, quando não lhe seja possí
vel troca-las na mesma Província por Notas do Estado . 
.l\Iarquez de Paraná. 

N. 0 211. -UIPERIO.- Portaria de 18 de Dezembro 
de 1854. -A' Jllm. Camara Municipal desta Cidude, 
declarando que póde fazer arrecadar o Scllo do recibo 
das taxa.~, rnenos na parte relativa á assignatum 
do tenno. 

<:2." Seccão. llio ele Janeiro. .l\Iinisterio elos Ne
gocios do In1perio em 18 de Dezembro de 183L 

Sua Magcstadc o Jmperudor Manda declarar ü 
jiim. Camara Municipal, rm solw;üo no S<'ll OIHcio 
!li' 2:-i ele NoYemhro ultimo, 11 UI' pó de fuzer urre c a· 
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dar o Scllo dos recibos das suas taxas na fórma da 
disposição primeira do § 3. o do Art. 68 do Hcgula
mento de 1 O de .1 ulho de 1850, menos na parte 
relativa á assignatura do termo; para o que forão 
expedidas neste sentido as necessarias ordens á Hece
bedoria do Município da Côrte pelo Ministerio da 
Fazenda. 

N. 0 21'2. -- Aviso de 18 de Dezemhro de 18!)~.
li/andando que se observe procisoriamnte o Regimento 

interno dos JfcJtinos cegos. 

Sua Magestade o Imperador ha por hem que no Im
perial Instituto de l\leninos Cegos se observe provisoria
mente o seguinte 

Regimento lnlcl'flo. 

TITULO I. 

Dos Empregados. 

CAPITULO I. 

Do Commissario do Governo. 

Art. 1. o Ao Commissario do Governo compete: 
§ 1. o Inspeccionar a educação moral e religiosa , o en

sino das letras e artes, e a disciplina e economia do 
Instituto. 

§ 2. o Assistir aos exames dos alumnos, c d;u- conta 
ao Governo, em relatorio annual, do juizo que formar 
a respeito do seu aproveitamento, do merito dos mestres, 
e da administracão do mesmo Instituto. 

§ 3, o Propot: em qualquer tempo as medidas que jul
gat· convenientes para a repressão de abusos, ou cor
recção de disposições regulamentares, conforme a ex
periencia melhor aconselhat·. 

Art. 2. o Poderá entrar no Instituto a qualquer hora, 
examina-lo, c exigir os esclarecimentos que julgat· con" 
venientes, que lhe serão dados pelo Dircclor, c mais em
pregados com promptidão c franqueza. 
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CAPiTULO 11. 

Do Director. 

Art. 3. • Alêm das allribuições conferidas pelo Re
gulamento de 12 de Setembro do corrente anno, ao Dire
ctor incumbe: 

§ 1. o Propor ao Ministro do lmperio a nomeação dos 
Repetidores e Inspectores dos alumnos. 

~ 2. • Suspende-los com privação íle vencimentos por 
i até 8 dias, dando logo conta ao Governo do motivo 
da suspensão. 

§ 3. 0 Ajustar serventes, d~ntro do numero que lhe 
for prescripto, e despedi-los quando mal servirem. 

§ IJ. o Advertir os Professores e mais Empregados, que 
.falarem ás suas obrigações, d;mdo parte ao Governo das 
faltas mais graves, e das reinddencias. 

§ 5. o Examinai' os relatorios dia rios dos Inspectores, 
ouvir as queixas dos Repetidores , e providencial· como lhe 
parecer acertado. 

§ 6. 0 Aconselhar, reprehender, e punir os alumnos ·, 
srgundo a g1·avidade das faltas que commetterem. 

~ 7. o I 'ropor ao Governo a despedida de qu:llquer 
alumno, cuja conservação no Instituto fo1· incompativel com 
a disciplina do Estabelecimento. 

~ 8.• Informar por escripto, de 3 em 3 mezes, sobre 
o procedimento, progresso e saude dos alumnos aos pais 
destes ou a quem suas vezes fizer. 

§ 9. o Dirigir em geral todo o pessoal, e inspeccionar 
o material do Instituto. 

CAPITULO lU. 

Do Capellilo. 

Art. b.. o Cumpre ao Capellão, alêm dos deveres que 
lhe impocm o Hegulamento: 

§ 1. o Ter em boa guarda os vasos sagrados, alfaias 
e ornamentos da Capclla, e propor annualmente ao Di
rcctor o orçamento da despeza indispensavel para o ser
vi co do CollltO Divino. 

·§ 2. o Dirigi1· aos alumnos, nas horas que lhe forem 
marcadas , praticas c leitm·as religiosas, e instrui-los nos 
dogmas c preceitos da Hcligião do Estado. 
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~ 3. • Preparar os mesmos alnmnos opportunamcntc p3r;1 
recdlerf'm a primeira communlliio, ~~ a eoufirmaçüo, e 
eminar-lllf's as preces que dmfto f<tzer por occasiüo dt~ 
assistirem á missa, ou receberem os Sacramentos, c de 
concorrerem ao rcfcitorio, ús aulas e aos clormitorios. 

~ á." Dar instrncções aos Inspectores para que~ possfto 
flPsrmpcilhar satisfactoriamente, na parle religiosa , <tS 
obrig<~çõcs dos seus cargos. 

§ 5. 0 Solicitar do Dircctor· tod;~s <ts providencias ne
ccssari<ts para o e!Iicaz desempenho das suas func<;ões evan
gelicas. 

CAPITULO IV. 

Do Medico. 

Art. 5. o Alêm das obrigações prcscriptas pdo lle
gulamento ao Medico , compl'lc-lhe: 

§ 1. o A prcscntar ao Dirce lar no principio de cada mcz 
hum relataria sobre as molef>tias dos alumnos que honYcr 
tratarlo no mez antecedente, declar:wdo :ts causas qne as 
tiverem produzido, os meios que cmprcgúra para com
bate-las, e com que ex i to. 

§ 2. 0 Participar ao Director qualquer indiciü de mo
lestia contagiosa que se manifestar em individuo pertencenl(~ 
ao Instituto, indicando o meio de realisar-se imurcdiata 
c efficazmente a sua separação. 

§ 3. o Designar as drogas, medicamentos com que deve 
~star provida a botica particular do Instituto para casos 
de urgencia. 

§ á. o Dar instrncções por escripto no cn fermciro a res
peito da npplicação dos remcdios, da dieta, c do mais 
(lliC convier ao tratamento dos doentes. 

~ 5. o Reclamar ao Director, nos casos graves, a con
vocação de onlros Facultativos com que deva conferir. 

CAPITULO V. 

Do T hesourciro. 

Art. n.o He derer do Thcsoureiro receber todas as 
qnanrias provenientes da renda do Instituto (Art. 75), 
c p<tgar 10das as con1:1s pertencentes t1 sua tlcspcza (Art. 
so ). 
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Art. 7. o Nüo receberú quantia alguma sem dar hum 
recibo de talüo, onde íicarú inscripta a sua importancia. 
o nome da pessoa ue quem foi rccebiua , c a data do re
cebimento. 

Art. S. o Da regra antecedente são exceptuadas as 
quantias que rccebct· do Thesouro, pot· conta do subsidio 
Yotado pela Asscmbléa Geral. 

Art. 9. 0 Nüo pagará conta alguma de despeza or
dinaria , sem nclla cstat· cscripto o - Visto c pague-se
com assignatura do Director ; e se for conta da despeza 
extraonlinaria , sem que, alem da precedente formalidade, 
se ache nella declarado pelo mesmo Director que fôra 
autorisado 1wlo Governo para faze-la (Art. 88 ). 

Art. 10. Os portadores das contas, autorisados para 
a sua cobrança, passarão nas mesmas os competentes re
cibos. 

Art. H. Tambem não pagará os ordenados e sa
lat'ios dos emprc·gados e serventes senão á vista da folha , 
que lhe fot· mensalmente remettida, nos termos do Art. 82. 

Cada empregado ou servente assignará o competente 
recibo na mesma folha. 

Art. 12. Em livro proprio assentará tudo quanto re
ceber, e pagar, dia por dia. referindo-se aos nu meros dos 
recibos de talão e das contas. 

Art. 13. SP.rá obrigado a prestar fiança de valor cor
respondente á h. • parte da renda do Inslituto. 

Art. 1á. O cargo de Thesoureiro ser~ exercido de 
prcfet·encia por hum dos Professores ou Empregados. 

CAPITULO VI. 

Do.~ Professores. 

Art. 15. Devem os Professores: 
§ 1. o Ensinar aos alumnos as mat~rias das respectivas 

aulas, explicando-as convenientemente. 
§ 2. o Lembrar-lhes, em qualquer occasião opportuna , 

os seus deveres como cidadãos , e dar-lhes conselhos uteis, 
sempre que delles careção. 

§ 3. o Tratar com igual desvelo a todos os seus alumnos, 
louvando os que derem boa conta de si, admoestando os 
que forem negligentes, e estimulando-os á que não des
prezem o beneficio que se lhes quer fazer .. 
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ArL lô. Não podem aceitar dos alumnos, nem de 
seus pais, tutores , ou protectores , retribuição ou pre
sente de nntureza nlguma, nem debaixo de qualquer pre
texto ; pena de demissão. 

Art. 17. Serão substituídos, nos impedimentos tem
porarios, h uns pelos outros, ou pelos llepetidor·es, e na 
falta destes por quem o Director designar, com oppro
vação do Ministro do lmperio. 

CAPITULO VII. 

Dos Repetidores. 

Art. 18. Hc da obrigação dos Repetidores: 
§ i.• Dirigir os alumnos no estudo preparatorio das 

suas lições, explicando-lhes o que for de mais dillicil in· 
telligencia, lembrando-lhes o que tiverem esquecido, e le
vando-os pelo raciocínio á cabal comprehensão das materias 
do mesmo ensino. 

§ 2. o Cumprir para com os alumnos, durante o es
tudo preparatorio, os mesmos deveres prescriptos aos Pro
fessores no Art. 15. 

Art. 19. Serão substituídos h uns pelos outros, sendo 
possível, ou quando não, por quem designat· o Director. 

Art. 20. He-lhes applicavel a disposição do Art. 16. 

CAPITULO V lll. 

Dos lnspcctorcs dos Alumnos. 

Art. 21. Cada Inspector deverú: 
§ 1. • Residit· no Instituto, c velar sobre os alumnos 

da sua turma (Art. 28), acompanhando-os nas horas de 
recreio, e passeio, advertindo-os com moderação das faltas 
que commetterem , e dando parte das mais graves ao Di
rectot· para serem reprimidas. 

§ 2." Comer á mesa com os nlumnos respectivos, e 
dormit· em aposento que communique com o dormitorio ~ 
para que possa sempre vigia-los c dirigi-los. 

§ 3,0 Não se recolher untes de haver verificado que 
todos os nlumnos da sua turma se achão accommodados 
nos respectivos leitos. 

§ á. o Dar parte por escripto ao Director , logo pela. 



manhã, do que tiYer occorrido na turma a seu cargo , 
e do procedimento e applicação dos alumnos no dia an
tecedente. 

§ 5." Cuidar no asseio doa alumnos, e inspeccionar o 
seu vcstuario, aconselhando-lhes que não estraguem a sua 
roupa, e dando parte ao Director de qualquer defeito que 
observar, assim no uniforme, como nas outras roupas c 
calçado, para que seja remediado. 

§ 6. • Pôr todo o esmero em que seus alumnos man
tenhão o silencio e recolhimento nas horas das aulas, das 
refeições, das preces c actos religiosos. 

Art. 22. Não podem sahir do Instituto sem licença 
do Director, e he-lhes tambem applicavcl a disposição do 
Art. 16. 

CAPITULO IX. 

Dos Serventes. 

Art. 23. O numero dos serventes, e seus sala rios 
serão marcados pelo Governo sobre proposta do Director. 

Art. 2á. Os que merecerem mais confiança serão 
applicados ao serviço dos dormitorios, e terão perto destes 
seus aposentos para acudii·em a qualquer hora em que sejão 
chamados. 

Os outros serão empregados na cozinha, despensa , 
enfermaria, casa de banho, asseio da casa e conservação 
do jardim e da chacara. 

Art. 25. Obedecerão aos Inspectores dos alumnos 
em tudo que for concernente ao serviço destes. 

Art. 26. Nenhum delles terá a menor familiaridade 
com os alumnos, nem aceitará destes, ou de seus pais, 
tutores , ou protectores retribuição ou presente, uem se 
encarregará, a pedido de alumno algum, de recado ou com
missão para dentro ou fóra do Instituto , sem prévia li
cença do Director: pena de ser suspenso com perda dos 
salarios, ou despedido conforme a gravidade do caso. 

Art. 27. Todos elles ouvirão, nos dias, e horas que 
lhes forem marcados, a explicação do cathecismo , e das 
verdades Evangelicas, que será feita pelo Capellão. 
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TITULO li. 

Dos Alumnos. 

CAPITULO X. 

Da classificação dos alumnos. 

Art. 28. Serflo classificados alumnos: 
§ i. o Em relaçflo ao seu estado, em contribuintes c 

gratuitos. 
§ 2. o Em relação á idade, em 3 classes ou turmas : -a 

1. • composta dos de 6 a 10 annos: a 2. • dos de 10 a 1li :-e 
a 3. a dos maiores de 1li. 

§ 3. 0 Emrelaçãoaoensino, em 2classes, asabcr-a 
1. • dos que frequentarem as aulas nos primeiros 3 annos :-e 
a 2. a dos que tiverem concluído com aproveitamento o re
ferido tricnnio. 

CAPITULO XI. 

Da instrucçilo religiosa. 

Art. 2!!. A explicação do cathecismo, e o ensino re-: 
Iigioso em geral terão lugar nas horas que o Director marcat 
nos dias feriados; e nos dias lectivos, em h uma das 3 horas 
destinadas para as aulas da manhã durante · o primeiro. 
triennio. 

Art. 30. Poderá o Capellão dividir os meninos em 
secções, conforme o progresso que fizerem, e confiar o 
ensino da que for composta elos principiantes ao cuidado 
de aigum Repetidor, mas sempre debaixo da sua inspecção. 

CAPITULO Xll. 

Do ensino e exames. 

Art. 31. Nenhuma alteração se fará no methodo do. 
ensino, provisoriamente adoptado, sem prévia pt·oposta 
elo Director, que para isso ouvirá os Professores por es
cripto, parecer do Commissario, e approvação do Governo,. 

Art. 32. As aulas serão abertas no dia 7 de Janeiro, 
e fechadas no dia 15 de Novembro de cada anno. 

Art. 33. Nos primeiros tres annos de ensino, as li-
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ções de primeiras letras e de instrucção religiosa terão 
lugar de manhã; e de tarde as de mu~ica e otlicios me
chanicos. 

Art. 3lJ. Do quarto anno Jectivo em diante poderão 
ser em dias alternados as lições, sendo então distribuídas 
como for mais conveniente, pelo Director com approvação 
do Governo. 

Art. 35. Fechadas as aulas, e no dia que for mar
cado pelo Ministro do lmperio, começarão os exames, que 
serão publicos, e feitos segundo o programma annualmente 
organisado pelo Director, ouvidos os Professores e de ac
cordo com o Commissario. 

Art. 36. Concluitlos os exames, o Director, o Ca
pcllão e os Professores, reunidos em presença do Com
missa rio, julgarão do merito dos alumnos, tendo em at
tenção os exames feitos e as respectivas notas durante o 
anno. 

Art. &7. Os alumnos que não merecerem approvação, 
serão obrigados a repetir o anno até duas vezes mais. Aquelles 
que, apezar dessas repetições, nenhum progresso fizerem, 
terão o destino que ulteriormente lhes der o Governo, 
ouvidos o Commissario e o Director. 

CAPITULO XIII. 

Do movimento dos alwnnos. 

No Verão. 

Art. 38. Os alumnos das 5 ás 6 horas da manhã 
deverão levantar-se, vestir~se e orar em commum na Ca
pella , e terão : 
· Das 6 ás 7-repetição das lições estudadas na vespera. 

Das 7 ás 8- almoço, e recreio. 
Das 8 <is 1.1 -lições de primeiras letras , e religião 

nas diversas aulas. 
Das 11 ás 111/2 -recreio. 
Das 11 1/:?. á 1 hora da tarde -estudo preparatorio 

das licões de musica. 
De 1. ás 2 1./2-jantar e recreio. 
Das 2 1/2 ás lJ 1/2 - lições de musica nas segundas, 

quartas , e sextas feiras, c de officios mechanicos nas 
terças, quintas e sabbados, 
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Da!i 4 1/2 ás 5 1f2 - leitura instructiva. 
Das 5 1/2 ás 6 1/2 -passeio na chacara e gymnastica. 
Das 6 1/2 ás 8 1/2 -estudo preparatorio das lições 

para o dia seguinte, e havendo tempo, leitura instructiva 
ou religiosa , como determiuar o Director de accordo com 
o Capellão. 

Das 8 1/2 ás 9 1/2- ceia, oração em commum, en
trada para os dormitorios. 

l'fo in~:erno. 

Os alumnos levantar-se-hão ás 6 horas da manhã e 
até ás í devem vestir-se e preparar-se, c orar em com
mum na Capella, e terão: 

Das 7 ás 8- repetição das lições da vespera. 
Das 8 ás '9 -almoço e recreio. 
Das 9 ás 12 -lições de primeiras letras e de religião 

nas diversas aulas. 
Das 12 á 1/2 hora-recreio. 
Da 1/2 hora ás 2 -estudo preparatorio das lições de 

musica. 
Das 2 ás 3 -jantar e recreio. 
Das 3 ás 5 - lições de musica , nas segundas, quar

tas c sextas, e de officios mechanicos , nas terças, quin
tas e sabbados. 

Das 5 ás 6 -passeio e gymnastica. 
Das 6 ás 8 -estudo preparatorio das lições para o 

dia seguinte. 
Das 8 ás 8 Jj2 -leitura instructiva ou religiosa. 
Das 8 1/2 ás 9 1/2- ceia, oração em commum, e 

entrada para os dormitorios. 

CAPITULO XIV, 

Dos feriados e ferias. 

Art. 39. São dias feriados os domingos , dias san
tos de guarda e de festas, ou luto nacionaes, e os da 
semana santa, da quarta feira ao sabbado da alleluia. 

Art. úO. Nos dias declarados no Artigo antecedente 
observar-se-ha a ordem prescripta no Art. 38, menos 
quanto ás horas do ensino , que serão Iintitadas ás se
guintes: 
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Das 9 ao meio dia - insll'Ucção religiosa. 
Das h ás 5- exercícios de musica. 
Das 7 ás 8- estudo preparatorio das lições. O tem

po restante será dado ao recreio , ou leitura, ou traba
lho mechanico, conforme a inclinação particular dos 
alumnos, que será attendida pelo Director. 

Art. hl. As ferias começarão no dia em que se 
concluírem os exames, e durarão até 6 de janeiro se
guinte. Durante ellas será permittido aos alumnos irem 
para as casas de seus pais , tutores ou p1·otectores. 

Art. 42. Os alumnos , porêm , que ficarem no Ins
tituto , sujeitar-se-hão ao que fica disposto no Art. !tO. 

TITULO III. 

Da disciplina. 

CAPITULO X V. 

Da separação dos alumnos. 

Art. lt~t As meninas cegas, seja qual for a sua 
idade , serão completamente separadas dos meninos : te
rão á parte nulas, casa de trabalho, lugar de recreação 
e passeio, refeitorio e dormitorio. 

Huma das mestras. debaixo das ordens do Di
rector, fará as vezes deste na parte do editicio do _Ins
tituto. que lhes for exclusivamente destinada. 

Art. !Já. As turmas, quer de hum quer de outm 
sexo , deverão ser, quanto possível, separadas entre si: 
cada h uma terá , em regra, donnitorio e refeitorio á pal'
te. Na collocação dos leitos nos dormitorios guardar-se-ha 
a distancia pelo menos de h palmos de huns para outros. 

CAPITULO X V!. 

Do vestuario e reuniões. 

Art. 45. O uniforme dos alumnos será para os 
dias festivos ou quando sahirem , sobrecasaca de pano o 
verde escuro , de gola em pé e abotoada com botões 
amarellos , calças da mesma fazenda, gravata e bonet pre· 
tos, botins de vaqueta : c para os dias ordinarios ja~ 
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queta ou rodaque de lã escura abotoada com bootões pre
tos, calças da mesma f:uenda , gravata de chita, honet 
preto e sapatos de vaqueta , de\'cnuo no verão as calças 
ser de linho escuro. 

Art. li o. O tr:1je das meninas consistirá, no 1. o 

caso , em vestido de cassa verde escura , afogado , col
larinhos brancos e lisos, cintos, botins pretos e véos 
brancos: e no 2. o caso, em vestido de chita escura e 
sapatos , tendo o accrescimo de hum chale úe lã no in
verno 

Art. b.7. To ela a roupa branca de corpo e de ca
ma será de linho ou algodão ; sendo os cobertores de 
chita na estação quente , e de lã ou algodão grosso na 
fria. 

Art. l!8.· Sempre que os alumnos se reunirem nas 
aulas e refeitorio ou na entrada e sabida desses lugares , 
deverá reinar entre elles o mais profundo silencio. 

Antes de começarem e depois de acabarem as li
ções e refeições, dirigirão todos em alta voz ou cantando 
adequadas preces ao Altíssimo. 

CAPITULO X VIl. 

Da Communicação com externos. 

Art. lt9. Os alumnos só poderão recebet· VISitas de 
seus pais ou de quem suas vezes fizer, ou de pessoas 
expressamente autorisadas por elles , e com prévia licen
ca do Director. 
· Art. 50. Estas visitas só terão lugar nos domingos 
e quintas feiras, nas horas de recreio , e em sala des~ 
tinada para locutorio. 

Art. 51. No acto de dar licença, o Dit·ectot• fará 
aviso ao Inspector da turma competente para que acom
panhe , ou faça acompanhar por pessoa segura o alum
no que ti\'er de ir ao locutorio. 

Art. 52. A nenhum alumno he permittido receber 
livro ou dauiva alguma, sem que primeiro faça apt·esen
tar o objecto ao Director , e obtenha deste autorisação 
para possui-lo. 

Qualquer objeclo , não autorisado , que for encon
trado em poder dos alumnos , será apprehendido e remet
tido aos respectivos pais ou a quem suas vezes fizer ; 
senuo alêm disso punidos os infractores. 
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ArL 53. Os alumnos poderão sahir para as casas 
de seus pais ou das pessoas que os repr~srntarcm , no 
1. o domingo de cada rnez, c nos dias de festa nacio
nal , precedendo sempre licença do Di rcctor. 

Art. 5!J. Esta licença será concedida debaixo da 
condição de ser o alumno recebido á porta do Institu
to por pessoa de confiança que haja de conduzi-lo , e 
se obrigue a reconduzi-lo á noite ~ ou na manhã seguinM 
te , antes da abertut·a das aulas, sob pena de ficar pri
vado de sahir nos dous mczes seguintes. 

CAPITULO XVIII. 

Das penas. 

Art. 55. As penao a que Jicão sujeitos os alumnos 
são: 

1.a Reprchensão em particular. 
2.• Dita em presença dos outros alumnos. 
3. a Privação do recreio e passeio. 
h. • Privação com trabalho do recreio e passeio. 
5.a Prohibicão de sahir. 
6. a Conservar-se de joelhos por algum tempo. 
7. a Prisão simples. 
8. • Dita com trabalho proporcionado ás suas forças. 
9. • Privação dos feriados e das ferias. 
:10. Expulsão do Instituto. 

Art. 56. Estas penas , á excepção da ultima, serão 
applicadas de modo que não fique o alumno privado de 
àssistir ás licões. 

Art. 57: As tres primeiras poderão ser applicadas 
pelos Inspectores e Professores, e as outras pelo Director, 
devendo á imposição da ultima preceder approvação do 
Governo. 

Art. 58. Aquelles a quem se incumbe a applicação 
destas penas terão sempre o maior cuidado em propor
ciona-las á gravidade das faltas commeuidas. 

Art. 59. Os Alumnos condemnados á priv<Jção de re
creio ou de passeio , com ou sem trabalho, reunir-se-hão 
em huma sala debaixo da inspecção de hum Hepetidor 
ou Inspector. 



CAPITULO XlX. 

Dos premio:;. 

Art. 60. Ju!gado o mr.rito do~ alumnos, como fi
ca determinado no Art. ~Hi. proceder-se-lia em <1cto sue~ 
eessivo á adjudicação dos premias. 

Art. 61. Haverá annualmcnte 3 premios- o de le
tras- o de musica- e o de orricios - para os meninos, 
e outros tantos parJ as meninas. 

Com,i~tirú cada premio em hum ohjeclo util ao alum
no , cujo valor não excederú de 20<7')000. 

E~tcs premias serão adjuJicadus pelos julgadores tln 
merito ácjuelles que nas respecli ,·as classes de rã o mdlwr 
conta de si. , 

Art. 6:2. Haverá tambcm annualmcntc hum premio 
de- proccdi:ncnw exccllcnle- para o menino , e outro 
igual para a menina , que mais se distinguirem, duran
v~ o ;mno • por sua d.ocilidade , circumspccção, pruden
cia c applieação. 

Consistirá igualmrnte cada hum desu~s premias em 
hum objt!CLO util do \alor <•cima tlcclarado e na sua ad
judicação deverão intervir, alem elos referidos julgadores, 
todos os Hcpetidnres e lnspectores , votaudo em escrutí
nio secreto, que serú apurado pelo Commissario. 

Art. 63. Quando qualquer dos ditos premios for ad
judicado ~ algum alunwo gratuito , poderá o Director pro
por que lhe s~ja 1wgo em dinheiro para ter o destino 
(IUC lhe dá o Art. 37 do Hegulamcnto. 

Art. 6.l. Feita a adjudic<l:_:ão dos premias, o l\li
nistro do lm1>erio os distrill uirá, 11\} dia que marcar. e 
em acto publico c solemne. 

Art. 05. Esse acto cnmeçerá por hu.n discurso r~
citado pelo alumno, que o Dircclor dcsigHJr, sobre :~s
su:llpto allusivo ú solcaHJiJadc tlo dia. St'gai:·-sc-:Ja a lei
tura em voz alta dos nomes d.;;s prcm:aclc>s , c a entrcgt 
dos rcspectivo3 prcmios, e a~al>~H'Ú por culi'O dis::tFso, 
lid:.> pda Director, ou por ülgu:n Prof:~ssOi' d2signado por 
ellc, sobre a histo:·ia, p rogrcsso c csLldo do instiUta. 
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TITULO IV. 

Da administraçiio cconomica. 

CAPITULO XX. 

Da bibliotheca. 

Art. 66. A bibliothcca conterú, alêm das obras que 
já lhe forão doadas pelo bcmfeitor Alvares de Azevedo , 
todos os livros, quadros, mappas e mais objectos neccs
sarios para o ensino gera I. 

Art. 67. Será anuualmente augmentada com outras 
obras das mais correctas c uteis , que serão compradas 
pelo Director, precedendo proposta sua , e autorisação 
do Governo, e tendo-se sempre attenção ao estado eco
uomico do Instituto. 

Art 68. Ficará debaixo da guarda immediata do 
Director, e ningucm poderá alli entrar nem consultar qual
quer o!Jra sem sua permissão. 

Art. 69 .. Nenhuma obra oa objecto sahi1·á clella sem 
permissão por escl'ipto do Director , e recibo da pessoa 
a quem fo1· confiado , obrigando-se a restitui-lo em be:n 
estado, ou a pagar o seu custo. 

CAPITULO XXI. 

Da rouparia. 

Art. 70. Toda a roupa do corpo, cama, mesa, e 
cozinha, c o calçado em reserva, p<~rtencentt·s aos alum
nos, serão gu:~rdados em sala propria, revestida dos ar
marias ncccssarios , em que e5tejão arrumados os diver
sos ohjectos. 

Art 7J. Na arrum:1ção clf'rem ficnr separ<ldas não 
~ó ilS roupas do corpo dos alnmnos de hum c de ou
tro sexo , contribuintes c gratuitos, como todas as ou
tras, conforme o seu rcspecti\'O destino. 

Os l:otins c s:1patos, novos ou concertados , serão 
t~mhcm ;:r~um~dos em Jugm· proprio, com a sepnração 
reco:nm<'ll(L.lda qnanto ao sexo c condiçi:o dos alumnos. 

Art. í2. Os serviços de cílslnr:l , lar;:g-~~m , c cn
go1:1:;wdo serão feitos dentro do Esw!Jclecimcnto. Só em 
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caso de necessidade , ou grande conveniencia se-lo-hão 
fóra , precedendo annuncios , e ajuste com pessoas que 
se obriguem a presta-los com mais vantagem. 

Art. 73. O Directot· encarregará a pessoa zelosa e 
diligente, a guarda c cuidado da rouparia, e a direcção 
especial dos referidos serviços. 

Art. 7 h. O mesmo Director visitará frequentemente 
a rouparia , e vet·ilicará se alli se guarda a ordem neces
saria, e se os serviços são regularmente feitos. 

CAPITULO XXII. 

Das rendas. 

Art. 75. A renda do Instituto compõe-se: 
§ 1. o Do 'subsidio do Thesouro Publico , que for an

nualmente ''Otado pelo Poder Legislativo. 
§ 2. o Das mesadas dos alumnos contribuintes. 
~ 3. o Das doações que lhe forem feitas. 

Art. 76. O subsidio será arrecadado mensalmente na 
razão da duodecima parte do total votado para o anno, 
e recebido pelo Thesoureiro, precedendo ordem do Minis
tro do Imperio. 

Art. 77. As mesadas serão cobradas por trimestres 
adiantados, passando o Thesoureiro hnm recibo de talão 
(Art. 0 6. 0 ). 

Art. 78. Qualquer somma, ou objecto, offerecido 
ou deixado ao Instituto, será assentado no livro das doa
ções e assignado o respectivo assento pelo Director , e pe
la pessoa encarregada da entrega, que haverá alêm disso 
do Thesourciro o competente recibo (Art. 7. 0 ). 

Art. 79. Os saldos que se realisarem no fim do an
no. serão de preferencia a pplicados, com prévia autorisa
ção do Ministro do Imperio á compra de Apolices da 
Divida Publica fundada. 

CAPITULO XXlli. 

Das despezas. 

Art. 80. A despez<~ do Instituto compõe- se das se
guintes verb<~s: 

1. • Pessoal. 
2. • Alimentação. 

p 3. a nouparia. 



ú. • Enfermaria. 
5. • Diversas. 
6.• Extraordinaria. 
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Art. 8L A despeza do pessoal comprehende os se
guintes Artigos: -ordenados dos empregados e salarios 
dos serventes. 

Art. 82. O Director fará organisar no fim de cada 
mez a folha dos ordenados, e salarios vencidos, que se
rá verificada e assignada por elle , c remettida no 1. o dia 
util do mez seguinte ao Ministro do Imperio. Voltando 
approvada será a mesma folha entregue ao Thesoureiro, 
que pagará á vista della os respectivos vencimentos. 

Art. 83. A despeza de alimentação comprehcnde:
os generos necessarios para o sustento dos alumnos, e 
dos empregados, e sen'cntes que ti verem mesa no Insti
tuto: -e combustível. 

Art. 84. Taes ohjectos serão fomecidos por contrac
to precedendo annuncios, e aceitando-se a proposta que 
mais vantagPns olferecer, sem prejuízo todavia da boa 
qualidade dos mesmos objectos. 

Os nomes dos contractadores preferidos serão publica .. 
dos e declarada a razão da preferencia. 

Só no caso de não haver conconentes, ou de não 
serem vantajosas as propostas offerecidas, poderá o Direc
tor· provet· ao fornecimento por outro meio, que indica
rá , e submetterá á appt·ovação do Miuistr·o do Imperio. 

Art. 85. A despeza da rouparia comprehende: -fa
zendas e feitio de roupa nova :-concertos da já servida: 
-lavagem e engommado:- calçado novo:- reparação do 
usado:- e miudezas. A compra das fazendas e do calçado 
será tambem contractada , se mais conveniente for; guar
dando-se quanto ao mais a disposição do Art. 72. 

Art. 8ô. A despeza da enfermaria comprehende:
medicamentos : - dietas: - e conferencias de Medicos em 
casos graves. 

O fornecimento dos remedios e das dietas se fará igual
meu te por contracto, sendo possível. 

Art. 87. A despeza sob a rubrica de- diversas
comprehende:- guisamento da Capella :- illuminação da 
casa:- cartns, mappas e o mais que for iudisprnsnvel para 
o ensino, c tenha de ser renovado:- livros, p1pel e ou
tros objcctos necessarios para a cscripturação ( Art 89) , 
e para o expediente da dircc~:ito. 
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Em rcgt·a serú feito por contracto, como dito ficn , o 
fornecimento dos :1rtigos de nwior consumo que cntrão 
nesta verba de dcspeza. 

Art. 88. A d<·spcza extraordinaria comprehende qual
quer outra não classificada que se tornar necessaria, e 
só poderá se1· feita com prévia autorisação cscripta do 1\linis
tro do lmpcrio. 

TITULO V. 

Da contabilidade. 

C:APITULO XXIV. 

Da cscripturação. 

Art. 89. Haverú no Instituto os livros seguintes: 
1. 0 Da matricula dos alumnos: devendo cada termo con

ter o nome, idade, liliaçiío, naturalidade, causa c tem
po da cegueira, assim como o nome e condição de quem 
responder pelas mesadas do alnmno se fot· contribuinte, 
ou deva ser informado do seu estado se for gratuito. 

2." Das dO<tÇÕes que se fizerem ao Instituto; cumprin
do que em caua <tssento se especifique a quantia , on se 
descreva a cousa uoada, c se declare o nome do doa
dor, observada alêm disso a disposição final do Art. í8. 

3. o Da enferma ri:;, : no qual, em columnas distinctas, 
se assentará o nome do alumno enfermo, dia de sua en
trada , causa e estado da molestia : e se notarão todos 
os factos principaes que occorrerem até que convalesça ou 
succumba. 

lJ. o Do inventario : onde serão descriptos todos os mo
veis , alfaias, e mais objectos do uso especial da Capei la 
e da casa do Instituto; c se tomará nota ela quantidade, 
qualidade e estado da roupa e calçado existente na ron· 
paria, com distincção da que estiver em uso, e da que 
se nch<1r em resen<l. 

5. 0 Da receita e despcza: seguindo-se pot· emquanto 
o systcm<l simples. 

Art. 00. Todos estes livros serão abertos, rubric<l
dos c encerrados pelo Commissario , c seu numero não será 
::tltcrndo sem nutorisacão do Governo. 

Art. \11. O 1.c ~ 2. 0 livros scrflo escriptur:H:os pelo 
:Dircctor, on por hum Profr~ssor designndo por <~ilc, c dí'haixo 
tle ~ua immcdiata Íll'j)!'<:ção; e o 3. o o scrú pelo ~l<:di-
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co, ou púl' pessoa: do Instituto, indicada por clle, que o 
faca debaixo de sua direccão. 

· Art. 92. A cscripturaÇão do lt. • e 5. • livros, até ulte
rior deliberação do Goveruo , será encarregada áquelle dos 
cmpregatlos do Instituto , que o Director julgat· mais ha
bilitado pura este gcncro de tr·ahalho. 

CAPirULO XXV. 

Das contas e orramcntos. 

Art. !>3. O Director· no fim de cada mez, á ,-ista 
elo caderno do Thcsoureiro ( Art. 12. ) , dos recibos de ta
lão ( Art. 7.•), dus contas pagas (Arts. 9.• e 10.•), e 
da folha dos ordenados (Art. 11. ) , fará organisur a con
ta da recci La e despeza realisatla. Será fonnalisada segun
do os §§ do Art. 75, quanto á receita, e segundo as ver
bas do Art. 80, quanto á despeza , especificando os Arts. 
comprcheuuidos em cada verba ( Cap. XXlll), e dcclat·an
do O que Se tÍVCI' dcixauo ue receber e pagar, dentrO 
c por· conta do mesmo mez. 

Este balancete, depois UI! verificado e assignado pelo 
])irccLOr c Thesourciro, será remeltido ao Ministro do lmpe
rio até o dia 5 do mez seguinte. 

Art. 9[J. Pelo mesmo methodo fará tambem organi
sar no fim do 1. • semestre de anno , outra conta da recei
ta e despeza nelle realisatlas, que será acGmpanhada de 
todos os documentos justificativos, e t·emettida á Secre
taria d'E~tado dos N"egocios Imperio até o dia 10 do mez 
seguinte. 

Art. n5. Outrosim fará igualmente organisar no fim de 
cada auno a conta geral ou balanço da receita e dcspeza 
do Instituto, segundo as indicações dos dous artigos prece
dentes, que será remcttido ao Ministro do Imperio até o 
dia 15 do mcz de J un!ro. 

Art 06. O balancete mensal e do semestre, e o 
balanço do anno será cada hum acompanhado do orçamen
to do mcz do semestre, c do anno futuro , org:misa<los 
pelo mesmo thcor. 

Nestes orçamentos o n;rector Wrá sempre e:u vista 
que a despeza á que he destiuado o sub3idio nunca exce
da á parte correspondent2 da somau votada pelo Poder 
Legislativo. 

A:·t. 07. A yista do bLt!l~:~t:.! dJ m~z ti:Hb, c do 
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orçamento <lo futuro, o Ministro do lmperio drpois <le fa ... 
ze-los verificar, expedirá ordem para que na. esta«:ão com
petente seja entregue ao Director ou Thesoureiro a duode
cima parte do subsidio, ou a quantia que for precisa para 
a despeza orçada. 

Art. 98. O balancete do semestre e o balanço do an
no com os documentos respectivos passarão ao Thesouro 
Publico para serem liquidados, e satisfeitas as solemnida
des fiscaes. 

TITULO VI. 

D i.çposições gcraes. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 99. As portas do Instituto serão abertas ás 5 
horas da manhã , e fechadas ás 9 da noite. 

Art. 100. Hum dos serventes de maior confianca ser
''irá por em quanto de Porteiro, debaixo da vigilau'cia do 
Director, á quem competirá nomea-lo, e dispensa-lo. 

Art. 101. Ninguem poderá sahir do Instituto antes 
de ser aberto, ou entrar nelle depois de fechado sem ex
pressa licença do Director. 

Art. 102. A entrada do Instituto poderá ser franquea• 
da, com permissão do Oirector, sómente nas quintas-feiras. 

Art. 103. O Dir~ctor annunciará a sua permissão, e 
a hora da visita, em rotulo porta til , que fará collocar no 
portão da chacara ás 5 da manhã de cada quinta-feira ; pri· 
meiro de cada mez pelas folhas publicas. 

Art. 10lJ. Quando seja inconveniente a referida visita, 
a ausencia do rotulo servirá de annnncio contrario. 

Art. 105. A qualidade e quantidade dos alimentos 
para refeições dia rias, assim nos refeitorios, como fóra 
delles, serão reguladas por tabellas, que o Director orga
nisará, attendendo ás regras hygienicas, e á necessaria 
economia. 

Art. 106. Estas tabellas serão feitas <le maneira que 
possão ser collocadas nos refeitorios, e lidas por todos, 
que tiverem de velar na sua execução, ou desejarem con
sulta-Ias. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Dezembro de 
18M. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
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N,• 243.- MARINHA.- Aviso de 19 de Dezembro 
de 1854. ~Altera o Regulamcuto provisorio pam a 
Praticagem da Barra c Bahia de S. ~Marcos, na 
Provincia do llfarc.tthão, que ba,ixou com o A viso de 22 
de Setembro de 1852. 

. N. o 61. Rio de Janeiro, 1ílinisterio dos Negocias da 
Marinha, em 19 de Dezembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -'-Sendo presente a Sua 1\Ia
gcstade o Imperador o Oflicio que V. Ex. dirigi o 
a esta Secretaria d' Estado, sob n. • 24 e em data de 
11 de Maio ultimo, informando scbre as alteracõcs, 
que o Capitão do Porto d'essa Província propoz como 
necessarias no Hegulamento provisorio da Praticagem 
da Barra e Bahia de S. Marcos, segundo a sua ex
periencia de mais de hum anno , Houve por bem 
O Mesmo Augusto Senhor Approvar as ditas allera
~;ões, sendo algumas dellas modificadas , como Y. 
Ex. verá , e consta das seguintes disposições. 

Os Artigos 15, 16 e 18 do Regulamento provi
sorio, a que se refere o A viso de 22 de Setembro 
de 1852 para a Praticagem da Barra e Bahia de S. 
l\larcos , na Província do Maranhão ficiio assim alte
rados: 

Art. 15. As Embarcacões Nacionaes e Estran
geiras pagarão pela Praticagem de sahida, sendo de 
tres mastros, quarenta e seis mil e quatrocentos réis, 
sendo de dous, quarenta mil réis, e de entrada, 
vinte sete mil e duzentos réis, alêm de seis mil e 
quatrocentos réis pela amarração , oito mil réis pela 
conducção para a praia ou estaleiro, quando tenhão 
de fazer algum reparo, e doze mil réis, sendo para 
o lugar denominado - Madre de Deos. -

De cada soccorro que os Praticas prestarem , 
desde o recife da lagoa até os baixos da barra ex
clusive, cento e vinte mil réis; sendo nestes ses
senta mil réis; sendo nos baixos proximos a Gui· 
marães, Pirajuba e Corôa Grande, duzentos e qua~ 
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renta mil réis ; ·c esta mesma quantia quando a 
Embarcacão for conduzida pela Bahia de S. José, 
Rio Mosquito e Itaqui a demandar a barra. 

Art. 16. As Embarcações, que não quizerem 
receber Pratico, pagarão metade da taxa estabelecida 
para a Praticagem no Artigo antecedente , tanto na 
sahida, como na entrada. São exceptuadas desta 
meia taxa as Emharcac;ões de Cabotagem , cujos Ca
pitães ou l\Iestres dispensarem o serviço da Pratica
gem por serem Praticas da Costa e Barra da Provín
cia, e como taes se achem matriculados na respectiva 
Capitania do Porto. 

Art. 18. Haverá hum cofre com duas chaves a 
cargo de hum dos Praticas, por elles escolhido com 
approvação do Capitão do Porto , devendo huma das 
chaves ficar em poder do Pratico Mór, e outra na 
mão do dito Pratico responsavel. Este tambem lerú 
a seu cargo hum livro da receita e despeza do dinheiro 
proveniente da Praticagem, cuja escripturação con
servaní. sempre em dia , e será feita conforme as 
ordens e sob a inspecção do Capitão do Porto; de
vendo extrahir annualmente a conta da receita e 
despeza da Praticagem, para ser remettida á Secretaria 
d'Estado dos Negocios da l\Iarinha, por intermedio 
da Capitania. Por este encargo perceberá o referido 
Pratico mensalmente a gratificação de seis mil réis, 
que será paga pelo respectivo cofre. 

Servirá o sobredito cofre para n' elle se arreca
darem as quantias recebidas pelos trabalhos da Prati
cagem, segundo o que se adm disposto nos Artigos 
15, 16 e 17 deste Regulamento, e mensalmente se 
fará a distribuição da somma, que existir no mesmo 
cofre, depois de deduzidas todas as despezas, di vi
dindo-a em partes iguaes pelo Pratico Múr , e os de
mais Praticas. 

Ficão addicionados ao mencionado Regulamento 
os Artigos seguintes: 

Art. 19. Os Praticos que prestarem algum ser
VIÇO extraordinario, ou qualquer outro , de que se 
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conforme for arbitrado por peritos, nomeados pela 
Capitania do Porto. 

Art. 20. Se algum dos Praticos, por motivos 
alheios á Praticagem , exceptuado o caso de moles
tia provada, deixar de fazer o serviço que lhe com
petir por escala durante o mez , não lera direito á 
quota respectiva , que será dividida somente pelos 
demais Praticos. 

Art. 21. O Pratico, que se der ao vicio de 
embriaguez, ou tiver mao comportamento habitual , 
será preso por hum até oito dias, pela primeira vez, 
pela segunda , até quinze dias, e se não corrigir-se, 
soffrerá a pena de demissão. 

O que tudo communico a V. Ex. para sua 
intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Maria da Silva 
Parunhos- Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

N .0 2-H.-BIPERIO-.hiso de 20 de Dezembro de 1854. 
Autorisa o Director Geral do Correio a mandar cobrm· 
pela correspondencia entre o Estado Oriental e a Pro
úncia de S. Pedro pela linha de Correio ultinW1?Wnte 
creadn, porte igual ao que se exige pelos cartas que se 
?"ecebem por todas as l-inhas de Corl'cios terrestres 
do lmperio. 

3. a Seccão. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
gocias do Imperio em 20 de Dezembro de 1854. 

Em solucão ao Officio de V. S. n. 0 233, de 3 
de Outubro passado, em que consulta ao Governo 
Imperial sobre o porte que se deve exigir da corres
pondencia entre o Estado Oriental e a Província de 
S. Pedro, pela linha de Correio ultimamente creada , 
visto como parece não ser applicavel ao caso de que 
se trata a disposição do Art. 266 do Regulamento 
não faça menção neste Regulamento, serão pagos 
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de 21 de Dezembro de 1844, que só c unicamente 
respeita ao Sello que devem pagar nos Correios Ma
rítimos as cartas que se receberem de Nações Estran
geiras : tenho de declarar a V. S. que fica aulorisa
do para mandar cobrar da dita correspondencia porte 
igual ao que se exige pelas cartas que se recebem em 
todas as linhas de Correios terrestres do Imperio, 
segundo V. S. propõe no dito seu Officio. 

Dcos Guarde a Y. S.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Director Geral do Correio .. 

N. 0 245. -GUEHRA.- em 20 de Dezembro de 1S31. 
Desapprora , e ~~'nanda díssolrcr os Conselhos de 

Guerrct permanantcs. 

Rio de Janeiro. l\Iinistcrio dos Negocios da Guerra 
em 20 de Dezembro de 1854, 

Illm. c Exm. Sr. ~ Tendo Sua l\Iagestade o 
Imperador por Aviso de 1:3 de Fevereiro de 1831, 
junto por copia , expedido ao Presidente da Provín
cia de Pernambuco, Desapprovado a nomeação de 
Conselhos de Guerra permanentes; assim o communico 
a V. Ex. . a fim de que ordene ao Commandante das 
Armas dessa Província que dissolva o Conselho de 
que trata a sua ordem do dia n. o 400, conforman
do-se com o disposto no mencionado A viso. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara Bel
legarde. - · Sr. Presidente da província da Bahia. 
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N: 246.- Em 22 de Dezembro de 1854. - Autorisa 
o Director da Ar.~enal de Guerra a licenciar por 15 

dias os aprendises menores. 

Rio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocias da Guerra 
em 22 de Dezembro de 1854. 

Sua Magestade o Imperador manda aulorisar a 
V. S. a dar licença até quinze dias aos Menores do 
Arsenal de Guerra da Côrte. 

Jleus Guarde a V. S.- Pedro d'Alcantara Bel· 
1egarde. - Sr. Jeronimo Francisco Coelho. 

N.• 24i. - FAZK\JH. -Em 23 de Dezembro de 
185~.- O Almrd de 16 de Seteml•ro de 1817 só 
comprehende as Ordens Riligiosas, e não as Igrejas, 
Capcllas, Ermidas, Confrarias, ~c. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fa~ 
zenda em 23 de Dezembro de 1854. 

Tendo a Secção dos Negocias da Fazenda do Con~ 
se1ho d'Estado, a Quem Sua Magestade o Imperador 
Mandou Consultar sobre a intelligencia do Alvará de 
16 de Setembro de 1817, de que trata o Officio a 
Vm. dirigido pelo Procurador );'iscal da Thesouraria 
do Ceará n. o 35 de 25 de Setembro ultimo, sido de 
parecer que á vista da redacção clara do citado Alva~ 
rá com razão opinou o referido procurador Fiscal que 
elle só comprehende as Ordens Religiosas, e não as 
Igrejas, Capellas, Ermidas , Confrarias , & c. ~ que 
não são dispensadas das Leis da amortisação , c por 
isso necessitão de licença Regia para possuírem bens 
de raiz: Conformou-se o Mesmo Augusto Senhor com 
este parecer por Sua immediata ;Resolução de 16 do 
corrente. O que a Vm. commumco para seu conhe
cimento e para o fazer constar ao mencionado Pro· 
curador Fiscal. 
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E outro sim cumpre que em virtude da mesma 
Resolução Vm. revogue a Circular, que por essa Di
rectoria foi expedida em 12 de Janeiro do corrente 
anno, contra o que expressamente determinárão a do 
Thesouro de 13 de Abril de 1832, e a Ordem tambem 
deste de 19 de Dezembro de 1833, cuja doutrina 
declarando que não são comprehendidas no favor do 
Decreto de 16 de Setembro de 1817 outras corpora
ções mais alem das Ordens Religiosas, ficando todas 
as outras, a que cabe o nome de Corporações de 
mão morta, sujeitas ás disposições geraes das Leis da 
Amortisacão, deve continuar em seu inteiro vigor. 

Deos Guarde a Vm.- Marquez de Para~á. -
Sr. Director Geral interino do Contencioso. 

N." '218.- Em 23 de Dezembro de 1854. --Sobre a 
intelligencia do Art. 62 do Decreto de 20 de No

vembro de 1850. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 23 de Dezembro de 1854. 

O 1\Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro N acionai, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província do Maranhão, em resposta ao 
seu Officio n,o 116 de 25 de Novembro ultilllo, que me
nos bem entendeo a ultima parte do Art. 62 do Decreto 
de 20 de Novembro de 1850, julgando nella compre
hendido o Escripturario da mesma Thesouraria Pedro 
d' Alcantara Pinheiro, para mandar pagar-lhe o orde
nado dos cinco mezes decorridos desde 17 de Junho , 
em que deixou o exercício de Inspector da Thesou
raria da Parahyba até 17 de Novembro proximo findo , 
em que tomou posse do referido lugar de 1. o Escrip
turario ; por quanto não foi o mesmo Empregado em 
commissão á essa Thesouraria , caso de que trata o 
citado Art. 62, mas definitivamente despachado para 
hum dos lugares de1la. 
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Estando conseguintemente comprehendido nas dis
posições dos Arts. 61 e 65 do mencionado D2creto, 
nenhum direito tendo a perceber o ordenado do tempo 
que não servio, e somente a ajuda de custo, na qual 
deve comprehender-se huma somma correspondente 
ao ordenado do tempo indispensavel para o seu trans
porte, e em que está fóra do exercício: declara outro 
sim ao mesmo Sr. Inspector que não póde ser ap
provada a deliberação que tomou; cumprindo que o 
dito 1. o Escriplurario reponha o que por effeito de lia 
recebeo. - ~!arquez de Paraná. 

N. 0 249.-BIPERIO.-Aviso de 23 de Dezembro de 
1854. - Ao Thesoureiro das Loterias. Os individuas 
afiançados para venderem bilhetes de loterias não o pode1n 
fazer senão em hurna casa; e os contravenlores desta 
ordem devem ser processados e punidos. 

4.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 23 de Dezembro de 1854. 

Para fiel execução do Art. 35 do Regulamento 
que baixou com o Decreto n. o 357 de 27 de Abril 
de 1844, nesta data declaro á Illm. Camara Muni
cipal, que os indivíduos afiançados no Thesouro para 
venderem bilhetes de loteria , e fraccões dos mesmos 
bilhetes , não podem exercer essa i'ndustria se não 
em huma casa, não devendo por isso a mesma Illm. 
Camara conceder a cada huma dellas mais do que 
huma licença , e ao Desembargador Chefe de Policia 
recommendo o emprego da mais rigorosa vigilancia 
para que scjão processados e punidos aquelles dos 
dilos afiançados que , abusando da licença que lhes for 
concedida expuzerem á venda em mais de huma casa 
os referidos bilhetes e fracções. O que communico a 
Vm. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. 1'hesoureiro das Loterias. 
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N. 0 '250.- FAZENDA..-Em 2G de Dezembro de 18~4. 
SobTe a intelligencia do Decreto de 13 de NovembTo de 
1841 , e Provisão de 12 de Maio de 1842 ; ácerca 
de emprestimos dos cofres de Orphãos. 

Rio de Janeiro. Ministei'io dos Negocios da Fa~ 
zenda em 2 ; de Dezembro de 185.í. 

Illm. e Rxm. Sr. -Sua Magestade o lmperador 
Houve por bem Mandar consullar a Secção dos Nego
cios da Fazenda do Conselho d' Estado , sobre o A viso 
que V. Ex. me dirigi o em 24 do mez passado, co
brindo o Officio do Vice-Presidente da Bahia, acom
panhado do que a este enderessara o Juiz de Orphãos 
do Termo da Capital, pedindo esclarecimentos acerca 
da execução do disposto no Decréto de 1~ de No
vembro de 18-H e Provisão de 12 de Maio de 1842. 

E tendo a mesma Secção julgado inteiramente 
fundada a intelligencia dada aos citados Decreto e 
Provisão pelo mencionado Juiz de Orphãos: Confor
mou-se o Mesmo Augusto Senhor com este parecer 
por Sua immediata Hesolução de 20 do corrente; em 
virtude da qual se deve ficar entendendo que a re
ferida tegislação só teve em vista a entrada I por em
prestimo, para os cofres do Estado dos valores per
tencentes a Orphãos, que existissem nos cofres dos 
respectivos Juizos em moeda Gorrcnte do paiz 1 e não 
em qualqner outra especie, em quanto o Juiz não 
houvesse por melhor ao interesse dos mesmos Orphãos 
converte-los em moeda corrente : sendo que, conse
guintemente , não como regra geral, mas . apenas 
como excepção , cabe , na hypothese figurada , aos 
Juizes de Orphaos ordenar a conversão em moeda, 
para ser emprestada ao Estado, dos bens dos mesmos 
Orphãos existentes nos cofres representados por quaes
quer outros valores; e aos Juizes de Direito em cor-
reição determinar que assim se proceda. . 

He esta a resposta que tenho de dar ao suprac1 .. 
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lado Aviso de Y. Ix., dcrolrcndo inclusos os papeis 
(pw o a com panhúrüo. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Marquez dP Paranú.
Sr. José Thomaz Nabueo de Araujo. 

~." 251 .-BIPEIUO.-.hiso de 29 de Dezembro de 
185~. -Ao Dircr-tor da Fawldadc de Medicina da 
Côrte, declarando que os Estudantes apprm:ados em 
prepar-alorios na Inspcctoria Geral du lnstrucção pt·i
maria e secundaria nüo precisâo, para matriwlarem-sc 
na mesma Faculdade, de passar por noras exames. 

2." SrcçJo. Rio de Janeiro. i\linislerio dos Nego
cifls do lmperio em :29 de Dezembro de W54. 

lllm. c Exm. Sr.- Em resposta ao officio que Y. 
Fx. me dirigio com a data de L B do corrente, pro
pondo Inslrucçôes para os exames de preparatorios 
da J.~aculdadc de Medicina desta Corte, lenho ordem 
de Sua Mageslade o Impera(lor para dedarar a Y. 
Ex. , para sua intclligencia c para que assim o faca 
constar pela imprensa e por eJitaes onde convier, 
que de rendo proceder-se pela I nspcctoria Geral da 
]nstrucr)ío primaria c secundaria no corrente mez a 
exames publicas das ma terias que conslil uem os pre
paratorins da mesma Faculdade, e sendo pelo Art. 
112 do fiegulnmento de 1 i de Fevereiro c pelo dos 
Estatutos que baixúrüo com o Decreto de 28 de Abril 
do anno proxirno passado, Yalidos lacs exames nas 
Faculdades do lmpcrio, nenhuma necessidade ha de 
que elles se fação lambem nessa Faculdade, deYcn
do por conseguinte os Estudantes que se quizcrcm 
matricular apresentar em tempo seus requerimentos 
ao Inspcctor Geral da Jnslrucçiío primaria c secun
daria, a fim de serem por ellc admitlidos aos referi
dos exames, c obterem no caso de a pprovaçiiu, as 
respectivas certidões exigidas para a matricula. 

Dcos Guarde a V. Ex.- tuiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz. -Sr. José Martins da Cruz Jobim. 
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N.o 252.- JUSTJCA.- Aviso de 30 de Dezembro de 
1854. -Declara 'que os exames de su f!icienâa exigidos 
pelo Decreto n. o 817 de 30 de A gosto de 1851, derem 
~er presididos pelos Juizes eneflivos e estes pelos Sup
plentes ainda que estes sejlio Racharás formados. 

3." Secção. - l\linistcrio dos Nego cios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Entrando em ouvida o Ba
charel Antonio Salathiel Carneiro da Cunha, Juiz 
Municipal Supplenle dessa Capital , se nesta qualida
de era competente para presidir aos exames ue ·sufli
ciencia para .habilitnção dos concorrentes aos Officios 
de Jusllça, exigidos pelo Decreto n." 817 de 30 de 
Agosto de 1851, conforme representou em Oflicio de 
22 do mez antecedente, que acompanhou o de Y. 
Ex. de 27 do dito mez, c respondendo-lhe V. Ex. 
em Ofiicio que enviou por copia, que, visto estabe
lecer o Decreto n. o 1. 29.i de 1 G de Dezcm hro de 
1853 que laes exames scjüo presididos por Juizes letra
dos, podiüo os supplentes, que se achassem nestas 
circunstancias, presidi-los: Sua Magesludc o Impera
dor, á Cuja Presen<,:a lewi os referidos papeis, l\landa 
declarar a V. Ex. que, n[í.o obstante considerar-se 
como letrado lodo aq uelle que h e formado em Direito, 
com tudo , para certos casos, como o de que se trata, 
mi.o he bastante o conhecimento lheorico da jurispru
dcncia, mas lambem a pratica profcssional; enten
dendo-se, por consequencia que quando o referido 
Decreto uiz que esses exames de suiliciencia só podem 
ser presididos por Juizes letrados, refere-se aos Juizes 
effectivos, c não aos Supplenles , ainda que estes sejão 
Eachareis formados em Direito. O que communico a 
V. Ex. para sua intelligencia. 

Dcos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província da Parahyba. 



N." 2::>~l.- Aviso de ~W de })ezcmbro de 1854..
Declara que, sendo clara a di~posição do Art. 58 
do llegulameuto n." 834 de 2 de Uutubro de 1851 
não ha necessidade de explicação que firme a sua in
telligencia , e bem assim deride que as Misericordias 
não estüo isentas de prestação de contas no Juizo da 
Correiçiio, salvo quando gosarem expressamente de.~se 
privilegio. 

3. a Secçiio.- Ministcrio dos Ncgocios da Justiça. 
Rio de .Janeiro em 30 Llc Dezembro de 185't-. 

Illm. c Exm. Sr. -Foi presente a Sua Mages
tade o Imperador o Oflicio de V. Ex. datado de 1:J 
de Maio ultimo, acompanhado de outro do Juiz de 
Direi lo ela L a Vara crime da Capital, no qual, ex
pondo os inconvenientes resultantes da demora dos 
Livros de Irmandades na conclusão dos Juizes de 
Capcllas, sendo que, por esse motivo, deixão laes 
livros de ser vistos em correicão, como tanto convem 
á boa idministração deltas, ·pede que se firme a in
telligencia do Art. 58 do Hegulamento n." 83! de 2 
de Outubro de 1851, em ordem a prevenir conflictos 
entre o Juiz da Corrciçi\o c o de Capellas. Outrosim 
consulta se a Casa de Misericordia de sua Comarca, 
que tem hum Hospital, Irmandade c Capclla cslú 
isenta de prestar contas no Juizo da Correição, por 
gosar dos privilcgios da Misericordia de Lisboa, que 
lhe não parecem de accordo com o Hegulameno de 
15 de Março de 184'2 no Capitulo 10, nem com
o citado de 2 de Outubro de 1851. ·E Tendo o Mesmo 
Augusto Senhor, depois de ouvido o Conselheiro 
~rocurador da Coroa , Mandado que a Secção de Jus
tlça do Conselho d'Estado consultasse com o seu pare
cer sobre as duas questões, Houve por bem, Con
f?rma~do-Se _com a Consulta , Decidir por Sua Impe
nal e 1mmedwta llesoluçüo de 20 do corrente, quanto 
á primeira questão, que nenhuma necessidade ha de 
explicar c firmar a intclligencin do eitado Art. 58 do 



( :wo ) 
Decreto n." 83i de 2 de Outubro de 18::il, que he 
claro, em virtude do qual , e por bem do respeito 
devido á jurisdicçüo de cada hum .Juiz, c da ordem 
em que essas jurisdicções procedem , não pódc o Juiz 
de Direito chamar a si negocios que cstcjão affectos 
ao Municipal, devendo limitar-se á revisüo depois de 
decididos, não obstando que o referido Artigo trate 
de processos e não de Iirros, pois que, no caso pro
posto estes são a hase dos processos de contas. Nas 
Leis existe o correclivo para a demora exiraordina
ria e sem justa Cllusa dos Juizes na decisão dos 
ncgocios que são de sua competencia, c se o Juiz 
Municipal as~im procede cumpre responsabilisa lo, sem 
que por isso fiquem devolvidas ao .Juiz de J>i rei lo as 
attribuições que as Leis conferem úquclle. 

Quanto ao segundo ponto, cumpre exigir dos 
Administradores da Casa da Miscricordia a cxhiLicün 
do titulo que alleg;lo para se dizerem isentos de prcs"tar 
contas, c quando o náo apresentem em fórma legal 
obriga-los pelos meios q uc as Leis faculttlo, de,·cn
do, no caso contrario, respeitar o privilegio, e manlc
los na sua posse c uso, em quanto nio for legitima
mente revogado. 

O que tudo V. Ex. fará constar ao .Juiz de Di
reito da .t. • Vara Crime da Capital para sua inlclli
gcncia. 

Deos Guarde a Y. Ex. -José Thomaz Nabnco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província da Bahia. 



um o da tlespeza feita por esle Estabcleeimentll, durante o mez dt: 
de. . • . • constante dos· ma1•pas dim·ios de i\. us i a ;:a. e 

das Ol'tlens de dt'SJWzas de l\. os t a ; a saber: 

DATAS. ~ATt:REZA D_\ 

DESPEZA. 

" 2 

3 3 

); .. " 4 

)l 

I 
5 " 5 

" ü )) G f 
I 

)) I 7 " 7 

)) 8 )) 8 

); 9 )) n 

Somma. -,-,-,-~-,-,-,-,-,-,-,-

OBJECTOS DESPE~DIDOS PELAS OHDE.\S. 
Far0. ,. 

arroLa. 
r • Ú I 
. u n. !............. l j 

i Papd almal,'o. • 
resma., 

nn. 0 2 .............. l 

I 
Pcnnas de lapis. 

n n. 0 2 ••••••.••••• , G 

Aço. 

Ordem n. 0 1. ...... 
lb. 
2 

Carriio dt' prdra. 
arroLa. 

Oruem n. 0 1......... 1 

Papel de pew. Pnaws tl'oco. 
resma. 

Ordem n. 0 2. •. ..... ~ Ordemn.' 2 . ............ 2\ 

i 
Lit-ros de papel almaro. ! • Stcarinas em l'e/as. 

resmas.! lt. sesmos. 
Ordem n.0 2 ........... 2 , Ordem n° 2.. 7 '1~ 

stabelecime nto do Córte de madeiras da Pt·o1·incia do Par~í em ... uc ....... <le ... , .. . 

1'. 
Jlircclor, 

J.'. 
;íju<.bll/.1.:, 



}I odeio N. o ·1. 
ftfappa diario pam municiar quarenta e nove praças, sendo 1 Director , 

1 Ajudante, 2 Carpinteiros, 1 Ferreiro, 34. praças do serviço, 1 
Sargento e 10 praças do destacamento, inclusive !,. lu:::es, a saber: 

Azeite doce para 2 luzes, hum oitavo ......•........ 
Dito dito para rações , quarenta e nove praças ....... . 
Dito ordinario para 2 luzes, hum oitavo ...•......... 
Aguardente, quarenta e nove praças .......•......... 
Farinha, idem .........•..•........................ 
Peixe salgado , quarenta e nove libras ............... . 
Vinagre, quarenta c nove praças .............•......• 

1 
-8 

49 praças. 
1 
8 

49 praças. 
4.9 ditas. 
49 lõ. 
49 praças. 

Estabelecimento do Córtc de madeiras da Provincia do Pará em 
.... de ..•.... de ....•. 

F. 
Dircclor .. 

F. 
Ajudantr. 



Jlodelo N. () ~1. 

Por ordem do Director deste Estabelecimento, despendeo o 
Encarregado o seguinte: 

leiTO novo , hum a arroba ...•............................ 
,ço, duas libras .........................•............... 
:arvão de pedra, h uma arroba ....................•...... 

Os quaes objectos forão consumidos na Ferraria para ma
nufactura da obra nova constante do verso desta 
ordem. 

1 @· 
2 tõ. 
1 @· 

Estabelecimento do Córte de madeiras da Provincia do l1ará em ... 
lc ...••• de ... 

F. 
Dircctor. 

F. 
.\judante. 



.\. n .......... do LiHo de receila e despeza lica carregado ao 
Encarregado , o seguinte: 

Machados, trcs a mil l'l~is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
l\Iartellos, dous a quinhentos réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Producto da materia prima despendida por esta ordem. 

F. 
Ajudaule. 



~Iodelo N.o 2. 
Por ordem do Director deste Estabelecimento, despendeo o 

Encarregado o seguinte: 

P .ARA A ESCRIPTUR.\ÇÃO. 

Papel almaço huma resma •......................•..... 
Dito de peso meia resma ...............•............... 
P1~nnas de aço vinte quatro ........................... . 
])itus de lapis seis ..............•..................... 
Liuos de papel alma(,'o dous .......•..•................ 

P.\RA O DIRECTO!l, t: O .AJVV.\NTE. 

1 
r 

""' 24 
6 
2 

Slearina em yclas[scle libras c quatro e meio sesmos ..... 7 lb 4!/.; 
Y encidos no corrente rncz de ..... 

EslahPiecimcnto do Córle de nwddras da Província do Pará em .... 
de ..... de .... 

F. 
Diredcr. 

F. 
~\judanlc 





IIODELO N. o 4. 

Este livro servirá para soccorros dos Of!iciaes, e mais praças em. 
radas no Estabelecimento do Córte de madeiras da Provincia do Pará. 

Arsenal de Marinha da Provincia do Pará em ••• de •••• de •••• 

F. 

Inspcctor, 



f'. 

Lo Tcncnlc tL\rmada e Di1·cctor 

I Nomeado por Aviso da Se
! cretaria d'Estado dos Negocios 
I da Marinha de ... para servir de 
: Director do Córle de madeiras 

da Província do Pará , perce
bendo, alêm do soldo e 5." par
te do mesmo, a gratificação 
mensal de ..... 

Y cio da Ctirte para esta Pro
víncia de passagem na Barca 
de V npor .... ; tendo sabido 
do porto do Hio de Janeiro 

I 
em ... , c aqui chegado em ... 

Pago do soldo c da 5." parte 
pcl~ Côrtc até fim d.e .... : .. a 

, razdo de ...... pm mcz , dc-

1 
vendo continuar a ser pago 
por esta Província do mez sc-

1 guintc em diante, c da referida 
gratificação do dia da posse. 
Recebeo na Ctirte a quantia 
de. . . . . de 60 dias de come
darias para sua ,-i agem. 

Pagou na Côrte na Estação 
competente os direitos de 5 
por 0 /o e o sello sobre a gratifi
cação de 1 anno no total 
de. . . . . . . O que tudo consta 
da guia passada pela Conta
doria Gera! da :Marinha na 
data de ..... . 

Tomou posse da Dircctoria 
em. . . . . . . em virtude da or
dem da Inspecção do Arsenal 
de Marinhn desta Provineia 

1 de ...... 

I 

I 

1854. 

Pago pela Folha do 
soldo liquido do des
conto para o 1\Ionlc 
Pio, da 5." parte do 
mesmo soldo , c da 
gratificação de ....... . 

F. 

Empreg. de Fazenda. 

Idem os referidos ven-
cimentos de ......... . 

F. 

1 

F. 



F. 

,18tl4. Julho ·I . 

.'\.' i. Jllm. Sr., ,\.c. 

Julho 2, 
:\"." 2. lllm. Exm. Sr., ,,,_. 



Tem este livro tantas folhas, todas numeradas e por mim 
rubricadas. 

lnspecção do Arsenal de Marinha do Pará ..... de •• , •• 
<I :a., ••• ., o de .•... 

F . 
. , Inspector. 



N.0 a. 
rabella das letras com que devem ser marcadas as madeiras· de 

construcção , que se fizerem nos Cór·tes do Estado , para in· 
dicar a denominação de cada páo. 

1,....:_\~~~t~_:s.:.. ________ _ 
B lt.o• Braços. 

IB"I-;;;-n;:~~---------

1~ B~~~~~.:_a2_~-===== JS Curvas. ----------------
0 I Dot·mentes. -----------------E Espaldões. 

Ffc~cij;;"s-. ----------
<if"Gio;.-----------
ilfii~iili~:--------

-1 f"P7o~de~;;b;_-------

-LrL;;;;~----------

M"T"ifa"~;:---------

-;rê~;;-~as:----------
-;---------------

0 I Cambotas. 

p~~d~~~~~~====== Q I Quilhas. 

~~~~:~=~~~~======= S Sicordias. 

Tj"Tri~~-:z;:---------

vfv~ctug~.---------

xfx-;ç~s-. ---------
-zrv~;rt;;_-----------

-vr;-;;u-;~---------

AA ~leias Aposturas. 

TT Ta boas de boca. 

vvlv~;-----------

xx !E:;ct;;;;;;nto-;:--------
--------------
ZZ I Páos direitos. 

-nrn~;~a;----------

--;-1-;Jadt·;;d;-J;;-;;;-e~------

í *I -;i;ctt:;;"d;b;;;;,------

EXEMPLO. 

c. 111. 

-A.-

-5i-

C [córte) e ;\I (I." letra do nome do lngae t?m qnc for cslabclct:ido o ,:;órte)o 
A ( Aposturas -) 
'11 (- JSf>\-). 



:\." i i. 

Taliella dos vencimentos dos Empregados , 011enwios c Trabalhadores 
do Estabelecimento de Córte de madeims de constl'!lcção na, ai, a 
que se refere o ÁI'l. 21 do Regulamento de 29 de Norembro de 
4834, annexo ao Aviso tla mesma data. 

1 
Director (Ofllcial do Corpo da Ar-

mada) ........•• : ....•..•..... GOSOOO 

Ajud.ar:te •••••••.• ; • • • • . • . . . . • • . bOSOOO 
Escr1vao .... , ..•.......•...•.... 40SOOO 

Encarregado.................... 405000 

., 
-§ JUestre dos operarias e trabalha-
~ dores ........... ..................... . 
:::: Carpintci1·os de machado da 2." ~ 
·~- I - C as.se........................ . ..... 
~ Ferreiros ........••............. 

Trabalhadores .......................... . 
Praças do Destacamento, inclu-

sive o lnfei·ioi· ...................... . 

A !em do soluo e c pari. c correspon
dente á sua Patente. 

Alem do soldo correspondente ao Lo
gai· de Escrivão do N. 0 de Fragata. 

Alem do soldo conesponclente ao Lo
gar de Commissario do l\'. 0 de l'ra
gata . 

Terá o vencimento de ISSOO por dia. 

Idem de IS200 por dia cada hum. 

Idem de 800 rs. por dia cada hum. 

Os soldos que lhes corresponderem 
conforme os Corpos a que pcrtcu
ccrem. 

Alem destes vencimentos terão mais as seguintes r:-:~õcs: 

Director. -Huma vela de stearina, c meio oitavo de azeite doce para bmna 
· _luz, alêm de huma ração igual á dos operarios e trabalhadores. 
~ AJudante ............. l 
"' Escrivão.............. H uma vela de sebo, e meio oitavo uc azeite duce para 
g, Encarregado ... ··:·... luz, ah}m de huma 1·ação igual á dos opc1·a!'ios c tra-
i:: JUestre dos operanos e balhadores. 
"' trabalhadores ..... . 
~ Destacamento- O fardamento, e tapes, ou rações que lhes correspondercru cou-
t; forme '?S Corpos a que pertencerem as praças . 
. ~ Os opcranos e trabalhadores tcr:ío a r~cão se!!:uintc · 
- Peixe ~ lb. para cada hum pOI' uia. , " 
~ Farinha hum alqueire para 40 pracas. 
,.... Agu.ardcnte huma medida para 2'1 ·pra<;as. 

Azeite doce huma medida para 12 pracas. 
Vinagre hurna medida para CO pra<;as, , 



F. 
íalural de ... lilho de F. e F., idade ... a unos, solteiro, cor ... 
1lhos . . . altnl·a . . . signaes ... 

Contractou-se em ... pelo tem
po de hum anno, para empre
gar-se nos trabalhos do Córte 
de madeiras desta Provincia, 
com o vencimento de 600 rs. 
nos dias apontados. 

F. F. 

Director. Ajudante. 

185~. 

Pago do vencimento 
de ...... dias do rnez 
de ................. . 

F. 

Empn•g. de J<'azenda. 



Tem este livro tanta_s folhas, todas numeradas e por mim rubricadas. 

Arsenal de Marinha da Província do Pará em . .• de • .•• de . .. , 

F. 

Inspector, 
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DE FOLHA. c;; 

I I C.\LDEIRA. DE 'FE~}{O. 

I I PESOS DE FERRO. }tt 

I I ,}"fedidas. I AG[AfllEiiTE -
I I Praças. I . 

-I I .tlcdidas. I 
I Praças. 

'I .\ZEITE DOCE 

_I I li"Iedidas. I == 

I 
,\ZEITE pAR.\ .... 

I Uitavos. í LCZES. 2 
:;j 
;o 

I ' 
f Alqueires. i. ?. 

I 
....; 

/Praças. 
II·ARI~HA. o 

'!' 

I I Arrvba. ) 

I I 
FEIXE SAL· 

i Libra. 
GADO. 

_I J ,Yfedidas. f Vl:-i.\GRE. I I Praças. I 
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N.o t. 

48!l1-48!)!). 

1lcrnetlco-se para o Arsenal de 1\fa
riniHI do Pará a entregai' ao Almoxurife, 
:i ordem do respectivo lnspeclor, pela 
E111harcação. . . . . . . . . 1\lest.re F. , as 
nwdeiras abaixo declaradas; a saber: 

Pâos de sicopira , &c. 

MODELO N. 0 2. 

N." t. 

Estnbclccimenlo do Cól'le de matleims da Pt·ovincia do Pari\. 

18M- t8a!J. 
llernclle-se pela I~rnbarcaçi'io, . . . . . . . Commandante ou Mestre 

F. , a entrcgor ao Alrnoxarife do Arsenal de Marinha do Pará, á 
ordem do Inspector do mesmo Arsenal, as madeiras abaixo decla
radas, para serem examinadas c cancgadas em receita ao dito Al
moxarifc, cxtmhindo-sc conheci monto em fórma, para se conferir 
com o livro de talão donde se passou esta guia ; a saber : 

Pá os de sicopira para apost uras, dez, com tantos pés de com
primento, tantas pollegadas do largura, c tantas pollegadas de 
grossura .......•...••.•••..........• , . . . . . . • • • . • • • . • . . • 10 
Ditos direitos, &c. 
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llodelo N. 5. 

Este lirro servirá para registro da correspondencia officia 

do Director do Estabelecimento do Córte de madeiras da Pro
cincia do Pará. 

lnspecção do Arsenal de iUarinha do Pará. . . . de ..... . 
. . . . . . . . . . de ..... 

F. 
lnspcctor. 



Exll)ncto dos officios. 

18:54. Julho. t.o Olficio communicando, &c ...... o. 1 

)) )) 

I 
'j 

I 

3 Participando a remessa, &c .. o • o o o 2 



~lodclo N.0 ~t. 

Este livro servirá para 1·eceita e despeza dos generos e mais ob
jectos a curgo do Encarregado do Estabelecimento do Córte de madeiras 
da Província do Pará , F. , durante o anno financeiro de Julho de 

lt Junho de lnspecção do Arsenal de Marinha da Província 
do Pará em ...• de ••••• de •.•.• 

1?. 
lnspector. 
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,ICCEBiniENTOS. 

u •mcut•t•et~tuto tlo (;ttt•le de madei..us da t•t·ovincia do t•iwit, .~. , em conta cm·t·cnle 
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Julho. 

lO 

Carrego ao J~ncart'cgatlo F., os objcclos abaixo declarados, rccchidos doAI
moxal'ifc do Arsenal de Marinha do l'at'á, F. , na •lata á mal'gcm; a sahct': 
compassos tres a mil reis; enxadas doze a oitocentos n'is; enxós seis 
a mil réis; fouces doze a seiscentos reis; formões diversos doze po1• 

trcs mil réis; machados doze a oitocentos réis; martcllos doze a qui
nhentos réis; malhos seis a mil réis; scl'l'as seis a dez mil réis; serrotes 
seis a tres mil reis. E para a conta do referido Ahnoxarife cxtrahi desta 
receita conhecimento em fórma que comigo Ajudante encarregado da 
escdpturação assignou o recebedor ..•.. , .. , ...... , ..... , ..... , • , ... , .. . 

F. 
Encarregado. 

F. 
Ajudante. 

Carrego mais o seguinte: machados l.rcs a mil reis; martellos dons a 
~ninhentos niis, que recebeo do Mestre da Ferraria, ondu forão prompti
hcados c consla da ordem de dcspcza N. 0 I da data á margem .... , .. 

F. 
Encarregado. 

Jl. 
Ajudante. 
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3 12 (; 12 12 12 
11 
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~ 

rmn a l?uzcnda Nacional, thn·•mtc o anuo linanccit·o de ,Julho de ... ,· u .Junl ío de . .. 

DATAS 

DA m~st·•~u. 
DESPEZA. 

rn o ..:: 
tol 
;:!1 
p 
z 

--~- -----
18!/t Set .... 2 Lanco em 1lespcza ao Encarregado F, , os objectos qnc entregou por imt-

tcls no Almoxarifado de Marinha do Pará, confonnc consl a do conhe· 
cimento em fórma N. 0 

••• com data de .••.. ; a saber: machados dous; 
formões Ires; malhos dons; serrote hum ...••• , ••.••••.••. , .•...••.•. I 
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ADDITAMENTOS AO CADER~O 1. o 

IMPERíO,-Aviso de 5 de Janeiro de 1854. -Pro· 
ridencia ác-erca do engajamento de Indios para o 

serviço de partir.ul.ares. 

4." Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 5 de Janeiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua ~lagestade 
o Imperador o seu Officio n.o 49 de 17 de Abril do 
anno passado, a que acompanhou copia de huma pro
posta de varias Cidadãos da Comarca de Vianna dessa 
ProvinciP. , solicitando a f a cu Idade de mandarem bus
car ás Aldeas lndios de todas as idades e sexos, que 
voluntariamente quizerem ir para os seus estabeleci
mentos, obrigando-se: 1: a sustenta-los, vesti-los e 
trata-los por tres annos sem mais relribuiç.ão alguma 
pelo seu trabalho: 2. o a pagar annualmente findos 
os tres annos 25 ;tp 000 por cada lndio maior de 18 
annos, e 15 ;tp 000 a Indias maiores de 16 annos, 
alêm do sustento, vestuario e tratamento nas enfermi
dades: 3. o a franquear os seus estabelecimentos ao Agen
te que o Governo encarregar da fiscalisação do cum
primento do contracto, alêm de outras condições 
razoaveis, que se julgarem indispensaveis; cuja pro
posta julga V. Ex. que póde ser favoravelmente de
ferida. E sendo ouvido a semelhante respeito a Secção 
do Conselho d'Estado dos Negocias do Imperio, Hou
ve o .Mesmo Augusto Senhor por bem conformar-Se 
com o seu parecer , exarado em Consulta de 27 de 
Setembro do anno proximo findo, ~!andando declarar 
a V. Ex. que, estando o contracto dos lndios regula
dos no Decreto n.o 4:26 de 2-i de Julho de 1845, devem 
os Directores das Aldêas dentro da esphera das suas 
faculdades nelles intervir, se por ventura já se 
acharem os Indios aldeados , sem prejuizo da protecção 
que lhes deve prestar o Director G€ral , e no caso 
f'nnfrario f'.nmpPtP a e-.te r,nmo Prowrador lega] dos 
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mesmo In di os o conhecimento de taes estipulaçücs, 
que não terão valor sem expresso consentimento, que 
não· deverá ser dado senão dentro de prazo razoavel , 
e nunca alêm de hum anno , e quando os Indios 
manifestem evidentemente que querem prestar-se a tal 
serviço, cumprindo que em ambos os casos tanto 
hum como outros deem conta desses contractos nos 
relatorios que tem de apresentar de conformidade com 
os§§ 37 e 38 do Art. 1.0, e § 17 do Art. 2. 0 

Outrosim tenho a recommendar-lhe a maior vigi
lancia para que tacs contractos se não facilitem á 
pessoas de cuja moralidade nüo haja certeza, pelo 
perigo que resultaria de ser illudida a boa fé dos 
Indios, e estes muitas vezes alêm de lesados, mal
tratados em detrimento de sua civilisacão e futura 
prosperidade, em cujo intento foi promillgado o res
pectivo Regulamento, cuja observancia foi confiada 
aos Dircctorcs soh sua responsabilidade. O que com
munico, Y. Ex. para seu conhecimento e execução, 
e a fim de que faça constar aos assignatarios da pro
posta. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidrnle da Província do Maranhão. 

AYiso de 16 de Janeiro de 1854. -Sobre actos da 
A ssemblea Ligislativa da Província de Santa Calha

Tina que oncndem o Aao addicional. 

1. • Seccão. Rio de Janeiro. l\linislerio dos Ne
gocias do Imperio em 16 de Janeiro de 185-i. 

Observando a Secção dos Negocias do lmpcrio do 
Conselho d' Estado, no parecer por copia junto, exa
rado em Consulta do 1. 0 de Outubro do anno proxi
mo findo, sobre os actos da Assembléa Legislativa dessa 
Província promulgados no mesmo anno, que esta exce
dera os limites de suas atlribuiçõcs na Lei n.o 351, 
quando nos Artigos 2 a f) restringe a Autoridade do Pre-
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si dente da Província, legislando sobre a disposição da 
força Policial contra o preceito do Art. 4. o da Lei 
de 3 de Outubro de 1834, e na de n. o 354, quando 
approva a jubilação de hum Professor de 1." letras: 
Houve por bem Sua Magestade o Imperador por Sua 
immediata Hesolucão de 8 do citado mez de Outubro 
Mandar rcmelter ·á Camara dos Senhores Deputados 
copias das sobreditas Leis, e do referido parecer, 
a fim de que sendo tudo presente á mesma Camara 
em tempo opporluno, possa a Assembléa Geral Le
gislativa tomar este objecto na consideração que em. 
sua sabedoria entender. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Provinciu ele Santa Catha
rina. 

Aviso de 16 de Janeiro de 183L -ll!anda comprar 
c incorporar aos Proprios Nacionaes hum terreno 

no morro de Santo Antonio. 

2! Secção. Rio ele Janeiro. Minislerio dos Nego
cios elo Imperio em 16 de Janeiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo sido acceita a proposta 
da copia inclusa, feita ao Governo Imperial por Fernan
do José Alves de Sousa para a compra de hum terreno 
nesgado, que possue no morro de Santo Antonio, fazen
do canto nas ruas que se devião denominar de San
ta Clara, dos Permanentes, e da Ermida, com tres 
braças e tres palmos de frente na rua de Santa Clara, 
e de fundo toda a extensão que comprehende esta rua 
até a da Ermida, onde lambem faz frente, com vinte 
c tres braças de largura, dividindo por hum lado 
com a rua dos Permanentes e pelo outro com terrenos 
pertencentes aos vendedores do de que se trata, pela 
quantia de 8. 364 ~ 4:26, deduzidos já os 848 ~ 238 da 
indemnisação de dez por cento sobre o custo original: 
Ilu Sua MDgesladc o Imperador por bem que V. Ex. 



proceda a acq uisição do mencionado terreno por parte 
da Fazenda Nacional, a fim de ser incorporado aos 
Proprios nacionaes, acceitando a escriptura de venda , 

cessão e traspasse que delle faz pela citada quantia 
o mesmo :Fernando José Alves de Sousa, a quem se 
realisará o respectivo pagamento , depois de lavrada 
a escriptura, na fórma das ordens expedidas ao Thesou
ro Nacional por .hiso desta data. O que communico 
a V. Ex. para seu couhecimento e execução; preve
nindo-o de que logo que se lavre a dita escnptura 
deverá o traslado della s-c;r remettido á esta Secretaria 
d'Estado para ter o conveniente destino. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sf'. Francisco Gomes de Campos. 

Aviso em 1H de Janeiro de 185-i. -Sobre duvida~ 
t·elativas á organisaçiio c Presidencia da Junta de 

qualificação de votantes. 

1. • Seccão. Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos .\e
go cios do IÍnperio em 18 de Janeiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Forão presente, a Sua Mages
tade o Imperador o Officio de V. R\':. n.o 51 de 6 
de Julho do anno proximo findo, e o que o acompa
nhou por copia do Juiz de Paz da Parochia de Santa 
Rita, pedindo a solução de diversas duvidas que podem 
occorrer no processo da qualificação de votantes ; 
e conformando-Se o ~!esmo Augusto Senhor por Sua 
imrnediata Resolução de 28 de Setembro ultimo com 
o par~cer da Secção dos Negocios do Imperio do Conse
lho d'Est$-dO, proferido em Consulta de 22 do dito 
m.ez; l\landa declarar a V. Ex., quanto á convocação 
e .presidencia da Junta de qualificação de que h:.-a. ta 
em 1. • lugar o referido Juiz de Paz, que não se tendo 
aquella convocação verificado no tempo designado pela 
Lei de 19 de Agosto de 18,i6 no ArL 4. 0

, isto he, 
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hum mez antes da 3." Dominga de Janeiro , e devendo 
cffectuar··se depois de empossados, e em exercicio os 
Juizes do quadriennio corrente , ao Juiz de Paz mais 
votado delle compete tanto a convocação como a presi
dencia do Junta, conforme já foi explicado pelo Aviso 
n. o 50 de 26 de Fevereiro· de 1849 dirigido ao Pre
sidente do Pará, e por outros do mesmo anno, que 
constão da respectiva collecção. 

Pelo que respeita ás outras duvidas , que a 1. a 

e :2." resolvem-se pelas disposições dos Avisos de 23 
de Abril de 1847 c 31 de Outubro de 18M~, quando 
nenhum embaraço, impedimento , ou suspeição reco· 
nhecem em serrirem conjunctarnente na Junta de quali
ficação os parentes, qualquer que seja o gráo de 
parentesco , pelas razões ex pendidas nos mesmos Avisos. 

Quanto á :3.a finalmente, que segundo a doutrina 
dos Avisos mencionados na 1. a parte deste, e confor
me a genuína intelligencia da Lei, devem ser chamados, 
na falta de Eleitores, os imrnediatos em votos ao Juiz 
de Paz Presidente e seus Supplentes do quadriennio 
corrente , e não os do passado , que só poderião ser 
·Convocados no caso especialíssimo da presidencia do 
Juiz de Paz desse quadriennio, se tivesse elle convo
cado a Junta, nos termos dos Artigos 4. 0 e 110 
da Lei Uegulamentar das Eleições. 

De os Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província de São Paulo. 
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Aviso de 18 de Janeiro de 1851. -Approva a decisão 
do Presidente da Pt·ovincia de São Pendo , de que niio 
he permittido fazer-se no livro competente menção do 
engano que houve ern deixar-se de incluir na Acta dlt 
eleição para Deputados Prorinciacs o nome de hwn 
dos votados. 

1: Se c cão. Rio de Janeiro. Ministerio dos N e
gocios do Imperio em 18 de Janeiro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr.- Ficando o Governo Imperial 
inteirado, por seu Oflicio de 28 de Novembro ultimo, 
de haver V. Ex. daclarado ao Juiz de Paz mais votado 
e Presidente 'do Collegio Eleitoral do Bananal, que 
procedeo bem não annuinuo ao pcuiuo de alguns Elei
tores c Membros da Mesa do Collegio para se fazer 
no lino competente menção do engano que houve, 
deixando-se de incluir na respectiva Acla o nome de 
Francisco Ignacio dos Santos Cruz, que obtivera iü vo
tos para Membro da Assembléa Legislativa Jessa Provín
cia, visto já estar dissolvido o Collegio , e não ter a Lei 
providenciado sobre este caso: assim o communico 
a V. Ex. para seu conhecimento ; prevenindo-o de 
que deve fazer chegnr ao conhecimento da Assembléa 
Provincial tanto o Officio do dito Juiz de Paz, como 
a sua Portaria em resposta. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Peureira do Coutlo 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província de São Paulo. 
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Aviso em 18 d.e Janeiro de 1854..-Declam o syste
ma que se deve seguir nas votações das Camaras JJfu
nicipaes para nomeação de seus empregados , e sustenta 
a validade de huma das clitas votações feita Cln escruti
no secreto. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 18 de Janeiro de 1854. 

Illm. e Exm, Sr.-Tendo sido ouvida a Seccão 
dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado ácerca 
da maleria do Officio de Y. Ex. de 3 de Outubro 
do anno passado, em que por occasião de consultar 
ao Governo sobre a duvida occorrida na Camara Uuni
cipal dessa Cidade, relativamente ao modo por que deve 
proceder á votação no caso de nomeação de seus 
empregados, pede esclarecimentos a respeito dos seguin
tes quesitos: 

1." Se o methodo de discussão e votação, de que 
tratão os Artigos 34 e 35 da Lei do 1. o de Outubro 
de 1828, comprehende todas as deliberações das Ca
maras l\Iunicipaes , inclusive a nomeação de seus em
pregados. 

2. 0 Se resolvida esta questão, em caso affirmativo, 
deve subsistir a nomeação que fez a mencionada Cama
ra Municipal do seu Procurador- visto ter sido feita 
por escrutino secreto- como aliás alli estava ante
riormente em pratica,. 

E conformando-Se Sua l\lagestade o Imperador, por 
Sua immediata Resolucão de 17 de Dezembro do ci
tado anno , com o parecer da referida Secção, exarado 
em Consulta de 15 do mesmo mez, l\Ianda declarar 
a Y. Ex. 

Quanto ao 1. o quesito -que bem resolveo V. Ex. 
a duvida da Camara Municipal quando lhe respondeo 
que á vista da generalidade das disposições dos Arti
gos citados não devem as Camaras Municipaes adaptar 
o escrutínio secrelo nas votações a que procedem para 
a nomeação de seus empregados , por quanto são taes 
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actos Vérdadeiras deliberações qüe tcmiic as (amaras 
1\Iun_icipaes, as quaes por co~seguinte não rodem d~ixar 
de cmg1r-se ás regras prescnpíns pelos di los Art1gos, 
que nenhuma excepção ou distincção fazem applicavel 
ao caso vertente. 

Quanto ao 2. 0 quesito -que com quanto o metho
do do escrutínio secreto até agora adaptado pela \a
mara Municipal, de que se trata, nas nomeações de seus 
empregados, seja menos curiàl, pelas razões expendidas, 
tendo sido todaria praticados em boa fé , e não se 
mostrando que dahi se seguisse algum inconveniente 
ao serviço publico , deve subsistir a nomeação já rea
lisada do Procurador da mesma Camara, bastando q_ue 
V. Ex. faça cessar d'ora em diante semelhnte prahca 
na dita Corporação , e em quaesqucr outras da Povin
cia em que por ventura tenha sido admitlida. 

O que lhe communico para seu conhecimento. 
Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 

Ferraz.- Sr. Presidente da Província de São Pedro. 

A viso em 21 de Janeiro de 1854. - A ut.orisa a eons
trucção de dous torrcões no Jardim Botanico do 

Passeio Publico. 

4." Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ne
gocias do Imperio em 21 de Janeiro de 1854. 

Em resposta ao Officio de Ym. de 18 do corren
te , autoriso-o a mandar construir no Jardim Bota
uico do Passeio Publico os dous torreões de que trata , 
sendo hum destinado para escriptorio do respectivo 
Director , e outro para deposito dos utensis e ferramen
tas do estabelecimento, e pela quantia de 2.240 ,:tj) 580. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz.- Sr. lnspector Geral das Obras Publicas. 



A,·iso em 2í de Janeiro de 1RG1.- Auymenta a por
centagem do Agente do Correio da Cidade de Compo~. 

:3. • Scccào. Hio de .Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Jinperio em 2i de Janeiro de 1~54. 

l'icando elevada a 1G por cento a porcentagem 
de lO que percebia o Agente do Correio da Cidade 
de Campos, .Jeronirno Pínlo Netto dos Heis, alêrn da 
graliftca~üo de GOOW)OOD; assim o communico a Vm. 
para seu conhecimenle. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Director Geral tio Correio. 

A viso em 2G de Janeiro de 18~, L- Solve duvidas pro
postas pela Cantara Jl!nnieipal da Vil/a de São João 
do Principe, soln·c a clci~:üu tle Eleitores para Sena
dor feila no Cttrato da Cdcaria da Prorinria do 
llio de Janeiro. 

! . a Seecüo. Hio Janeüo. Mínisterio tios Ne
gocio:-> do lmperio em :2() de Janeiro de 1854. 

Illm. e Ex. Sr.--ScnJo presente a Sun J\Iges
lade o Jmperadl)r o Ofilcio n. o :2 de 13 do correri"te, 
em que V. Ex. submellc ao conhecimento do Go-rcrno 
o que rcsol rera sobre as seguintes du r idas propostas 
P.ela Cunara Uunicipal da Villa de Süo João do Prín
Cipe: 

1." Se tendo o Senado approvado a eleiçiio de 
Eleitores que leve lugar em 1849 na Freguezia de 
S . .José da Cacaria , deve agora proceder-se alli outra 
vez ú eleiçCto primaria no dia :29 deste mez , não obstan
te haver a Camara dos Deputudos annullado a que 
tivera lugar ultimamente , por ni'io se achar a dita Fre
guczia reconhecida e clcmarcada pelo poder civiL 
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2., Se os volantes qualificados na mesma Freguezia 
da Cacaria devem ir votar em São João do Príncipe, 
onde se não achão qualificados. 

Houve o Mesmo Augusto Senhor por hem appro· 
var a decisão que V. Ex. dera ás mencionadas duvidas 
declarando : 

Quanto á 1. a ' que da approvação da eleição do 
Senador, a que allude a Consulta, não se póde inferir 
que fosem reconhecidos legítimos os Eleitores da Fre
guezia da Cacaria , cujos votos não infiuião no resul
tado geral da eleição , como se deprehende do parecer 
da Commissão de Poderes do Senado , que apenas 
tratou do resultado geral da eleição, e não das Actas 
parciaes dos' diversos Collegios. 

Quanto· á 2.", que os Yotantes quel residirem no 
districto da Cacaria devem concorer para a eleição 
á .Matriz da de São João do Príncipe , no caso de 
ahi se acharem qualificados , não podendo porêm to
mar parte na mesma eleição aquelles que o não esti
verem , por quanto não prevalecendo a qualificação 
illegalmente feita na Freguezia da Cacaria , contra as 
reiteiradas ordens da Presidencia, devião aquelles Ci
dadãos , que se achassem nas circunstancias legaes ter 
usado em tempo dos recursos que lhes facultava a 
Lei de 19 de Agosto de 1846. O que communico a 
V. Ex. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira de Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente do Província do Rio de Janeiro. 
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AO CADEHNO 2. 0 

GUERlLL-Circular (le 20 de Fevereiro de 1804.-
Declam q~w a di~l'usiçrlo do Titulo 10 Artigo unico 
da Ordenança de 9 de Abril de 1805 só he applicavcl 
aos sentenciados pelo crime de deserção. 

Rio de Janeiro. 'Iinisterio dos Negocios da Guerra 
em 20 de Fevereiro de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. - De Ordem de Sua Mageslaclc 
o Imperador declaro a V. Ex., que o disposto no 
Titulo 10, Artigo unico da Ordenança de 9 de Abril 
de 1805, pelo qual não se leva em conta aos réos sen
tenciados os dias, em que estão nos Hospitaes, só he ap
plicavel ao cumprimento da sentença por crime de de
scrciio e a nenhum outro, como se acha declarado 
na "Provisão do Conselho Supremo Militar de 16 de 
Janeiro de 1851. 

Ocos Guarde a V. Ex. -Pedro d' Alcantara Belle
garde. 

Aviso de 2;) de Fevereiro de 1854.- Ao Dircctor do 
Arsenal de Guerra da Côrtc, declarando que os Es
crivães do Almoxarifado são subordinados ao rcspc
ctiw Almoxarife. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em '25 de Fevereiro de 1854. 

Declaro a Vm. para seu conhecimento e governo, 
que os Escrivães do Almoxarifado do Arsenal de Guerra 
são subordinados ao respectivo Almoxarife, no que for 
relativo ao detalhe do serviço da Repartição. 

Dcos Guarde a Vm. - Pedro d' AI cantara Belle
garde.- Sr. Manoel Ignacio Bricio. 
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Aviso tlc ~5 de Fevereiro de 1854.- Nâo approva 
o destacamento tle 110 prarns de Guarda Nacional , 
ordenado pelo Presidente da Província de Pernwnbw:o; 
c explica as cirwnstancias , em que tal medúla póde 
ler lugar. 

Hio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra 
em 25 de Fevereiro de 18G4. 

Illm. e Exm. Sr.- TenJo sido presente a Sua 
Mageslade o Imperador que V. Ex., na insuflicicncia 
de força de Linha para a Guarnição da Capital Jcssa 
Província Jcstacara 110 praças de Guarda Nacional, 
ResolvBo o ~I esmo Augusto Senhor, que declare a V. 
Ex. não poder ser approvada a sua deliberaçüo, porque, 
para o simples serviço da Guarnição temporaria derera 
ser chamada a Guarda Nacional, sem que se consi
dere hum f.orpo destacado com vencimentos do Exer
cito, devendo isto ter lugar somente na hypolhcse de 
operações militares para a defesa de Direitos na
cionaes, c da Ordem Publica ameaçada por quaes
quer inimigos internos e externos. 

Deos Guarde a V. Ex.--- Pedro d' Alcanlara Belle
garcle. -Sr. Presidc;Jle da Província de PernamLueo. 



:\1.\lUNHA. -Aviso de 28 de FeYereiro de 1854. -lllanda ob
serwr o R,gulamento, para a Praticagem da costa 

e porto da Provincia de Pernambuco. 

Hio de Janeiro. -l\Iinislerio dos Negocios da Marinha em 
28 de Fevereiro de 185'L 

111m. e Exm. Sr.- Sua l\Jagcstadc o Imperador Ha por 
hem, por irnnwdiata Rrsolução de 2l do mcz proximo prete
ri to, tomada sobre Consulta da Secção de Guerra e Marinha 
do Conselho d'Estado de 19 de Dezembro ultimo, que se ob
serve o incluso Hegulamento, para a J>rati!'agem da costa c 
porto dessa Proyincia; inlormando V. Ex. a esta Secretaria 
d'Estado sobre quacsquer alterações, que a cxpcriencia mos
trar se deviío fazer no mencionado Hegularncnto: o que eom
munico a V. Ex., para sua intclligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Maria da Silva Paranhos.
Sr. I>rcsidente da Provineia de Pernambuco. 

Regulamento, a que ,çe refere o A viso desta data, para a Prati
cagem, tanto das barras , e porto da Cidade do Recife, como 
dn costa, desde as Candeias até Púo Amare! lo, na Província 
de Pr:nwmbuco, organisado conforme o disposto nos Arts. 91 
e 9:! do Jlc_r;ulwnrnto das Capitanias do.ç Portos, que baixou 
com o Decreto n.o 4'1-í de 19 de i}laio de 1846. 

TITULO I. 

Da Praticagem. 

CAPITULO I. 

Da organisar,:ão do pessoal . 

. \rt. t.• A P!·nticagcm, tanto das barras, c porto da Ci
dade do RPcire, enrno da costa, desde as Candeias ale Púo 
:\ 11tardlo, na Provinda de Pernambuco , será exercida por luuua 
.\ssociaçao de Praticos, subordinada ao Capitão do Porto, e ('om
posta de h um Pratico 1\iúr, hum .\judante deste, oito Primeiros 
Pratícos, inelasivc o Ajudante do Pratico :\lór, oito Segundos 
ditos, c oito Praticantes. 

Art. 2. o O Pratico Múr será nomeado pelo Govcmo Impe
rial, precedendo proposta do Capitiío do Porto, dirigida á Pre
sirlencia da Província , ,c por esta enviada, com o seu parecer, 
<Í Secretaria d'Estado dos Negocios da l\Iarinha , po:· onde se 
r·xpedir;i o competent1~ Titulo. 

Art. 3. 0 O individuo, que se houver de propor para o 
!ug-ar de Pratico ?\Iúr, dcvení ser Cidadão Brasileiro, li'J' boa 
•;onducta e probidade, c possuir conhecimentos praticos de ru-
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mos, manobra , apparelho , amarra~:ão de navios, & e. , e heu1 
assim da Praticagem , como Primeiro Pratico approvado , pela 
fórma prescripta neste Regulamento. 

Art. 4.. o O Ajudante do Pratico 1\Iór será por este rsco
lhido d'entre os Primeiros Praticos mais inlelligcntes c aptos 
para tal scniço, c pelo mesmo Pratico l\Iór proposto ao Capil<1o 
do l'orto, que enviará a proposta , acompanhada do SPU pa
recer, á Presidencia da Província, para que, no easo dP con
lbnnar-sc com clla, a transmitia ao Governo Imperial, a fim 
de approva-la, ou resolver como julgar mais convenientr·. O 
Titulo do Ajudante do Pratico l\lôr será expedido pela Secre
taria d'Estado dos :\'cgocios da Marinha. 

Art. 5. o Qualquer individuo, para ser qualificado Primeiro 
Pratico , deverá mostrar que he Cidadão Brasileiro , maior dl~ 
vinte c cinco annos, c que tem hoa condu da , e plena apprm a
ção nos exames estabelecidos para os Praticos neste Hegulanwnto. 

Art. 6. o Para Segundo Pratico h c preciso ser Cidadão Bra
sileiro, maior de vinte e hum annos, ter boa condw:la , c 
haver no exame, por que passou, sido julgado apto para di
rigir navios, que demandem até doze pés d'agua. 

Art. 7. o Para Praticante lw necessario, alem da quali
dade de Cidadão Brasileiro, ter boa condu da, srr maior de 
dezoito annos, haver, antes de eorncr;ar a sua nprcndizagcm, 
navegado pelo menos trcs an nos, c estar habilitado, na lúnna 
deste Regulamento, para dirigir navios, que calem até dez pés 
d'agua, e não \enhão mais de dons mastros. 

Art. 8. o Os exames dos Praticos serão feitos perank llnma 
Commissão, composta do Capitão do Porto, de hum Comrnan
dantc de Navio de Guerra Nacional, mas de gradua<:ão, ou 
antiguidade inferior á dilquellc, ou de algum outro Official da 
Armada na falta do dito Commandantc, e de hum Capitão dl) 
Navio mercante, com a pcreisa intdligenciil , nonwado pela 
Capitania do Porto. 

Art. 9. o Os examinadores serão dous Primeiros Pratieos, 
tirados á sorte cn: presença da Com missão acima mencionada, 
antes ·de começar o exame, c presididos pelo Pratico l\Iór. 

Art. 10. Ao Pratico l\Iór compete, no aelo do exame, 
fiscalisar o pleno cumprimento das obrigações dos dous exami
nadores, como arguentcs; lembrando-lhes, quando interro
garem o examinando, aqu()lles pontos, ou ma lerias, que, por 
essenciaes , não devão passar em silencio , a fim de se poder 
formar do mesmo examinando hum juizo o mais consciencioso. 

Art. 11. Aos dons examinadores compete, durante o exa
me, interrogar, cada hum por sua vez , sobre manobra, es
tabelecimentos das marés , tanto no porto, como fóra delle, 
direcção das correntes nas diversas esta•.:õcs do armo, soudas 
dentro , c fóra do porto, desde as Candeias até Páo Amarello, 
canaes, caneletas, baneos, recifes , rumos e distancias, que 
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huns P outros guard.'io entre si , c com os diiTcrcntes anco
radouros no porto, e fora do mesmo, marcas das entradas c 
sahidas da harrcta do N. , c barra grande, &c.; c tamLcm o 
que diz respeito ao apparclho, c amarração dos navios nos an
coradouros fora, c dentro do porto. 

Art. 12. Concluído o exame, se recolherá a Commissão 
a h uma sala, com o Pratico i\lôr e os dous Praticos argucnlcs; 
P ahi, eonferenciando entre si Pslcs tn•s ultimos, c dando o 
Pratico Mór á di la Commissão as necessarias inlil!'lna~:ões, ;íeerca 
ela cmHlncla, aptidão, assiduidade, desenvohimPnto, e mesmo 
das litltas do examinando (no caso de te-las), procederão á Yo
i<H:iio sobre a qualidade dt~ sua approva~:ão; <h•pois do que a 
Cornntissão, devidamente apreciando o neto do exame, c as 
infonnat;ões ministradas pelo Pratico Mór, julgará dP!initiva
!ltPllle, se se conformar com essa vota~,:ão, lavrando o Secre
tario da Capitania do Porto o competente Termo. St~, porêm, 
a nwsma Commissão se não ronformar com a yotação, c jul
l!<lr o acto improecd<mte , fará l;n-rar disto Termo pelo rPfc
rido Secrrtario; deycndo o Capitão do Porto mandar proeedPr 
a outro exame dentro do espaço de oito dias, sendo excluídos 
do noyo sorteamento, pnra examinadores, os nomes dos dons 
Jlraticos, que senírão no exame anterior do mesmo examinando. 
O re~nltado deste acto será dcfinitiYo. 

Art. 13. O espaço de tempo dos exames será de hora c 
meia, mas poderá prorogar-sc por mais meia hora, se a Com
missüo o julgar conycnicnte. 

CAPITULO Il. 

Das attribuições e deveres do Pratico JIJúr e mais Praticos. 

Art. H. Ao Pratico Môr, como Dircctor da Associação da 
Praticagem , compete : 

1. o Organisar a escala dos indiYiduos empregados no serviço 
da Praticagem. 

2. o Detalhar o seniço dia rio dos Praticos, c mais gente em
pregada nas embarcações da Praticagem, c proYidcnciar, quando 
os indivíduos detalhados para tal serviço não forem sufficientes, 
por motiyo de maior numero de naYios, ou por molestias, e 
lalta de comparecimento de hum , ou mais dos mencionados in
divíduos. 

3. o Ter todo o cuidado em fazer com que os Praticos , e 
mais empregados nas embarcações da Praticagem, cumprão os 
deyercs que lhes são impostos por este Regulamento, e quaes
qucr ordens posteriores, dadas pela Capitania do Porto, ten
dentes á policia do mesmo , ou em consequencia de outras da 
Presidcncia da Província. 

!k o Dar parlr ao Capitão do Porto de todas as oceurrencias 
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diarias do serviço da Pralieagem, c f a !las, ou de) i c los dt~ S'~us 
subordinados. 

5. o Designar, nos ancoradouros dentro do porto, sujeitos ;Í 
Capitania, ou Alfandega, a posiçflo mais comenientc para fun
dearem os na \"i os , tendo em vista o porte, toneli:Jgem , c ea
lado d'agua destes, em relat;üo á capaddadc c fundo dos ditos 
ancoradouros. 

6. 0 Examinar a rniudadamente o estado dos diiTerentes an
coradouros fúra, e dentro elo por[ o, t~ das barras de tmlrada : 
ir em hum, ou mais dias de eada mez, com todos os Prati
cantes, sondar os bant:os, cauues, t~ caneldas, tanto no porto, 
como fúra dP!Ie, c observar a d ireeçflo das correntes, t~ sua n~
locidadc, devendo nflo sú fazer os devidos apontamentos sobre 
estas, ou outras quaesqucr m;:l,•rias, retalhas ü Praticagem, c 
dar ao Capilflo do Porto, no 11m de cada mez, conta do resul
tado de Lacs traballJOs, com as relleXl)rs, que julgar com e
nientes, rk lürma que na SeGreLJria da Capitania do Porto se 
possflo, (](~pois de feitos os p~ edsos rPgi~tros, notar as a H e
rações, qne tiver sofi"rirlo o fundo d<!S bar;'as, canaPs, at~co
radouros, baneos e sua extens;lo, mas lambem in!(Jrntar <Ícerca 
do desenvolv-imento, capaddade, c COlHia da dos l'rat:cos, e 
Praticanf<os. 

7. 0 ÜbSí~fY<ll" nas qnati"O fasPs da Lna, em cada mez lunar, 
as orcasiües da baixa c preamar das 111an'•s, tomando nota do 
tempo e sonda em tucs oceasi.!t~s, a fim de se eonheccr a hora 
do estabclecimcnlo das man~s dentro do porto, di!l"e:·enc:a entre 
ellas, elev-ação das aguus , e alkraçao do fundo, fo:-rnancio de 
todas estas obscnaçõPs hum mnppa detalhado, e esdarcddo, a 
que addicionará aquellas reflexões, que julgar mais adcqu<:das, 
apresentando-o depois ao Capitüo do Porto, para ser registrado 
na rcspectin1 Secretaria, em o liuo compctenln. 

8. o Administrar a arrecada c: ao, e consmTaçflo de todo o ma
terial pertenecntc ú Praticagem. 

Art. 15. Os Pratkos são obrigados a comparece1· na Ca
pitania do Porto, conforme o detalhe feito pelo Pratieo l\lór, 
c mesmo todas as vezes, que rstc os mande chamar para ob
jceto de scniço da Pratirugem; bem como a eumprir suas or
dens, rclaiiYanwnte ao mesmo scni(;o. 

Art. 16. Nenhum Pratico sahirú para f!íra da Cidade sem 
licença , que poderá ser concedida, por vinte c quatro horas, 
pelo Pratico !\Iór, até oito <Iins reto Capitüo do Porto, me
diante requerimento C"om moliyo justificado; e por mais tempo, 
ou para fúra da Prov-ineia pela rcspcctiya Prcsidencia, prece
dendo requerimento, dirigido a rsta, por intcrmeclio do Ca
}1itão do l1orlo, qne o farú acompanhar com a Sllil infonnat;i:o, 
depois de omir ao Pratico Mór. 

Art. 17. Os Praticos, antes ele al:'aearelll a qualquer na
vio fóra do por lo , deycrão saber, ,;e lruz carta de saude limpa; 
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~c a i'espos!a fur pda aninnalin, subirão 1i>ITl!l! n!r, (·. rlr:" 
pPÍ~ de ~r· inform<~rcm dn f~nl!!!IU'1'hntr, C;u:i!ü~, cu "!::l~<rt· 
sobn~ a intt-ur:ão, ('0111 que clPillandon O podo, P qual O C3-

hdn d'a8"ua do naYio, o diri;:;iriio comrnirnlrm,mtc: se: a n·s
posla; pnrt•m, l\>r ne;.ratiya, niJo alracan1o, c, d<J par!!' dr 
Jóíra; JWdirãn as inronna~.:iíes arima mrndnnadas, co!loeunrlo-sl' 
na posi1:ão; que mais cotnier, para dar dirrrc:ilo ao naYio alt'· 
o ancoradouro da quarentena, ondr drn~ fmHlf'ar, caso se dPs
linr ao porto; fazendo-o desde logo i1:ar a ll;mdcira de qua
n~nléna, c srguir tudo o mais, que estiwr cstabekritlo pdo 
RPglllaHH'nlo da policia sanitaria, 

ArL 18. !)~~pois que tiyrr atracado o na\io, e tollladr> 
conta da PratiragPIIl, dcYerá o Pratico sa1wr do Capitão ou 
::\!Pstre, se truz pohora a bordo; no caso 1wgatiro, pndcr;í fun" 
d:~ar o nuYio Ptll qualquer dos ancoradouros, q l!l~ tnais l!w 
conyic~r; c Hn alllnnatiro, nflo poderú Ina-lo pa•·a dcnlm do 
:\!osrp1ciro, sem lo· dcsemhar('ado a pohnra, ('f'!~l ;:s r;!\![eL•s 
c•s!alwkridas pda polida naYal do ]''lr(n: fazr·nd•>-n lundcar nn 
anrn!·;ulnurn de fr;uuptia para <lhi a dt''"!llhar•·;:r. 

])o.~ rcncillll'lllos d'!S Empre.!Jarlos da l'rufiNr(;r'm . 

. \rL 19, Os n•ntimcnlos dos indiriduos cmnrc!!;ados 11:1 

Praticagem das barras, ancoradouros(' c·osta, desde aÚ>;1deias a!t'· 
Púo Amarcllo, sahin1o rlo rcndim!·nin proYcniente dos scnil:os 
j)Ol' cllcs prestados na en!radu I' sahilb dos 11u-.ios nnrionucs c es
tran;;ciros, tanto de ;mcrra, rnlllo rnclTantrs, que drmar.dan·m 
illais de noYc pés cl'agua indusin·, (' de oa!rns trabalho:; (k
signados no pn·sentc lkgulanwnto; ~~ C''J!ll quanto por este Ar
ti~o niio sPja obrigatorio para os na rio~, qw~ 1·alarem mrnos 
de noye JH}s; tnn!arem Praticos; todaYia; SP os ~Pns Commi!!!
dantPs, Capitães, ou 'Ieslres os pedirem, lhes sr~ruo prP~ladr~,;, 
e o c-:~uc pagarem fará tambem parti· do rnPsmo n·ndil!1t'nlc! . 

. \rt. 20. O p<!:;-auwtlto <lo sr•ni1:n da l'ratira;.;<'Ill sPrú rr
~·ttiado, sPgundo a tabella amwxa a rslP H.P!!Hlanwnto. 

Art. 21. Todo e qualquer remlimcnlo da Pralir·ar.;rm ,;:~r;i 
l'I'I'Olitido a J!Uill COfre dt~ dlli\S elJ;nTS, para S(~ dislribUit' j'C:o 
pessoal JWlla rmrn·p;:wdo . 

. \rl. 22. O rendiH!en!n da l'!'<li i•·;:::ent '<'I'<Í di' idido !'I li 
tn•s partes, a sabPr: 

1." Yencinwntos fi\ os, 
2. • Gratificarôf'S. 
3. a Fundo <Ú~ costeio c de SOCCOIT(J. 

Os n•ncimcntos lixos serfio élllnualm<•rdr·: 
1." O do Pratico :'IIúr. nilnr·pn[ns mil n'·is. 
:~," () r!o .\jl!d:i!l:t•, ,,.;.;,·,•nt,,:; !'li! r,·.i,. 



:l. ,. O dos Primeiros l'rallcos, cada lmm quinhentos mil réis. 
!L" O dos Segundos Pratiro", cada hum trezentos c sessenta 

mil réis. · 
5. o O dos Praticantes, cada hum cento c Yintc mil réis. 
G. o O dos Patrõ!'S, cada hum duzentos e quarenta mil réis. 
7. o O dos Remadores, cada hum cento c oitenta mil réis. 
8. o O do EnearrPgado da cscripturação, duzentos c quarenta 

mil n;is. 
Deduzidos Pstrs Ycneimcntos fixos do rendimento total, o 

que restar subdiYidir-sc-ha !'111 ln•s partes na razão seguinte: 
1." ~c:;- Para se distribui rem , corno gratificações, em partes 

i'ropon:iona!'S aos rcspeetivos H'IWirnenlos fixos, designados no 
presente Artigo, pelo Pratico :\lúr, seu .\judanlc, Praticos c l)ro
tic;mlcs. 

2." ~ Para se: dislribuirnn, como gralifica<:õrs, propor
rionaes a seus n:neimcnlos lhos, pelos Patrões c remadores. 

3." / 0"0 Par a · occorrcr <Ís dcspczns do costeio do muterinl da 
Associação; c o liquido restante para formnr hum fundo de soe
corro em hcneflcio dos Praticos, que por sua idade, molcstins, 
ou desastre no serviço da 1'ra!icngern fit:arem inhabililados de 
prestar serviço activo na "\ssociação. 

Art. 23. Os Empregados da Praticagem, quando impe
didos por moleslias comprovad<Js, mas ~;uraveis, ou por li
ccnt;a <Jté oito dias , perceberão somente os vencimentos fixos; 
por auscncia, porem , ou por licGnça maior de oito dias, não 
perceberão cousa alguma . 

. \rt. 2'~. Os P<:~trõcs e remadores, que faltarem ao ponto 
di<.~ rio, não receberão o vencimento correspondente aos dias, 
t·m que não comp<!rccerem. 

C,\f•JTLTLO IV. 

Du arn(·whi('ÜO, distribuir;iio e contabilidade do rendimento 
da Praticagem. 

Arl. 2:>. Logo que qualquer Pratico tiver concluido o ser
\ it;O rla Prnlicagem <ie li um naYio, ou outro trabalho, cujo 
produdo faça parte do rendimento da mesma, organisar-se-l1a 
a devida conta, que, depois de assignada pelo dito Pratico, 
c ruhri('ada pelo Capitão do Porto , será debitada em lino 
proprio ao naYio, a que se referir, eom dcdaração do nome 
do Com mandante, Capitão, ou 1\Iestrc, dono ou consignatario, 
dia, mez c anno, em qur- teve lugar o serviço prestado, c 
linalnwntc o numero de toneladas, c pés d'agua, que então 
calaYa. 

Art. 26. Feita a cobr:m\:a, creditnr-se-ha o deYcdor, c, 
recolllcndo-st> o flinhriro ao respcdiyo cofre, se cxlrahirá de 
!l'.lrn lir;·J dn t:;!<') ') ~''FllpP!Pitk conliN'imcnto em fórma, que 
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n Capitão do Porto rubricará no ailo da margl'lll. ,. , f~IZt'IHin-~;: 
no talão a nota da quantia recebida, será esta nota assignad;1 
pelo Thcsoureiro, a quem scniní como de receita auxiliar. 

Art. 27. D'cntrc os Praticos será escolhido hum, á plu
ralidade de votos, para scnir de Thesourciro. 

Art. 28. O Thcsoureiro c o Ajndantc do Pratico l\Iúr serãn 
os clavieularios do cofre, cuja liscalisação ficará a cargo do 
Pratico l\Jór. 

Art. 29. No dia tt·r·s de cada mcz sommar-sc-hão as quan
tias recebidas, c se fará o lançamento da receita pertencente 
ao mez anterior, assi~nada pelo Thcsoureiro; sendo o credito 
~orrespondcntc feito, á vista da relação das quantias distribui
das , segund•} os artigos antecedentes e o quantitatiyo desti
nado para fundo de soccorro carn·gado em Iino proprio ao 
Thcsourciro, senindo o conhecimento em fórma, que se ex
trahir, para o abono na conta do livro do rendimento da Pm
ticagem. 

Art. 30. No fim de cada anno civil organisar-se-ha em 
duplicata hum balanço de todo o rendimento arrecadado, sua 
distribuiÇ<Io, diYida a diva c passiva (no caso de h::vcl-a), P 

quantia liquidada para fundo de soccorro; devendo hum tl<'stcs 
balanços ficar archivado, c o outro ser enviado ao Capilfin do 
Porto. 

Art. 31. Para fazer esta csclipturação, srrá PncaJTPgado 
<Jigurn empregado da Contadoria da l\Iarinha, percebendo y!nle 
mil réis rnensaes, sahidos da renda da Praticagem. 

CAPITULO Y. 

Do material da Praticagem. 

Art. 32. A Praticagem terá para o seu scnit;o huma ca
traia de boa marcha ü vela, c ü remvs, guarnPcida com velas 
proprias, c doze remos de pala menta, tres baleeiras, eom seis 
remos de voga cada huma, duas lanchas, huma de doze remos, 
c outra de dezeseis de palamenta; c hum Cuter com as dimen
sões c qualidades proprias, para desempenhar o scniço da Pra
ticagem, levando Praticos, c soccorro fóra do por! o ans na\ios, 
que disso precisarem em Dceasião de mão tcmrw. 

Art. 33. O pessoal permanente do servi;:o das cmbarea
-çõrs da Pr·alicagem não serú menor de dezoito remadores , P 

dous patrões para duas embarcaç(ii~S; c, qaando for mister maior 
JWSsoal para guamcccr simultaneamente as outras, será dln 
mandado chamar pm· ordem da Capitania do Porto, na fúrma 
do seu lh•gnlamcnto, ficando por conta do naYio, em fayor de 
quem tiver· sido empregado, o pagamento de hH~s srniros. 

A rl. :Fk O Cu ter sení cons!ruido de mnnl'ira tal, que 
i<'ulia a !II'L·L·~~aria l'ilJl<l('tdnde para n·cd.>•·r tÍ btW<\ c!a cscolillw 
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liillll<l :1n•ora dl' doz•~ <I qainz1· quilll<i<'~, 1'0111 a l't'SJH'I'lila 

a marra de lê:rro, a li111 de qu<:, com a maior prPslezil, possil, 
I'Jil 1e1npo d1• n~ulos J(n·ks, lr·Y<Jr o COilYcllienle soccorro aos 
n;nios, 'ílil' di'IIP pn·risan•m uos an<'uradouros das Laminlws 
t~ Luu;·ir;io, ott <'111 al;;·um ouíro ponto dentro dos limít(•s da 
ros!a u fargo tia Pralicagern. 

Art. :}:"). O Pratico :\[,;r regulal'iÍ o <'IIlj)l'f'!.(O wais cou
Wilientt• das endJ;u·,·a<Jil's, ,.,11 qtH' knl!ão d\" sal!ir os Prati('()s 
destin;;dos a dirigir <b na\ io,.;. flliP s1~ npn·s<·ntai'PIIJ Plll ti·cnte 
do porto, JH~tlindo Praii,·u, oll snn:orm. 

A:-t. :w. Tanto o Culr·r, <'Oiliü a cal raia, (~ as baleeiras 
da Pra!i;·a.:.:l'lll o:alar:a1 S(~illJll'C I'Oill n·gim,•ntos de signnes, c 

lJa:idPiras pruprias, para qtH', Júra do porto, possào fazer os 
<"Olllli1Uitiraç-ii<'S dPsi;;1wdas Iio !'1'gi lll('lllO dn si;.wacs, que aeorn
p.t:.ha ,.,[,. l{p:,;uLtllll·ii:il, I' aqitt·llas (jlll' as cirnunstancias exi
;:..:·ir:·rn. 

Arl. :;1·. Pda 1::.;piLit:i:1 du P"l'1o ser;'io lill'flt't'ido~ <Í Pra
li(·a8'eill il'<'S rl'gi-nt<';ilos dt~ si,:.:nat'S, c batHkiras para o st~nü:o 
illdicado !~o arli;..:·o anle,·cdt~llL· ~ Yi:.;to s:\rPJ:l (1Sif'S sig-nllt'S tb~ 
11!ilid::dr .:<Priil. 

TITLLO H. 

{Jns f'l!;;ifrlt·., o;r .Jfr.,tu·s dos ~-·únio;;, IJUC liccrcm de ser 
diri.r;úlos pdos i'raticos. 

C.\PlTCLO L 

,\rl. :38. Todo o Capitüo ou .\L•s[n• dl' qualqw·r nayio, 
<!lle rk!H<mdar a t'OS!a do porto dil Capital da Pro' incia <k Pt~f'
namL:wo, c pn~cisar de Pratico, i~·ar;í no tope de pn!a a ban
df'ira dc•s!gn•lda no quadro de distindivos, mandado põr em exe
ruçiio por .. \Yiso de 18 de Janeiro de 18;)0, c anncxo a f'ste 
Rf'gulamcn!o, arriando-a, logo qtw receber o Pratko. Se tin•r 
intcw~ão rh c!ar fundo no Lameiriío, basta que anúre SOHtente 
essa b;mdcira ; tuas, sP J:ouycr de fundear nns Laminhns, l'oço, 
oa :Uosrjueiro , ah~m rla bandeira no túpe de priia, dererü i~ar 
110 mastro ,:ranfl•~ o.;; p.alhardrtes, constantrs do n~fl'rido <jita
drn ~ quP de:"'i;;!!~-tn os p:'· . .o d'a~ua ::n1~dida inf;'lezu:·, rJHC d.PJuanda 
n r:n~,·10. · 

.\.rL 3(). E!n [()do <' <jualqucr caso, lo;;o que o Pratico 
C'i1lrar o porL!it) d:l n~~Yin, que tiyrr de dirigir, o CapHào ou 
.\I~strc deste n(:a ohri::adn a rli'clarar-lhc nubli<-a c solemnPinenle 
os p<'s rl':lgaa, qll') ,:~la o naYio. • 

Art. 40. Todo_ o C0wm;mdantc, Capitüo ou l'llrst r<', llf~ 
n!Jrig:ado a satisfazr:r :í fjlliH'~quer rcquisit:fH:s do Pratico, tendrutr~ 
ao bom drs<">mpenho di! Pratira;;cm , de qnr se acha rnrarre
~ado, bf'lll CO] li O a 1f'i' :-;~d~l:' r' rrnn1p!f•S o i.!P!'Orntr, Yiradnr ~ 
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. \rl. 'd. \f•nhurll Colllllt;uHiank, Capitiw PU :\leslrP pu 

derá maltratar a qualqUl'l' Pratico: dcyendo, quando "~~~· st• 
comportar mal, dirigir ao Capiliio do Porto llnn1a quf'ixa t:m 
regra , logo que der fundo para f}llC o mrsmo Capitão do Porto 
resoha, na fórma das disposit:ões do respectho Rrgulameuto t-' 
do presente . 

. \rt. !d. Todas ns wzrs, que a bordo de qualquer n;n io 
se apresrntar hum l)ratico L'll1 estado dt~ embriaguez, o Conr
nwndante, Capitão ou :\lestrc, o f<~rii lo~w Yoltar para a em
hareação, qw~ o trouxe, c içariÍ <k llOYO o si;.rnal dP JWdir l'ra
t im; deYcndo, qnando tiYer dado fundo, dirigir ao Capitão do 
Porto h urna par!P do succcsso, para prnceder, na fónna das 
disposições pcnal's do presente Hf'gulamento. 

Art. 43. Nenhum naúo poderü entrar sem Pralif'O, para 
o ancoradouro do Poço c ?.Iosqueiro, h urna vez qu:~ o seu r a" 
lado d'a~ua eweda, on st>ja igual a nove pés ing!Pzf's. 

Art. 4!L A' exn•nt:ão de canoas, lam·llas de cobrr!a, e 
algum h~ ate, qut> f'Stoja a par drstas duas classt>s clt~ f'ml)ar
caçiit·~, d,~mau(lamlo al1; s~·is pt'•s d'agna, niio se poderá dt~s
;mwrrar, on amarrar a quatro cabos nos dill'Prentes ancora
<loaros qualquPr o~1! ra Pmbarcat_:iio maior, St'lll estar a seu bordo 
hum Pratiro. ou Pratirantf'. 

C.\l'lTlLO !1. 

JJos Cunuí!WHlanlc.~, Capitiics, ou Jlc.,tre das cmlmrrurDe.', 
!JllC pretenderem sahir • 

. \rt. \5. Tnrlc> o Co111mandan!t>, Capit5o, ou 31es!rP das 
,·ruharca<_"iics, que tencionarem sahir, t' pedirem Pratiro, na fónna 
do prcs(•tlie Rt>gulanlf'nto, dar;'i parte ao Capitüo do Porto, rom 
dt~darac;ão, por esc.:ripto, do numPro de pés d'agua, em (llH' SP 

acha o n;nio, o do dia em que prelendP sahir: devendo f'ssa 
dedaração, df'pois do rubrieada pelo l!Iesmo Capitão do Porto, 
ou seu Ajudante, ser aprP~entada pelo Capitão do mn io ao 
Pratico :\llÍr, que marcará a hora da partida . 

. \rt. t,.G. As disposiçües dos arti;.ios 4-0, /~1, '•2, 43 c t~'j. 
são applir;neis aos narios, que tiYen~rn de sahir . 

. \rt. !~1. Sl~ qualquer Commandante, Capitão, ou :\Irstn~ 
recusar o Pratico, a quem por escala couber o seniço, e pedir 
outro, em que tenha mais eonlian~a, ser-Jhc-ha i~so rotH'r
dido. co111 tanto que, alt\m do que ;í est'outro houyer <k 
pagar, t'nlre para o cofre rom. h uma quantia i.:.:·ual ;í que estin·r 
111arcada na rPspt~diva talwlla: e nimla que <'111 tal raso o pa
gamrnto ao J'ratif'o f'srolhiclo lhe llqne pPrlt·ncr·lHlo, todavia 
tlt~1f'rLÍ esk entrar para o cofre cü!ll hmu C}Uinto c1n brndiL'il• 
do fUlll!O d•• SUITDlTO. . 

,· 
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TITULO lll. 

Das penas por in{racção das disposições do presente 
Regulamento. 

CAPITULO I. 

Das que dizem respeito aos Empregados da Praticagem. 

Art. 4.8. Todos os Empregados da Praticagem são res
ponsaveis pelas faltas, c delictos, que commettcrem no des
empenho de seus deveres, c erros de ollicio no exercício de suas 
funcções. 

As faltas serão punidas pelo Capitão do Porto, sagundo as 
attribuiçües, que lhe confere o respectivo Hegulamento. 

Os delictos pelas Autoridades competentes. 
Os erros de oillcio pelo Capitão do Porto, com recurso para 

o Conselho da Capitania, seguindo-se hum processo analogo ao 
estabelecido no Titulo 7. o do Regulamento, mandado executar 
pelo Decreto n.o 4,4-7 de 19 de Maio de 184.6. 

Art. 4,9. Todo c qualquer individuo empregado na Pra
ticagem, que transgredir as disposições dos lkgulamentos da 
policia naval, fiscal das Alfandegas e de sanidade, ficará sujeito, 
alêm das multas ou penas, 11ue lhe forem impostas pelos ditos 
1\cgulamentos, á suspensão por hum a quinze dias, ou multa 
de dez até trinta mil réis pelo Capilüo do Porto, em beneficio 
do fundo de soccorro ; c, quando o delicto for grave, deverá 
ser demiltido por sentença do Conselho da Capitania do Porto. 

Art. 50. Qualquer Pratico ou Praticante, que, sem causa 
justificada, recusar-se ao serviço, para que tenha sido nomeado 
será, pela primeira yez , suspenso por quinze dias; pela se
gunda preso por oito dias, c multado em dez mil róis em 
lavor do coli·e da Praticagem ; pela terceira punido com os mes
mos dias de prisão, c mais quinze dias de suspensão; e pela 
quarta demittido, precedendo o julgamento do Conselho da Ca
pitania do Porto, em processo organisado pela fórma disposta 
no Art. 4.8 do presente Hcgulamento. 

Art. 51. O Pratico, ou Praticante, que se apresentar a 
bordo de l:lualqucr naüo para dirigi-lo, estando embriagado, 
será pela primeira vez suspenso por hum mcz; pela segunda 
c terceira punido com as penas do Art. 50; c pela quarta de
mittido, seguindo-se o processo marcado no Art. !~8. 

As mesmas penas são applic<~Yeis ao Pratico , que maltratar 
de palavras o Com mandante, Capitão, ou Mestre, ou faltar-lhe 
.a0 respeito. Se, porêm, a om~nsa for physica, será preso, c 
'Cntrcgue á Autoridade competente, para puni-lo, segundo a 
>-;ravidadc da oJrensa, c conforme a legislação respertir;1, em 
11n.~~em;a do corpo rk ddie!o, 1• <'XêlllW de snnidad1• 
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Art. 52. O Pratico, ou Praticante, que sendo incumbido 
c dirigir qualquer navio, o encalhar, ou perder, entrará em 
rocesso pela Capitania do Porto, a fim de se reconhecer: 
1. o Se o sinistro te·rc I ugar, em consequencia de força maior, 

·U onlras causas alheias á vontade do Pratico. 
2. o Se por erro de officio da parte do Pratico. 
3. o Se de proposito, por qualquer motivo rcproYado. 

Quando se provm· pelo processo, que o Pratico está com
)rehendido no primeiro caso, scr;í ellc considerado justificado, 
: continuani no livre exercício de seu emprego. 

Quando se provar que se acha comprchcndido no segun
lo caso , será sujeito á multa, suspensão, c mesmo demissão 
pelo julgamento do Conselho da Capitania do Porto; ficando 
todavia o direito salvo ás partes prejudicadas, para haverem 
a indcmnisação no Juizo competente. 

Quando se provar que está comprchcadido no terceiro 
caso, será dcmittido, preso, c entregue ás Autoridades cri
minaes, para procederem na fórma das Leis. 

Art. 53. Se qualquer embarcação encalhar, ou perder
se desde as Candeias até Pá o .\ marcllo, depois que o Pratico 
a deixar sobre a vela, c provar-se, que o sinistro teve lugar 
por haver-se o I>ratico retirado antes de estar ella em posição 
conveniente, para navegar livre de perigo, devcr(t o dito Pra
tico entrar em processo, na fôrma do Artigo antecedente, fi
car.do sujeito ás penas, que lhe forem imp(lstas. 

Art. 5'k Sr) alguma embarcação se pcr·der, depois que 
o Pratico a tiver fundeado, c se proYar, que o sinistro teve 
lugar por haver ella dado fundo, ou sido collocada em po
sição não conveniente, sem haver para isso moth·o de força 
maior. entrará o Pratico em processo na fúrma do .\rti~o prP
ccdc:Jtc. 

C.~PllTLO 11. 

Das penas, a !JilC {tdío wjeitos os Capitücs, ou ,lfcstrcs das 
embarcações. 

Art. 55. Qual(flH'r Capitão, ou Mestre, qtH' tentar sahir, 
on entrar para o Poço, ou l\Iosqueiro, sem Pratico, hum a 
\CZ, que o respectivo navio cale mais de noyc pés inr;lc>zes 
d'ar:ma (inclusive), será multado em vinte a cincocnta mil réis 
e:n bcnelkio do cofre da Praticagem, ficando em todo o raso 
rcsponsavel p!'!os damnos, que causar ou nwsmo receber. 

Art. 56. O Capilã.o, ou Mestre, qnc pretender mudar de 
ancoradouro, ou mesmo tiver para isso ordem, c o fizer sem 
a dirccção de hum Empregado da Pratica;;em, a não S('i' a rcs
pectiYa embarcação das cxccptuadas no Art. 44, srni multado 
pela m~sma fórma em dez a vinlc mil réis, c rcsponsaycl pelos 
tb:un;:s, (!lie c~msJr em tal occnsião. E ainda qw~ lh1ucm uni-



t'amcnl<~ isento~ da lilulla os Capilàes, ou .'\Ieslres das JWqiH·na~ 
•~mbarca•:ücs <:osleiras, q ut• delllandan·m alt·~ seis pés i ngiPzes 
ll'a;;na, todm ia serão responsayeis por quat>squer damnos, qtH' 
por es~a llllHiatH:a possão r a usa r. 

Art. 57. O Capilúo, ou l\Ieslrc, que lllallratar col!t p;tc 

In nas, anH'a(as, ou pancadas o Pratico; que dirigir o na\ in do 
Sl'll rorllm;indo, respondt'riÍ perante o Tribunal rompl'lcnle; ,. 
~nll'rer<Í as penas; que llw for<'m lwpnslas por scutcn1;a. 

Se o fado tiwr lugar na Pccasião da sa!Jida do naYio, r 
PSLe se a1~har j;í fi)ra do alcanee do tiro df) ranlt;io 1 deverá o Ca
pitão do Porto dar parte ü .\uluridadc policial mmpclente ,- p;mt 
proced<'r a corpo de dt'licto, na fôrma das L1·is, senindo-lhe 
de base a qtwh:a do Pratiro, tolll o auto do exame de sanidade; 
no raso de hawretn ofl'<"nsas pllysiras, ou os depoimentos de 
testemunhas, que pn•sc·rH.:iassern o facto; c, <IPpois de assim or
;..:anisado o proe1'sso, parliripar;í <Í Presidencia da ProYincia, 
para rcsohrr, torno for de jusli<;a, ;l vista das cin·umstanrias, 
lfl~<' se derem, rdativarnentc ú qualidade do réo. 

'ITIT LO 1 Y. 

C.\ l'ITI:LO L'ilCO. 

ArL 5S. Sü qttrm lirer i:OJIH'al;âo rk Ílralieo poderú rP~
j)(insabilisar-sc• pela Praticagem a bordo dos naYios dentro, e ftjra 
do porto da Cidade do H.crife, na Proyincia de P•~rnumbuco: 
f~ por isso todo aquelle, qw•, sem I c' r a respecth a nomeação, 
se aprPscntar a bordo dos navios, para dcsemrwnhar as fuHc
eiies de llratico, sení preso, c cntrcguf' ü Autoridade conipc
lPnle, como cxPrcendo <~mprPgo e ftnw<_:ücs, <{UC lhe são vedadas . 

. \rL 59. Serü penuittido, C'tltrC'tanto, aos Capitncs, ou 
Mestres türnarcm na costa, uutle não ltomer Estabelf'cimcnto 
da Pratiragern, hum marinheiro; ot1 pescador com cxpcriencia 
dessr; ponto até o Larneirão; ruas, se clle pretender passar d'ahi 
para dentro' sem que SP chame Pratico du porto j fiear;í Sll

jr~ilo ao db;posto no _\rtigo anteerdPnte, f'X<"C'pto rgtando a iss<J 
for obrigado em c(l!Jsequctwi<•. de forr,a maior. 

Art. 60. Todo o individuo t~ntprl'g-ado na Praticagem scrü 
considerado romo homem da vida do mar, P por isso gozad 
das isenr,õPs do Art. ()8 do Itegnlamenlo das Capitanias dos 
l'urtos de 1!) de :\laia de 18'16. 

ArL (i!. Os unifomws !'Stalwlneidos para ()s l~mprf'g-ados 
da Pratii'agcm do pmio flp São Luiz do Maranhão firiío extPn
~h os aos da l'rati•·agPtll da Pnnilll·ia de Pernambuco . 

. \ri. f.J. Tod"' o" i'IHIÍ\ id1ws <'tllpn·!-'arlos n;• 1':-alka;::Ptil 
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s~rão obrigados a dar parte ao Pratico l\Iór uo IIOlile das ruas, 
c numcros das casas de sua rcsidcnc\a. 

Art. 63. Nenhuma cobrança, por serviço feito pela Pra
ticagem, será demorada alêm de tres dias ; e, no caso qe se 
não ter rcalisado neste prazo, sem mui justo motivo, &e fará 
peremptoriamente, por intermedio da respcçtiva Autoridade ; 
todavia , se o navio for de Guerra , convirá aguardar-se a ordem 
da Presidencia da Província, sendo elle Nacional, e, se estran
geiro, ter-se para com o seu Com mandante as devidas attenções. 

Art. 64. Os Praticos poderão, alêm das embarcações , 
que constituírem o material da Associação, ter lanchas suas 
para satisfazerem aos serviços, de que os particulares os quize
rem incumbir, independente do que for Praticagem propria
mente dita. 

Art. 65. Nas amarrações, e desamarrações fica livt·c a 
todo o Capitão , ou Mestre , empregar a sua guarnição , ou a de 
algum outro navio; bem como a servir-se de qualquer lancha, 
que não seja da Praticagem. 

Art. 66. O Pratico, que provar legalmente achar-se im
possibilitado de continuar no serviço da Praticagem por desastre, 
velhice, ou moles tia, será alimentado pela Associação, dando-se
lhe annualmcnte, do fundo de soccorro, huma quantia equiva
lente a tantas vezes ,~ dos vencimentos fixos, quantos forem os 
annos, que tiver de serviço na Associação, de maneira que, 
se contar vinte e cinco annos completos, terá jus ao vencimento 
fixo por inteiro, e quando exceda u esse numero de unnos, este 
excesso j<.Í.mais lhe poderá servir de motivo para hum accrescimo 
qualquer sobre o dito vencimento ; devendo dividir-se aquella 
quantia em doze partes iguaes, e ser-lhe cada h uma destas en
tregue mensalmente. 

Art. 67. Estas pensões sómentc serão tiradas do rendi
mento do fundo, que annualmcntc se for accumulando; e por 
isso, em quanto esse rendimento nito puder fazer face a tacs 
pensões , se cotisarão proporcionalmente entre si os Praticos, 
para as supprirem , e nunca subirão do fundo capitalisado. 

Art. 68. Quando o rendimento do fundo capitalisado pcr
mittir, se cstcnder<i o beneficio ás vi uvas dos Praticos, ás filhas 
solteiras, que viverem honestamente, c aos filhos até a idade 
de dezeseis annos, sendo esse beneficio marcado em h uma dispo
sição regulamentar- ad hoc- , proposta , c approvada, pelo 
menos, por dous terços dos associados. 

Art. 69. Os dinheiros do fundo de soccorro serão empre
gados em Apolices Provinciaes, ou da Divida Publica fundada, 
ou em Acçõcs do Banco Nacional, de maneira que tenhão a 
maior segurança e garantia. 

Art. 70. O Governo fornccer<.Í. o material necessario para 
montar-se a Pratieagem , e a importancia do mesmo lhe será 
gradualmente indemnisada na razão de cinco por cento, dedu-
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zidos da parte das gratificações dos Praticos em grral e Pra
ticantes. 

Art. 71. Se o pessoal e material da Praticagem, marcado 
neste Regulamento , não for sufficiente , o Pratico Mó r, reco
nhecendo-o, proporá ao Capitão do Porto o augmento preciso. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 1854.
José Maria da Silva Paranhos. 



Taócf la das quantias , que, se,qundo o calado d'a,qua c tonelagem dos navios, deverão estes pagar pelos serviços da Praticagem, quando 
entmrnn , ou snh irem do llfosqueiro , ou Poço , pela barre ta do N. , on barra grande, e derem fundo, ou se fizerem á. vela das 
La minhas, ou Lameirào do porto da Cidade do Recife de Pernambuco, para seguirem viagem, ou entrarem pelas ditas barras. 
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ú!Jscrraçõcs. 

1. ·' Os navios, que, demandando o porto, pedirem Pratico, 
c se utilisarem do seu serviço , pagarão , fundeando no La
meirão, metade do que marca a presente tabella; nas Laminhas 
dous terços; no Poço, ou no M:osqut'iro toda a quantia. 

2. • Os que, tendo fundeado nos ancoradouros do Lameirão, 
das Laminhas, ou do Poço, suspenderem para entrar daquellcs 
para este ultimo , ou para o l\fosquciro , pagarão trcs quartos do 
quantitativo designado na tabella, partindo do primeiro ponto; 
do segundo a quantia por inteiro ; e do Poço para o !\los-

. quciro, somente metade do que se acha marcado na tabella ; 
todavia , se o navio fundeado nas Laminhas, ou no Lameirão, 
ntío tiver ainda satisfeito a Praticagem, pagará por inteiro, 
se partir deste ultimo ponto para entrar no Poço , ou no Mos
queira, c mais hum a sexta parte se partir das La minhas , em 
razão de maior risco c trabalho. 

3. • Os que dentro do l\Iosquero passarem de h uns para outros 
ancoradouros , em que elle se acha subdividido, paga1·ão hum 
terço do que está mnrcado na tabclla, se o calado d'agua lor 
até onze pés, c metade se for maior. 

4." Os que sahirem pela harreta do N. , ou barra grande, 
para scguitcm desde logo sua viagem , pagarão a quantia dcsi
plada na presente tabdla, c mais hum sexto da mesma ; para 
o Lamcirão o que marca a tabdla; para as Laminhas trcs 
fJUartos ; c os que Sélhircm do rüosquciro por dentro do Recife , 
para fundearem no Poço, dons terços. 

5." Os que sahircm das Laminhas, ou do Lameirão em 
Yü:gem, c não tcnhão uinda satisfeito a Praticagem , pagarão os 
do primeiro ponto o mesmo que os que sahirem logo em viagem 
por alguma das duas barras; c os do segundo tres quartos ; c, 
;w caso contrario , somente o prcscripto na tabclla , quanto 
aos que partirem do primeiro ; e dous terços quanto ao elo se
gundo nncoradvuro. 
· 6., Não se deverá cxi~.ür pu~amcnto pelo transporte do res
pectivo Praticc; , porque já se acha incluído em cada h uma das 
quotas desta tabclla. 

7. • Se o navio tiver calado d'agua c tonelagem maior ou 
menor do que a correspondente na intersecção dest('s dados, 
attcndidos na presente tabclla , calcular-se-ha o pagamento do 
modo seguinte: se as c!itfcrcnças !orem para menos da metade 
das ditfercnças dos dados , tanto verticaes, como horisontacs , 
torrwr-se-ha por pagamento o que resultar da interscqão dos 
dados menores , se , porêm , forem clles Ífmacs , ou maiores , 
tomar-sc-ha o cgte corrcsponrlcr á dos d~1dos immcdiatamcntr 
maiores. 

8. a O aluguel das lanchas , . ancoras, ancorolcs, amarras, 
1·iradorcs c espia> , " os j0rnncs rins Remadores rla Pratica~•·m 
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serão regulados pelo que estiver marcado na tabella da Ca
pitania do Porto, nos usos estabelecidos, c por ella admittidos. 

9. a Se o navio , que se apresentar em frente do porto 
pedindo l)ratico, c quando este chegar a bordo não quizcr 
utilisar-sc do seu serviço, pagará como se liYcsse fundeado no 
Lameirão. 

10. Se o navio não quizcr fundear, mas sim conservar-se 
sobre a vela até receber noticias , que espere de terra, ou 
por outro qualquer motivo , tendo o Pratico a bordo, pagará 
o mesmo, que se fundeasse no Lameirão, não excedendo ao 
sol posto a estada do Pratico a bordo ; se , porêm , exceder, 
andando á vela, pagará de cada nascer ao pôr do sol o pres
cripto na tabclla, para fundear no Lameirão, e por cada noite 
mais o dobro desta ultima quantia. 

Pnlacio do Rioàe Janeiro em 28 de Fevereiro de 1854.- José 
i\bria da Silva Paranhos. 
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Quadro dos distinctivos mandado executar por Aviso de 18 de 
Janeiro de 1850 . 

• 

Distindivo, que devcrü içar Distinctivo, que dever<\ içar 
no tópe de prôa o navio, que Pratico, quando for procurar 
pedir Pratico. o navio, que tem de guiar. 

Signaes para o navio mostrar os pés d'gua, que demanda. 

~o tópe do mastro grande . 

• 

1. 2. 3. r.. 5. 

pés d'agua. 
Explicaçãa. 

1. nove 
2. nove c meio. 
3. dez, 



4. 
5. 

12. 
13. 
14. 
15. 
21. 
23. 
24. 
25. 

31. 
32. 
34. 
3" i), 

r..t. 
42. 
43. 
45. 
51. 
52. 
53. 
54. 

dez e meio. 
onze. 
onze e meio. 
doze. 
doze c meio. 
treze. 
treze e meio. 
quatorze. 
quatorze c meio. 
quinze. 
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N. B. O n. 0 12 indica-se tendo o galhardctc n.o 1, por cima 
do de n.o 2, e os mais signaes por identico modo. 

Depois dos signaes anteriores , poderá o navio fazer os que 
se seguem. 

Falta-lhe huma ancora. 
Falta-lhe mais de huma ancora. 
Tem peste desenvolvida a bordo. 
Tem noticias de circumstancia, que devem ser Jogo com-

municadas. 
As bombas não vencem a agua , que faz o navio. 
Tem incendio desenvolvido a bordo. 
Pede Pratico com urgencia. 

Observações. 

Estes signaes poderão ser feitos por outro qualquet· na
vio fundeado no Lameirão. 

O Forte do Mar repetirá os signacs acima, e a Capitania 
do Porto os reconhecerá com signal affirmativo. Então o dito 
Forte repetirá o mesmo, e o navio arriará o seu . 

• 

Affirmativa. Negativa. 
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Havendo agua para o navio entrar, içar-se-ha a bandeira 
affirmativa, c no caso contrario a negativa. No primeiro caso 
largará o Pratico para buscar o navio, c no segundo largará , 
se o navio fizer o signal numero quarenta c tres. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 1854.
José Maria da Silva Paranhos. 
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AODlTAMEi\TOS AO CADERNO :J." 

DIPERIO. -Aviso de 9 de Marco de 1854.- Fixa 
a intelrigencia, que se deve dar"ao Decreto n.• 1.011 
de 1:2 de Julho de 1852, relativamente aos venci
mentos dos Guafdas das Barcas da Companhia de na
vegar-ão pot· vapor entre esta Côrtc c Nicterohy. 

3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 9 de Março de 1854. 

Sendo presente a Sua Uagestade o Imperador a 
petição de Pedro Alexandrino de Macedo Ayque, e 
José Basilio Pirrho , Guardas das Barcas de Navega
ção a vapor entre esta Côrte e Nicterohy, solicitando 
o pagamento de seus vencimentos desde o 1.• de Ju
lho do anno passado até o presente , que lhes foi 
denegado pelo respectivo Gerente sob o fundamento 
de que não estava a dita Companhia mais sujeita ao 
cumprimento de semelhante obrigação em virtude do 
Decreto n.• 1.011 de 12 de Julho de 1852, quere
novou o seu Contracto; Houve o Mesmo Augusto 
Senhor por bem Mandar declarar a Vm. que, em 
vista do parecer do seu antecessor e do Conselheiro 
Procurador da Coroa, não póde ser admittida a in
telligencia dada pelo referido Gerente ao Decreto em 
questão : 

1. • Porque o Chefe de Policia foi encarregado de 
fiscalisar o cumprimento das condições dos Contra
elos celebrados pelo Governo Imperial com aquella 
Companhia, regulando-se pelas lnstrucções expedidas 
por este Ministerio em 5 de Outubro de 1844, g 

remeltidus á essa Hepartição , em A viso de 11 do mes
mo mez. 

2." Porque por essas lnslrucções complemento dos 
Contractos celebrados com á dita Companhia daquella 
epoca em diante, visto que ficárão subordinados ao 
Artigo das instrucções , que confia ao Chefe de Poli
cia essa fiscalisação , foi obrigada a Companhia ao pa
gamento do serviço dos Guardas , Agentes do mesmo 
funccionario. 
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3. o Porque não havendo sido revogadas essas ins
trucções, a omissão das expressões no Art. 1 '2 do 
ultimo Contracto, referindo-se á sua existencia, con
forme se observa nos de 4 de Outubro de 1844 e 
30 de Janeiro de 1848 , não desliga a Companhia 
desse onus, por isso que dizendo as Instrucções res
peito á maneira porque o Chefe de Policia tem de 
executar as suas altribuições nesta parte, a declaração 
da sua existencia ou a falta entre as ccndicões do 
Contracto não o altPraria' devendo-se antes conside
rar subentendida, vislo que por ellns teria sempre 
de reger-se o mesmo Empregndo até que fossem 
expressnmente derogadas. 

-.1. o Finalmente, porque não podendo o Chefe de 
Policia desempenhar essas obrigações se não por in
termeJio e com o auxilio dos seus Agentes, os men
cionados Guardns; c tendo estes prestado o serviço 
com utilidade da Companhia c do Publico, a lé o 
presente , tem direito a ser por esta indernnisaJos , des
de a epoca. em que o dito Gerente se recusou ao 
cumprimento deste dever: o que lhe communico para 
seu conhecimento e governo, c para que o faça cons
tar aos supplicantes, que deverão haver os seus ven
cimentos do supra mencionado Gerente-

Deos Guarde a Ym.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz_ -Sr. Dr. Chefe de Policia interino desta 
Corte. 

Aviso de 11 de de 3Iarço de 1854. -Declara, que os 
Presidentes das Provincias estão autorisados á con

ceder passagens d'Estado. 

3." Seccúo. Rio de Janeiro. Minislerio dos Nego
cios do Imperio em 11 de Março de 1854. 

1llm. e Exm. Sr. -Devolvo a V. Ex. o reque
rimento de D. l\luria do Carmo de Sousa c Mello, 
>ÍLl\':J 1h Coronel do 3. 0 Bululhúo de Infantaria do 
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Exercito, João Francisco de Mello, em que pede 
passagem d'Estado para si e huma sua escrava, em 
qualquer dos Vapores que seguirem dessa Capital pa
ra esta Côrte, visto como pela condição U.a do Con
traclo de 10 de Março de 18;)1 , celebrado pelo Go
verno Imperial com os Directores da Companhia Bra
sileira de Paquetes de Vapor, estiio os Presidentes 
das Províncias autorisados a conceder taes passagens. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Presidente da Província de Santa Ca
tharina. 

Aviso de 13 de Marco de 185í.- Declara não ser 
contraria ás Leis dê 12 de A gosto de 183i c 3 de 
Outubro do dito anno a Resolucão da Asscmbléa Le
gislativa da J>rorinr:ia do Pará: crcando nn Thesou.ro 
Provincial humn caixa especial para facilitar c pro
mover a introducção de colonos. 

4. a Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nc
gocios do Imperio em 13 de l\Iarço de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi ouvida a Seccão dos 
Negocios do Imperio do Conselho d' Estado , ·sobre o 
seu officio n. 0 12 de 17 de Dezembro ultimo, em 
que V. Ex. participa haver sanccionado, não obstante 
a recommendacão do A viso reservado deste Minis te
rio de 3 de Agosto de 1848, a Resolução da Assem
bléa Legislativa dessa Província de 15 do mesmo 
Dezembro, que crea huma caixa especial com o fim 
de ahi introduzir colonos ; declarando ter tomado 
essa deliberação por se haver convencido de que 
não iria de encontro ás vistas do Governo Imperial , 
não só porque essa medida limita-se apenas á crea
ção no Thesouro Provincial de huma Caixa espe
cial para facilitar c promover a introducçúo dos 
mesmos colonos, deixando os meios praticos de cffe
ctua-la á disposição da Presidcncia, como porque as 
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razões que derão lugar á expedição do citado A viso 
quando se discutia no Corpo Legislativo a Lei de lS 
de Setembro de 1850, não tem applicacão para a 
actualidade. • 

E Havendo-se Sua Magestade o Imperador con
formado por sua immediata Resolução de 4 do mez 
corrente com o parecer da mesma Secçiio exarado 
em Consulta de 23 de Fevereiro proximo findo, 
Manda declarar-lhe que fica inteirado das razões que 
movêrão a V. Ex. a sanccionar aquelle acto da re
ferida Assembléa, que nada tem de contrario ús Leis 
de 12 de Agosto de 1834 e 3 de Outubro do dito 
anno : o que lhe communico para sua inlelligencia. 

Deos Gúarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Presidente da Província do Pará. 

Aviso de 13 <le ~Iarço de 1854. -Manda que o Ge
rente da Companhia Brasileira de Paquetes de Vapor 
ordene aos seus respectivos Agentes que nenhuma duvida 
ponhão em dar passagem a alienados á bordo dos 
referidos Vapores por ordens do Governo. 

3 .. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Imperio em 13 de Março de 1854. 

Expondo o Presidente da Província do Pará em 
officio de 3 do mez passado , que tendo ordenado 
ao Agente dessa Companhia naquella Província; que 
fizesse transportar a bordo do Vapor Guanabara para 
esta Côrte , á disposição deste Ministerio , hum preso 
alienado, lhe respondera o mesmo Agente que nem 
esse, nem qualquer outro Vapor da Companhia tem 
accommodações proprias para tal fim , cumpre que 
Vm. ordene t\:lnto ao referido Agente, como a todos 
os outros que não devem pôr duvida em mandar 
transportar alienados á bordo dos Vapores, quando 
lhes for isso ordenado pelas Prcsidencias das Provin-
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e ias, prestando estas todos os meios de segurança, 
que o estado desses infelizes requerer. 

Deos Guarde a Ym. -Luiz Pedreira do Coullo 
Ferraz. -Sr. Nicolúo Neto Carneiro Leão. 

A viso de 13 de l\Iareo de 1854. - Declara não ser 
precisa a approvação do Goterno tanto Geral como 
Provincial pam que produzão os seus effeito.~ as Elei
ções de Vereadores e Juizes de Paz, que nâo forem 
levada.~ ao conhecimento do mesmo Governo por con
terem irregularidades. 

l! Scccão. Hio de Janeiro. Ministerio dos Ne
go cios do Im pcrio em 1 :3 de l\Iarço de 1 ~54. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua ~Iagcslade o Imperador 
a Quem foi presente o ofilcio n. o 10:3 dessa Presi
dencia datado de 30 de Novembro de 185:2, com as 
authenticas das Eleições para Vereadores e Juizes de 
Paz a que se procedeo com toda a regularidade em 
7 de Setembro do dito anno nos l\Iunicipios da Ca
pital, Santa Cruz, Irn pera triz, Villa Viçosa , e 1\'lila
gres dessa Província, solicitando a definitiva appro
vação das ditas Eleições, que provisoriamente a tinhão 
recebido da mesma Presidencia, Houve por bem por 
Sua immediata Hesolucão de 4 do corrente Confor
mar-se com o parecer da Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho· d' Estado exarado em Consulta 
de 2 do citado mez , Mandando declarar-lhe , que 
nenhum Artigo da Lei do 1. o de Outubro de 18:28, nem 
da Regulamentar das Eleições justifica a deliberação 
tomada pelo antecessor de V. Ex. , por não ser pre
cisa a approvação do Governo tanto Geral como 
Provincial para que laes Eleições produzão lodos os seus 
effeitos , quando não forem levadas ao seu conhe
eimento, para providenciar sobre irregularidades, 
que nestas lenhão havido, e decidir de sua valida-
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de na fórma do Art. 118 daquella ultima Lei: o que 
communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coullo 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Ceará. 

Aviso de 14 de l\Iarço de 1831. - Determina que o 
Inspector dos Theatros subvencionados pelo Governo 
tenhn hum lugar nas noites de Expectaculo no Camaro
te da Autoridade Policial. 

2.' Secciío. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do Impe,;rio em 14 de l\Iarço de 1834. 

Illm. c Exm. Sr. -Senuo muito conveniente que 
o Inspector dos Thcatros subvencionados pelo Gover
no tenha em todas as noites de Expectaculos tanto 
no Theatro Provisorio como no de S. Pedro de AI
cantara hum lugar no Camarote reservado para a 
Autoridade Policial encarregada da inspecção dos 
mesmos Theatros, rogo a V. Ex. que se digne trans
mittir a quem convier as ordens que neste sentido 
tive a honra de receber de Sua .Magestade o Impe
rador, a fim de que nenhum obstaculo se ponha 
ao dito Inspector, quando comparecer no mencionado 
Camarote. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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A viso ue 18 de Março de 1854. -A pprova a solução 
dada pelo Presidente da Província, do Paraná ás 
duvidas apresentadas pelo Juiz de Paz e Membros da 
Junta Revisora da Qualificação da Frcguezia do Rio 
Negro, sobre organisação c trabalho da Junta de Qua
lificação da mesma Frcguczia , e incompatibilidade entre 
os cargos de Juiz de Paz e Collector das Rendas. 

1. a Seccão. Rio de Janeiro. l\'J.inisterio dos Ne
gocios do Irnperio em 18 de Março de 1854. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade 
o Imperador o seu Officio n.o 27 de 17 de Fevereiro 
ultimo, instruido com quatro documentos, em que 
V. Ex. submette á approvação do Goyerno Imperial 
a solução que deo ás seguintes duvidas que lhe forão 
apresentadas pelo Juiz ue Paz e l\lembros da Junta 
Hevisora da Qualificação da Freguezia do Rio Negro 
dessa Província. 

1. a Se havendo-se esgotado a lista de Eleitores 
que tem de formar a Junta, póde o Juiz de Paz que 
a preside chamar qualquer individuo, ainda estando 
nas circunstancias de ser Eleitor, para Membro da 
mesma, não havendo Su pplente ue Juiz de Paz ju
ramentado. 

2." Se o Juiz de Paz mais votado acceitar o lugar 
de Collector , embora ainda não tenha entrado no 
exerci cio deste Emprego, está inhibido de Presidir á 
referida Junta. 

3. • Se a Junta póde dissolver-se, concluídos os 
seus trabalhos, antes de passados os 20 dias de que 
trata o Art. 20 da Lei l\egulamentar das Eleições. 
E o l\lesmo Augusto Senhor, de tudo inteirado, Ha 
por bem Mandar declarar-lhe, que mereceo Sua Im
perial approvação a decisão que deo V. Ex. a cada 
huma das ditas duvidas. 

1." Porque á vista do Art. 10 da Lei citada, 
he bem cL1ro que o Juiz de Paz Presidente daJunta 
não póde chamar para l\!cmbro della, esgotada a 
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lista Je Eleitures, se nãu os seus Suppkules, aiuda 
nüo estando juramentados, por isso 1fUC essa for
malidade só be exigida no caso de que IJualquer dos 
mesmos Supplentes tivesse de presidil-a como Juiz 
de Paz. 

2." Porque o facto de haver o Juiz ele Paz mais 
votado da mencionada Freguezia acceitado o lngar de 
Co11eetor, o inhabilita para presidir á .Junta de Qua
lificação c exercer qualquer funcçã.o desse emprego , 
porque se considera havei-o renunciado, como jit foi 
resolvido por Aviso de n.o 3.2 de 5 de Março de 
1847. 

3." I· inalmente, porque a ultima duvida, em pre
sença do ci~ado Art. 20 da Lei Hegulamcntar das 
Eleições, lambem se acha resolvida, pois está en
tendido, que os 20 dias de que a Ui se trata he o 
maximo do prazo facultado ás Juntas para os tra
balhos da Qualificação e Hevisão, que podem ter
minar· se em tempo mais curto: o que communico 
a V. Ex. para seu conhecimento, e para que o faça 
constar á referida Junta. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do CouUo 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província do Paraná. 

Aviso de 21 de Março de 1854.- Exige dos Presidentes 
de Províncias remessas de copias authenticas de todas 
as Actas das Assembléas Parochiaes, bem como as de 
todos os Processos da Eleição Secundaria. 

f.:1 Seccão. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
gocias do IÍnperio em 21 de :Março de 185-:L 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Uagestade o Imperador 
Ha por bem que V. Ex. remetta copias authenticas 
de todas as Actas das Assembléas Parochiaes, que se 
reunírão para nomear os Eleitores que procedêrão 
ultimamente á eleição de hum Senador por essa Pro-
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vincia, bem como as de todos os Processos da eleicão Se
cundaria, e não simplesmente as das Actas da apÚração 
feita nos Collegios, por assim o ter já requisitado o 
Senado em Oflicio de 1 1 de Maio do anno proximo 
passado, referindo-se á eleição de dous Senadores 
pela Província de S. Paulo; devendo as dilas copias 
chegar á esta Secretaria d'Estado a tempo de serem 
presentes á Camara dos Srs. Senadores , logo que 
t.:omecem os trabalhos da proxima Sessão : o que 
communico a V. Ex. para seu conhecimento c exe
cuc·.ão. 

• Deos Guarde a V. Ex. - tuiz Pedreira 1lo Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Hio de Ja
neiro. 

Na mesma conformidade ás oulras Prcsidencias. 

Aviso de 21 de 1\Iarço de 185.1. - Appro~~a a deliberação 
do Presidente da Provincia do llio de Janeiro de 
mandar marcar novo prazo para a cleic-ão de Eleitores 
da Freguezia da Alambucaba, visto não ter-se ve
rificado no dia aprazado. 

t.· Seccão. lho de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do IÍnperio em 21 de Março de 1854. 

Hlm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua Ma
gestade o lm pera dor o seu Oflicio n. o 1 O de 15 de 
Fevereiro ultimo, instruido com dous documentos, 
no qual V. Ex. solicita do Governo Imperial a ap
provação da deliberação que tomou em Portaria da 
mesma data, de determinar ao Juiz de Paz da Fre
guezia de Mambucaba dessa Província, que, mar
cando novo dia, procedesse á Eleição de Eleitores da 
dita Freguezia, que se não verificou em 6 do re
ferido mez, aprazado para as Eleições de Senador, á 
fim de preencher-se a vaga do Marechal Francisco 
rlc ti ma c Silva, por nüo se ter podido constituir a 
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Mesa Parochial, Yisto que tendo-se apresentado somente 
hum Eleitor, nenhum dos Cidadãos por elle nomeados 
para preencher o numero quiz comparecer. 

E o Mesmo Augusto ~enhor de tudo informado , 
Houve por bem Conformar-se, por Sua immediatu 
Resolução de 11 do corrente, com o parecer da Sec
ção dos Negocios do Jmperio dú Conselho d'Estudo, 
exarado em Consulta de 9 do corrente mez; Man
dando declarar-lhe, que mui acertadamente procedeo 
V. Ex. , ordenando, de conformidade com as decisões 
do Governo Imperial, e das Camaras Legislativas em 
circunstancias analogas, ao Juiz de Paz daquella Fre
guezia, que marcasse novo dia para que tenha lugar 
a Eleição dos ,respectivos Eleitores, que deverão ser
vir dentro da Legislatura, quando seja necessario 
preencher- se qualquer outra vaga no Senado : o que lhe 
communico para seu conhecimento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província do Rio de Ja
neiro. 

Aviso de 23 de Março de 1854.- Delennina o prazo 
que deve decorrer para admissão a novo exame 

dos Estudantes reprovados em prcparatorios. 

2.' Seccão. Hio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
gocios do Imperio em 23 de l\larço de 185-i. 

Illm. Sr. - Accusando o recebimento dos seus 
Officios de 16, 18 e 19 de Fevereiro ultimo , a que 
acompanhárão por copia quatro mappas demonstrativos 
dos exames de preparatorios que tiverõ.o lugar nessa 
Faculdade nos dias 13, 14 e 15 do referido mez, 
e em que V. S. solicita que se determine o prazo 
que deverá decorrer para admissão á novo exame 
dos Estudantes de preparatorios, que tiverem sido 
reprovados em Novembro do anno anterior, cumpre
me declarar-lhe, c1uc nüo havendo nos Estatutos, que 
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ainda vtgorao nesse Estabelecimento, expressa dis
posição regulando a presente especie, deverá V. S. 
observar o que em caso identico resolveo o A viso 
desta Repartição de 15 de Maio de 183-J dirigido ao 
Director do Curso J uridico de S. Paulo, não con
sentindo que seja de novo admiltido a exame o Es
tudante das citadas materias, que tenha sido repro
vado, sem que pelo menos haja decorrido o espaço 
de 3 mezes. 

Deos Guarde a Ym. - Luiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz. -Sr. Director interino da Faculdade de Di
reito de Olinda. 

Aviso de 2i de Março de 1854.- Espccifira os casos 
em que se póde dar incompatibilidade no c:rercicio si
multaneo do magisterio c do emprego de Secretario da 
Camara Municipal. 

i.a Secção. Rio de Janeiro. l\Iinislerio dos Nego
cios do Imperio em 2i de 1\Iarço de 1854. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua Magestade 
o Imperador o ofi1cio de V. Ex., n.• 18, de 10 de 
Janeiro ultimo, com o qual submetteo á decisão do 
Governo Imperial a representaçüo que o acompanhou 
e que a V. Ex. dirigira o Professor publico do ly
ceu dessa Capital , João Diogo Clemente l\Ialcher , 
ponderando que o principio em que se fundou o A viso 
de 21 de Novembro do anno passado para declarar 
em these, ser incompatível o exercício simultaneo do 
magisterio e do emprego de Secretario da Camara Mu
nicipal, do qual esta o demillira por tal motivo , não 
era applicavel á hypolhese , em que elle se achava , 
visto como sendo diversas as horas , em que exercia 
o magisterio , e em que teria de funccionar no dito 
emprego de Secretario da Camara Municipal , se neste 
fosse reintegrado, como pretende , não se podia rea
lisar a circunstancia de simultaneidade de exercício , 
que hc a condição du incompatibilidade declarada 
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nüo sú no citado Aviso, como no de 22 de Julho de 
1843, cuja doutrina lhe servio de base. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se 
por Sua immcdiata Resolução de 11 do corrente, com 
o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho d'Estado, exarado em Consulta de 9 do mes
mo mez: Houve por bem Mandar Declarar a V. Ex. 
que o principio de incompatibilidade Bstabelecido nos 
citados Avisos tem a sua razão , não na impossibili
dade absoluta do exercício de differentes empregos , 
cujas condições entre si repugniio por sua nutureza , 
mas sim na presumpção de que não possão ser de
sempenhadas as respectivas funcções, ou pela neces:
sidade de serem os lugares preenchidos ao mesmo 
tempo e ús mesmas horas, ou pela importancia e 
mu] tiplicidade dos objectos , por maneira que ainda 
sendo diversas as horas se torne de mister gastar 
muito ·tempo com qualquer delles, do que resulte 
falta de espaço suflicientc para o bom desempenho 
do outro, ou de ambos conjunctamente. 

Não se achando por tanto o dito João Diogo Cle
mente Malcher naquella hypothese de impossibilida
de absoluta, não deverá entender-se que lhe seja ap
plicavel a disposição dos mencionados Avisos, se elle 
provar a possibilidade de bem exercer as funcções 
de ambos os referidos empregos; c tanto mais quan
to esses mesmos Avisos incumbem ás Autoridades com
petentes o providenciarem sobre as faltas que se com
metterem no caso de exercício simullaneo. A V. Ex. 
cabe , pois, verificando as circunslancias especiaes c 
relativas á hypothesc, de que se trata, resolver , se
gundo os princípios cstabelecitlos, sobre a pretençêio 
constante da mencionada representação, que lhe hc 
devolvida. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligen
cia c governo, e para o fazer constar á Camara .Mu
nicipal dessa Cidade c ao mesmo Malcher. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedrrira do Coutto 
Ferraz. -Sr. l'rcsidentc da Pwrincia do l'arú. 
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A viso de 28 Março de 1854. - Nega deferimento á 
representação do CidacUio Hilario Alves da Co.~ta , da 
Província do Pará, contestando a validade das Elei
rões para Vereadores e Juizes de Paz da Villa de 
JJfacapá da referida Província por faltas commettidas na 
organisação da Junta de Qualificação, e Mesa Pm·o
chial, e no prazo marcado para aquelle trabalho. 

1. a Seccão. Rio de Janeiro. l\linislerio dos Ne
gocias do IÍnperio em 28 de l\larço de 185i. 

Illm. e Exm. Sr. - Levei á Augusta Presença 
de Sua ~Iages la de o Imperador o Officio n. o 50 , 
dessa Presidencia, com data de 23 de Abril do anno 
passado , informando h uma representação, em que 
o Cidadão Hilario Alves da Costa contesta a validade 
das Eleições para Vereadores e Juizes de Paz, a que 
se procedeo na Villa de Macapá , dessa Província , 
em 7 de Setembro de 185'2, por causa das seguintes 
irregularidades : 

1. a Não ter sido composta a ~lesa Parochial dos 
Eleitores e Supplentes , que a devião compor segundo 
a Lei. 

'lV Não se haver feito a qualificação no dia pres
cripto pela Lei , porêm muito depois , c nem ter sido 
composta a Junta Revisora da qualificaçüo dos votantes 
dos indivíduos designados pela tei. 

E o mesmo Augusto Senhor de tudo inteirado , 
Houve por bem, Conformando-se por Sua immediata 
Resolução de 18 do corrente com o parecer da Secção 
dos Negocias do Imperio do Conselho d'Estado, exa
rado em Consulta de 16 do mez referido, .1\Iandar 
declarar a V. Ex. que não pódc ter favoravel de
ferimento a mencionada representação. 

1. o Por que não se acha provada a primeira ar
guição , em vista dos documentos que acompa
nháriío o citado Oflicio , c nem a incompetencia dos 
Membros da Junta Uevisora da qualificação; não po
dendo ter o caradcr de prova us gratuitos allestados 
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dos tres Supplenles, que declararão não haverem sido 
convocados para a formação da mesma J~nla. 

2. o Porque o facto de se haver procedtdo á reu
nião da Junta de qualificação em dia diverso do 
marcado na Lei, não póde importar de per si só a 
nullidade de qualquer Eleição. 

3. o Porque ainda quando fosse razão de nullidade, 
não prevaleceria no caso vertente , visto corno 
para se dar semelhante circunstancia, houve motivo 
pelo menos plausível , qual o de ter-se achado doente 
e ausente do Districto o Juiz de Paz mais votado, 
e náo ter querido o seu immediato tomar a Presi
dencia da Junta no dia aprazado, como lhe cumpria, 
tendo a rev.isão da qualificação lugar logo que o 
primeiro se ·apresentou. 

O que tudo communico a V. Ex. para seu co
nhecimento c para que o faça constar á mencionada 
Camara c ao representante. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coulto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Pará. 

Aviso de 29 de lUarço de 1854.- Manda guardar a 
di.~posição do A viso deste Ministerio de 16 de Junho 
de 1846, relativamente á admissão a noros exames dos 
estudantes reprovados em preparatorios. 

2.' Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nego
cios do Imperio em 29 de Março de 185L 

Illm. c Exm. Sr. - Em resposta ao seu Officio 
de 11 do corrente relativamente á matricula dos es
tudantes Francisco de Salles Pereira Pacheco, c Anto
nio Fernando da Costa , tenho de declarar a V. Ex. 
que á vista do que dispõe os Estatalutos , e em face 
da doutrina do Aviso de 16 de .Junho de 1846, ne
nhuma duvida pódc restar de que são nullos os novos 
exames feitos pelos ditos estudantes na Escola de 
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Medicina da Bahia , por quanto não decorreo o 
prazo legal entre a reprovação, porque passúrão , e 
o dia em que ti verão lugar aquelles novos exames; pre
venindo-o de que nesta conformidade tem o ~linisterio 
a meu cargo indeferido todas as pretenções de seme
lhante natureza; pelo que continuará V. Ex. a proceder 
de maneira a guardar e observar rigorosamente a dispo
sir:ão do citado Aviso. 

• O que communico a V. Ex. para seu conheci-
mento e intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. - l..uiz Pedreira do Coutto 
J<'erraz. - Sr. Dircctor ela Escola de Medicina do 
Rio de Janeiro. 

Aviso de 29 de Março de 1851. --Determina que os 
annuncios constantes do ~ 9: do .4rt. 5.0 do llegula
mento de 2 de Junho de 1843, relativos ao forneci
mento dos objectos precisos para o consumo dlt llepm·
tir.ão das Obras Pttblicas, scjão feitos da tres em tres 
mezes. 

3. a Secciio. Hio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
gocias do Imperio em 29 de Março de 1854. 

Sua Magestade o Imperador, atlendendo ao que 
Y m. ponderou em seu Olficio de 24 do corrente , 
sob n. o -t2, áccrca da inconveniencia de se fazerem 
mensalmente os annuncios relativos ao fornecimento 
dos objectos necessarios para o consumo provavel 
das Obras Publicas , de que trata o ~ 9. o do Art. 
5.• do Hegula~nento de 2 de Junho de 184.3: Ha 
por bem que d'ora em diante sejão os mesmos an
nuncios feitos de tres em trcs mezes , ficando nesta 
parte alterada a disposição do dito § 9. • 

O que tudo communico a Vm. para seu conhe
cimento c execucão. 

Dcos Guarde· a Ym. - Luiz Pedreira do Coulto 
I'erraz. - Sr. Inspcdor Geral das Obras Publicas. 
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Aviso de 2!.) de Marco de 18:J.i. - Approva proviso
riamente as medidas propostas pela I nspecçâo das 
Obras Publicas para o serviço das bombas em casos 
de inccndio. 

3. • Seccão. Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
gocias do Imperio em 29 de Março de 1854. 

Em resposta aos Officios de Vm. datados em 14 
do corrente, sob n. "" 14 e 1(j , nos quaes propoem, 
para se melhorar o serviço das bombas em casos de 
incendios , que se colloquem mais 5 na Prainha , 
largo do Paço, Morro do Castello , S. Christovõo, c 
Ponte do Calete ; c bem assim que se eleve a 25 
tanto o numero dos bombeiros, como o dos addidos , 
e se crêe huma companhia de reserva composta de 
50 operarias e serventes liYres das obras publicas, com 
a gratificação de 200 réis diarios , alêm dos jornaes 
que vencerem, tenho de declarar a Ym. que appro
vo provisoriamente as referidas medidas ; e outro sim 
que deve ser destinada , alêm das bombas que Vm. 
indica, mais huma para o serviço do Engenho Velho, 
Rio Comprido I e lugares adjacentes 1 e augmentado 
correspondentemente o numero dos bombeiros , poden
do ser collocada, se não houver inconveniente, ou lu
gar mais adequado , no Quartel do Destacamento de 
Permanentes em l\lala Porcos. 

E convindo , que quanto antes se de principio 
á realisação destas medidas, cumpre que Vm. remetta 
com a maior brevidade o orçamento completo das 
despezas, que seja mister fazer-se com a acquisição 
das novas bombas , com o pessoal que as deve guar
necer, c com o mais que for conveniente a este objecto, 
a fim de se expedirem as necessarias ordens ao Thesouro 
para ser posta á sua disposição a respectiva quantia. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Prdreira do Coutto 
l"erraz. -Sr. Inspeclor Geral das Obras Publicas. 
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A viso de 30 de l\Iarço de 185i. - Approva a decisão 
do Presidente da Província de Santa CatJtarina ás 
duvidas apresentadas na execução da Lei Regulamentar 
da.~ Eleições, pelo Juiz de Paz mais 1)0tado da Fregue
sia da E'nseada do Brito, da mesma Provinci(l,, relati
vamente á oryanisaçâo da Junta de Qualificação, e 
Presidencia de/la. 

1.• Sectão. Rio de Janeiro. Minislerio dos Nego
cws do Imperio em :10 de Março de 185i. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Mages
tade o Imperador o Oflicio de V. Ex. do 1. o de Fevereiro 
findo , sob n. o 6 , acompanhado do que lhe dirigi o 
o Juiz de Paz mais votado da Freguezia da Enseada 
do Brito, em da la de '20 de Janeiro proximo passado 
consultando: 1. o se os Eleitores e Supplentes que não 
comparecerão á formação da Junta de Qualificação, 
podião fazer parte uel~a , com exclusão dos seus l\lem
bros, quando se reumsse para as reclamações : '2. • se 
tenuo o Juiz de Paz, Presidente da mesma Junta, de 
ceder o seu lugar ao Juiz de Paz mais votado, lo(7o 
que este se apresentasse, podia tomar assento na daa 
.l unta como l\Iembro della ; o l\Iesmo Augusto Senhor 
Houve por bem Approvar a decisiio de V. Ex. pela 
q~al ~eclarou: 1. o que. os ~le.ilores ~ Supplentes , que 
nao ttvessem comparectdo a formaçao da Junta , não 
pouiiio posteriormente excluir os que a compunhão , 
por quanto o Art. 8. o da Lei Regulamentar das Eleicões 
de Hl de ~go,sto de 1846 express~mente ordena que 
a Mesa seJa formada com os Elettores e Supplentes 
presentes: '2." que o Juiz de Paz que interinamente 
presidia á Junta, cedendo o lugar ao mais votado, 
podia fazer parte da mesma Junta , como seu Mem
bro , se estiver presente á sua formação, e se na fór
ma do citado Art. 8.• c Art. n.o lhe competir este lu(7ar, 
porque, do contrario, poderia o Juiz de Paz ~ais 
yotado abusivamente fazer installar a dita Junta p0r 
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seu immediato em votos para exclui-lo depois, tomando 
elle a Presidencia. 

O que communico a V. Ex. para seu conheci
mento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província de S. Catharina, 
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ADDITAMENTOS AO CADERNO !J." 

IMPERIO. - Aviso de 12 de Abril de 185á.- Declara 
que a incompatibilidade entre os cargos de Vereador 
c de Agente do Correio, cessa todas as vezes que o 
Agente tiver Ajudante que o auxilie no desempenho 
de suas funcções, e h uma vez que o serviço não for de 
tal importancia, que se lhe ntio possa accwnmular outro. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do lmperio em 12 de Abril de 185lt. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo Sua Magestade o Impe
rador Se Conformado por Sua immediata Resolução de 
9 do corrente com o parecer da Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho d'Estado, que consultou sobre a 
materia do officio de V. Ex. de 12 de Outubro 
do anuo proximo findo ; Houve por bem Mandar 
declarar a V. Ex. que a incompatibilidade entre os car
gos de Vereador e de Agente do Correio, fundada na dou
trina dos Avisos n.• 1lt3 de 26 de Novembro de 18ú6 
§ 2. o e 4 de Junho de 18lt7, cessa todas as vezes que 
o mesmo Agente tiver Ajudante que o auxilie no desem
penho de suas funcções, e que a Agencia não for de 
importancia tal, que o seu expediente possa ser embara
çado pelo exerci cio simultaneo daquelle outro cargo, 
"isto como procede tal incompatibilidade da presumpção 
de que ambos os empregos não possão ser bem preenchi
dos por hum só individuo, e não da repugnancia das res
pectivas attribuições por sua natureza e fim: e assim co
mo pelo A viso n. o 208 de 19 de Agosto de 18lt9 ja foi 
explicado que nos lugares onde houverem tlous Escrivães 
de Orphãos póde pela razão mencionada ser hum delles 
eleito Vereador, assim tambem não ha motivo para ex
cluir-se deste cargo o Agente do Correio, que estiver 
nas circunstancias acima referidas. O que communico a 
V. Ex. para seu conhecimento e governo. 

Deos G:1arde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz. - Sr. Fresidente da Província do Rio de Janeiro. 



Aviso de 12 de Abril de 185~.-Declara que o Art. 9S 
da Lei Regulamentar das Eleições, não exige que sPjão 
continuas os dous annos que requer para poder ser 
nomeado Vereador. 

1. • Seccão. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
du lmperio 'em 12 de Abril de 185[J. 

111m. e Exm. Sr.- Conformando-se Sua l\Iagcstade o 
Imperador por Sua immediata Resolução de 10 do corrente 
mez. com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho d'Estado, exarado em consulta de 9 do mes
mo mez, sobre a ma teria do seu officio n. o íô de 1S de 
Outubro passado, a que acompanhárão huma representa
ção de Bernardo José Pereira de Figueiredo contra a 
eleição c posse do lugar de Vereador que a Camara Mu
nicipal da Villa da Nora Friburgo dessa Província, dera 
ao Padre Bernardo Lira da Sil~·a, não tendo este a re
sidencia exigida pelo Art. 98 da Lei Regulamentar das Elei
ções; c a informação, que o dito Padre fora domiciliario da
quelle Termo desde 17 de Julho de 1847, até [J de Ja
neiro de 1850 quando veio empregar-se nesta Côrte , e 
posteriormente tle Setembro de 1851 em diante, não ha 
fundamento para ser nullificada a sua eleição, nem cou
<lemnado o procedimento da Camara que lhe deo posse , 
não se podendo deduzir da disposição legal, onde nenhuma 
·distincção he possível admitlir-se , que o prazo de dons 
annos de domicilio , indispensavel para a habilitação de 
qualquer cidadão á candidatura da vereança , seja continuo 
c não interwmpido, quando de seu espírito evidentemen
te se conclue que di rersa fora a intenção do Legislador, 
por isso que sendo o prazo a garantia do conhecimento 
das necessidades c recursos do Município, que deve ter 
o individuo que se propõe a representai-o, facil he dal~o 
ou seja o domicilio continuo ou interrompido. 

O que V. Ex. fará constar ao representante c á Ca
mara l\lunici pai da mencionada Vi !la. 

Deos Guarde a V. I~x. - Luiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz.. -Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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Aviso de 17 de Abril de 185lt. -Declara que o Art. 56 
do Decreto n. o 828 de 27 de Setembro de 1851 não 
isenta os Boticarios da Província do Hio de Janeiro do 
imposto de patente de que trata a Lei da mesma Pro
víncia, n. • 18 de 18 de ili aio de 1838. 

2. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do lmperio em 1.7 de Abril de 185lt. 

Foi ouvida a Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho d'Estado sobre a materia do seu officio de 28 
de .Janeiro ultimo, acompanhado de huma representação 
do Pharmaceutico Antonio de Azevedo Gomes, no qual 
Vm. solicita providencias contra o procedimento da 
Camara Municipal da Cidade de Cabo Frio. da Província 
do Hio de Janeiro, por havet· multado o mesmo Pharma
ceutico por deixar de satisfazer o imposto de patentes de 
que trata a Lei Provincial n. • 18 de 18 de i\1:1io de 1838, 
fundado no Art. 56 do Decreto n. 0 82S de 29 de Setem
bro de 1851, que dispensa os Pharmaceuticos matricu
lados, perante a respectiva Autoridade Sanitaria, dos Al
\'arás de licença daqucllas corpot·ações para exercerem a 
Pharmacia e abrirem Botica. 

E Tendo-se Sua i\lagestade o Imperatlor Conforma
do, por Sua immediata Hcsolução de 27 do mez proxi
mo findo, com o parecer da mesma Secção, exarado em 
Consulta de 16 do referido mez, Houve por bem l\lan
dar declara!' a Vm., que comprehendentlo-se nos Al
varás de licenças expedidos pelas Camat'as l\lunicipaes do 
Rio de Janeiro para abertura das Boticas, e cobrança do 
imposto de patentes, duas medidas, h uma policial, ten
do por fim a regularisação dos Eswllelecimentos de Phat·
macia, de que essas corpo•·ações tambem se achão por 
Lei encarregadas, e outra fiscal, á que está sujeita qual
quer casa de negocio que se tenha de abriL' nas respecti
vas localidades; não podem os Pharmaceuticos eximir-se 
de pagar aquelle imposto , sem que a Lei Provincial por 
Vm. citada seja revogada. Não obsta a esta decisão a 
doutrina do At·t. 5ô do mencionado Decl'eto, por quanto 
este Artigo só he applicavel aos casos em que as licen
ças das Camaras se cxigião <~penas para evitar que 
pessoas sem habilitações legaes podessem exercer huma 
industria tão importante á vida do Cidadão, e .iamais á 
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aquelle em que, como no presente, tem ellas por fim 
tambem a liscalisação de hum imposto creado por Lei 
vigente. O que commu nico a Vm. para sua intelligen
cia, e para que o faça consta1· aos Membros dessa Junta, 
e ao mencionado Plwrmaceutico. 

Deos Guarde a Vm. - Luiz Pedre.ira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Junta Central de Hygiene 
Publica. 

Aviso de 22 de Abril de 185h. - Supprime a Agencia do 
Correio da V i/la do Presidia , na Prorincia de 

1Jlinas Geraes. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do lmperio em 22 de Abril de 185ft. 

Ficando supprimida a Agencia do Correio da Villa do 
Presidio, na Provincia de Minas Gentes, e por conseguinte 
demittidos o respectivo Agente e seu Ajudante Manoel 
Gonsalves da Silva Lopes, e João Antonio Ferreira de Car
valho, visto o que V. S. pondera em seu officio de 20 
do corrente, sob n.• 85: assim o communico a V. S. 
para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Director Geral do Correio. 

Aviso de 22 de Abril de 185!t.- Crea huma Agencia de 
Correio na Vil/a de Ubá, na Prot·incia de lllinas 

Geraes. 

2. • Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio ·em 22 de Abril de 185!J. 

Ficando creada huma Agencia do Correio na Villa do 
Uhá, na Provincia de Minas Geraes, visto o que V. S. 
pondera em seu officio de 20 do corrente, sob n. • 85 : 
assim o communico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Gum·de a V. S. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Director Geral do Correio. 
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ADDITAMENTO AO CADERNO 5.• 

IMPERIO.- Aviso de 17 de Maio de 185â.- Annulla a 
matricula do Estudante do 1. • anno da Escola de Me
dicina da Corte, João Anton'io de Barros Junior, em 
·vista do que dispoern os .~lrüo.~ de 16 de Junho de 
1845 e 29 de _Março do corrente anno. 

2.a Secção. Rio de .Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
do Imperio em 17 de Maio di! 185ft. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei á presença de Sua Mages
tade o Imperador o Otlicio de V. Ex. de 25 de Abril 
ultimo, em que communica que, tendo-se matriculado no 
1. • anno medico dessa Escola João Antonio de Barros Ju
nior, verificou-se agora ter elle sido abi reprovado em 
mathematicas , e que o certificado de approvação nesta 
materia, obtido no Curso Juridico de S. Paulo, que foi 
apresentado no a c to da matricula, h e posterior á sua re
provação na dita Escola: e em resposta tenho de decla
rar a V. Ex. que o Mesmo Augusto Senhor Houve por 
bem Resolver que, sendo nu lia a matricula do referido 
estudante em face dos Estatutos, e do que a este respeito 
dispoem os Avisos de 16 de Junho de 18lt6 e 29 de 
Março do corrente anno, nenhum effeito pode ella pro
duzir, como bem ponderou V. Ex. no seu citado officio, 
cumprindo por tanto que neste sentido dê com urgencia 
as devidas providencias a fim de que cesse semelhante 
abuso. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ff'tTaz. - Sr. Director da Escola de Medicina desta Côrte. 
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ADDITAMENTOS AO CADERNO ô.• 

ll\"JPERIO. -Aviso do 1.• 1le Junho de 185ft.- Marra 
o tempo em que se dcre conservar aberta a Aula de 

desenho da Academia das Eel!as Artes. 

2. a Secção. H i o de Janeiro. Ministrrio dos NPgocios 
do lmperio em o 1.• de Junho de 185ft. 

Sua ~Iagest;Hle o Imperador, Attendendo ao que Vm. 
representou em (..ifiicio de 23 do mez passado, Ha por bem 
Permittir que a Aula de desenho dessa Academia se abra 
as 9 horas d'amanhã, e assim continue até as 2 da tarde 
de todos os dias, que não forem exceptuados pelos respe
ctivos Estatutos: o que communico a Vm. para seu conheci
mento e govenio. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz.
Sr. Director da Academia das Bellas Artes. 

Aviso de 2 de Junho de 185lJ.-Autorisa a Academia 
das Bel/as Arte.~ para dar certificados de .m!ficiencia aos 
Professores de desenho e pintura que se apresentarem 
para serem examinados. 

2..• Secção Ri-o ;ele Janeiro . .Ministerio dos Negocios 
uo lmperio em 2 de Junho de 185ft. 

Sendo presente a Sua l\Iagestade o Imperador o Officio 
tlc Vm. de 20 de ~laio ultimo, no qual, ponderando os 
inconvenientes , que resultão á instruc~ão da mocidade, 
do ensino particular do desenho e pintura por pessoas não 
habilitadas, pede que seja autorisada essa Academia para 
dar certificados gratuitos aos Professores que voluntariamente 
se apresentarem na mesma Academia para serem examinados 
naquellas ma terias, marcando-se nos ditos certificados a 
especialidade do sen ensino: Ha o mesmo Augusto Senhor 
por bem conceder a referida autorisaçüo nos termos que 
Vm. propõe. O que lhe communico para seu conhecimento 
c execução. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto Ferrn.
Sr. Dircctor da Academia das Bdlas Artes, 
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A viso úe 2 de Junho de 185[J.- Approra a dccisüo do 
Presidente da Provinda de S. Paulo sobre a falta de 
registro na Carta de naturalisaçüo de José Francisco de 
Freitas. 

l1.• Scccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do lmpcrio 'em 2 de Junho de 1854. 

Illm. c Ex:m. Sr.- Em solução ao Officio de V. Ex. 
de 6 uc Março ultimo, sob n.• 12, no qual me participa, 
que havendo-lhe communicado a Camara Municipal de !tapc
teninga ter marcndo a José Francisco de Freitas o prazo 
de seis mczes para snnar a falta de registro, que se notá1·a 
em sua Carta de naturalisação, respondeo V. Ex. á mesma 
Camara, que nos termos do Artigo 9.• da Lei de 23 de 
Outubro de 1832, nenhuma outra pena poderia impor-se 
ao dito individuo pela referida falta, senão a de niio produzir 
a respectiva Carta de naturalisação nenhum dos elfeitos que 
deveria ter se fosse competentemente registrada, tenho de 
declarar a V. Ex:. de ordem de Sua Magestade o Imperador, 
e de confonnidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, que acertada 
foi sua decisão. 

Deos Gu:mle a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

A viso de 5 de Junho de 1S5á.- Crca prorisoriamente 
dous lugares de Amanuenscs 1111. Secretaria da lmpcc

çilo Geral da lnstrucçüo Primaria e Secundaria. 

2. • Seccão. Rio de Janeit·o. l\Iinisterio elos Negocios 
do Imperio em 5 de Junho de 185á. 

Sua Magestade o Imperador Houve por bem crear 
provisoriamente dous lugares de Amanuenses para a Secre
taria dessa lnspecção Geral com o vencimento annual de 
setecentos e vinte mil réis cada hum. O que communico 
a Vm. para seu conhecimento. 

Dcos Guarde a Vm. -Luiz Pcd1·eira do Coutto Ferraz.
SI'. Inspector Geral interino da Instrucção primaria e secun
daria do Município da Çôrte. 
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Aviso de 8 de Junho de 185ft.- Approra a de!iberaçilo 
do Presidente da Província do Parâ de mandar proceder 
a novas eleições para Vereadores em differentes Parochias 
do Jlunicipio da Capital da mesma Prodncia, que 
constituem mais de metade das do referido Mzmicipio ~ 
sem embargo da decisíio constante do Ariso· n. o 62 de 
21 de Fevereiro de 1853. 

1.a Seccão. Rio de Janeiro . .Ministerio dos Negocias 
do lmperio em 8 de Junho de 185!1. 

111m. c Exm. Sr. -Foi ouvida a Secção dos Ncgo1:ios 
elo Imperio do Conselho d'Estado sobre a materia do Officio 
n.o 12 dessa Presidencia, datado em 18 de Outubro de 
1852, no qual p antecessor de V. Ex. expondo as falsifi
cações praticadas, e verificadas por exame judicial, nas Actas 
das eleições para Vereadores, a que se procedeo no dia 
í de Setembro do dito anno nas Parochias de Bomfim , 
Acará, S. Domingos, Mojú, Barcarena, e lnhangapy, do 
Município dessa Capital, participa ter tomado a deliberação, 
cuja approvação solicita do Governo Imperial, de mandar 
proceder a novas eleições nestas Freguezias, visto como forão 
nessas Actas alterados não só os nomes como o numero dos 
votos que obtiYerão differentes cidadãos, de modo que se 
não podião conhecer os algarismos substituídos. 

E Sua i\bgestade o Imperador, Conformando-se , }JOr 

Sua immcdiata Resolução do 1.. 0 do mez findo, com opa
recer da referida Secção exarado em Consulta de 23 de 
Março ultimo , Houve por bem J\bndar declarar a V. Ex. 
que regularmente procedeo o seu antecessor, por quanto , 
excedendo o numero das referidas Parochias, cuj~s Actas 
forão viciadas , ú metade das que compocm o l\lunicipio 
foi essa sua deliberação conforme com as llecisões do Go
verno Imperial constantes de diversos Avisos, e especial
mente do de 11 de Janeiro de 18M>. E posto que a regra 
estabelecida no Aviso n. o 62 de 2'1 de Fevereiro do anuo 
}Jassado, segundo o qual deYe proceder-se a nova eleição 
em todo o Município, quando não tenha ella sido feita 
regularmente na maioria das Freguezias, que o compoem, 
comprehenda não só o caso expresso no dito Aviso de não 
ter sido feita a eleicão em todas as Parochias no dia marca
do, mas tambem á hypothese, de que se trata, pois que 
equivni~ a mesma cousa não se fazer eleição, ou ser esta 
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annullada, não pó de todavia essa regra ser applicada a 
casos occorridos em tempos anteriores ã data em que come
çou <t vigorar, como foi o que de o lugar ao mencionado 
acto do antecessor de V. Ex. 

CumJH'e-me por esta occasião recommendar a V. Ex. 
as diligencias a seu alcançe a fim de serem devidamente 
punidos OoS autores dos attentados referidos. 

O que commnnico a V. Ex. para sua intelligencia e 
goYcrno, c para o fazer constar á respectiva Camara l\lunicipal. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Contto 
Ferraz.- Sr. Pre5idente da Província do Pará. 

AYiso de 13 de Junho de 185lJ.- Manda que os alienados, 
transportados á bordo das Barcas da Companhia Brasi
leira de Paquetes de vapor, srjtlo immediatamente 
conduzidos ao /l ospicio de Pedro 2. o com O f!icio do 
Gerente da mesma Companhia, declarando a Provinda 
donde elles procedem. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
do lmperio em 13 de Junho de 185!!. 

Cumprindo remover os inconveDientes, que resullão 
de demorarem-se á bordo dos Paquetes de vapor dessa Com
pnnhia os alienado~, que chegão ao porto desta Capital, 
até que pelo Ministerio a meu cargo se expeção as ordens 
para que elles sejão recolhidos ao Hospício de Pedro 2. o, 
o flue não só prejudica a Companhia, como he damnoso 
a esses infelizes pela falta de commodos e soccorros, a 
que ficão expostos; muito convêm que, logo que cheguem 
os Vapores que transportarem taes indivíduos , sejão estes 
conduzidos ao dito Hospício com Officio de Vm., em que 
se declare a Província donde elles procedem. 

Lembrando a Vm. esta providencia tendente ao fim 
indicado , espero, que se prestará a realisa-]a , expedindo 
para isso as convenientes ordens, na _certez:t de que nesta 
data se dá conhecimento do exposto á Administração do 
sobredito Hospício. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Gerente da Companhia Brasileira de Paquetes de ''apor. 
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Aviso de 21 de Junho de 185ft.- Crea lmma Agencia 
de Correio em Santa Branca, na Provincia 

de S. Pauto. 

3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias 
do Imperio em 21 de Junho de 185ft, 

Ficando creada hum a Agencia de Correio em Santa 
Branca, na ProYincia de S. Paulo, á vista do que V. S. 
informou em seu Officio de 1ft do corrente, sob n. o 1ltl : 
assim o communico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz. -Sr. JJirector Geral do Correio. 

A viso de 2 L de Junho de 185ft. - Declara validas as 
ele(cões, a que se procedeo, para Yereadores e Jidzes 
de Paz , nas F1·eguezias da Cidade do Penedo e Cof
legio do Porto Real, da Província das Alagoas, em 7 
de Setembro de 185~, e que he limitada a faculdade 
do Presidente da jJfesa Parochial para desz"gnar pes
soa estranha lÍ esta para coadjumr os seus trabalhos. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
do Imperio em 21 de Junho de 185á. 

Illm. e Ex tu. Sl'. -Sendo presentes a Sua Magcstade o 
Imperador, com o Officio do antecessor de V. Ex. de 1G 
de Dezembro de 1852, sou n.• 7á, as duas representa
ções documentadas que o acompanhárão, sendo huma di
rigida pela Cannra Municipal da Cidade do Penedo, c 
outra assignada por diversos habitantes desta contra as 
eleições a que se proccdco para Vereadores e Juizes de 
Paz nas Freguezias da mesma Cidade, e Pot'LO Hcal, no 
dia 7 de Setembro do dito anno: Houve por llem o Mesmo 
Augusto Senhor, Conformando-se, por Sua immediata Re
solução do 1. o de Abril ultimo, com o parecer da Secção 
dos Ncgocios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado 
em Consulta de 23 de Março antecedente, Mandar declarar 
a V. Ex. que, sendo por sua natureza improcedentes 
algumas das .-:llegaçõcs feitas nessas representações para o 
pretendido cJTeito de as invalidarem ; não tendo sido 
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outras deviuamcntc comprovadas, c achando-se as res
tantes completamente destruídas á vista das informações 
prest:~das, por ordem da Presidencia, pelos Juizes de Paz 
que presidírão as Mesas Parochiaes; ao que ainda a c
cresce notarem-se contradicções entre alguns pontos das 
mesmas representações, e tornar-se presumível, em face 
da certidão extrahida do livro das Actas a requerimento 
do Promotor Publico da Comarca, terem sido estas fal
sificadas por parte dos queixosos; devem sub5istir as 
mencionad:~s eleições e surtir seus eiTeitos, sem embargo 
das referidas arguiçücs contra ellas produzidas, como bem 
entendeo o antecessor de V. Ex. 

Cumpre porêm observar que não deve entender-se 
como principio e regra geral, segundo pareceo ao Juiz 
de Paz Presidente da l\lesa Parochia! do Penedo, a fa
cuhlade de designar o Presidente da Assembléa Parochial 
par·a a co;~djuvação dos trab::lihos da l\Iesa pessons que não 
sejão i\Icmbros delln. Dos Avisos de l1 e 20 de Fevereiro 
de 'lSá7, e Artigos da Lei de 19 de Agosto de 18á0, ci
tados por esse Juiz de Paz, não hc licito ti r;~ r tal illação, 
c nem o que se estatue a respeito do Escrivão do Juiz 
(]c Paz, qunnto ás J untns de qualificação tem applicação 
ás l\lesas Parochiaes, pois que a estas dú a citada Lei, 
no final do Art. á7 § 2. •, hum Secretario, e distribue 
peios seus i.\'lembros, no Art. 5á, o trabalho do recebi
mento e apuração dos votos. Tal applicação só poderá 
ser tolerada como hum expediente reclamado pela ne
cessidade da coadjuvação de pessoa estranha á l\lcsa , sob 
pena de não fazer-se eleição por falta absoluta de i.\lem
bros desta com ha!Jilitacões e funccões de Secretario. 

O que communico · a V. Ex. ·para sua intclligcncia 
e governo. 

Dcos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Presidente da Província das Alngoas. 
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Aviso de 21 de Junho de 185lJ. - Approra a dclibcra
ciío do Presidente da Província do Pará de mandar 
proceder a novas eleições para Vereadores c J uizcs de 
Pa:= na Freguczia da Prainha, do Jlunicipio de Jllont'ale
gre, da referida Provinda, amwllando as que alfi 
tivcrüo lugar em 7 de Setembro de 1852. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios 
do Imperio em 21 de Junho de 185á. 

Illm. c Exm. Sr. -Foi presente a Sua l\lagestade o 
Imperador o Officio n.• 1lt do antecessor de V. Ex., da
tado de 23 de Outubro de 1852, em que participou a 
deliberação, que tomara, de mandar proceder a novas 
eleições para ,V ereadorcs c Juizes de Paz na Freguezia 
da Prainha, uo l.Uunicipio de Mont'alegre, annullando as 
que alli tinhão sido feitas no dia 7 de Setembro d:Jquclle 
anuo, e solicitando do Governo Imperial sua approvação 
á referida deliberação em face das seguintes irregularidades, 
que viciárão taes eleições, e se achilo verificadas pela 
simples inspecçilo das respectivas Actas: 

1. • Ter sido convocado para formação da i\lesa Pa
rochial numero maior de Supplentes do que o dos Elei
tores, resultando dahi fazer parte da mesma Mesa , in
competentemente, o ultimo desses Supplentes; 

2. a Não ter sido assignada a A c ta da formação da Mesa 
por todas as pessoas que a compuzerão; 

3. a Não se haver lavrado Acta especial da 3. • chamada; 
á. a Terem sido escriptos em algumas cedulas para 

Vereadores 9 nomes, em vez de 7, como cumpria , c 
l1averem-se ;Jpurado todos esses votos, seguindo-se de 
tal facto achar-se o excesso de 50 votos sobre o numero 
que devião conter as 56 ccdulas recebidas; 

5. • Não ter a Illesa, sem embargo do disposto no Art. 
115 da Lei de 19 de Agosto de 18lJ6, procedido a sor
teio entre dous Cidadãos, que obtiverão para Juizes de 
Paz igual numero de votos; 

6. • Ter-se deixado de declarar na A c ta de formação 
da Mesa o numero dos votos dos Eleitores e Supplentes, 
que para ella concorrêrão ; 

7. a Haver-se comprehendido na mesma Acta, que se
gundo a Lei devia ser especial, da formação da ~lesa, 
o acto do recebimento das cedulas na primeira e segunda. 
chamadas, 
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E o Mesmo Augusto Sr., Conformando-se, por Sua 
immediata Hesolução do 1." do mez lindo, com o parecer 
da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho d'Estado, 
exarado em Consulta de 23 de Março ultimo, Houve por 
hem Mandar declarar a V. Ex. que com quanto não sejão 
todas essas irregularidade de natureza tal que devão sem
pre, e em quaesquer circunstancias, resultat· del!as a 
invalidade das eleições, merece todavia a Imperial Ap
prm·ação o precedimento do antecessor de V. Ex. , man
dando annullm· as de que se trata, em vista principalmente 
das irregularidades referidas em 1. • e ft o lugar, as quaes 
em todo caso importão nullidade substancial; por quanto: 

1. 0 H e evidente que h uma l\1esa composta com Mem
bros incompetentes nunca póde deixar de imprimir em 
seus actos o cunho da illegalidade ; 

2. o A apuração dos votos excedentes aos que legal
mente devião conter as cedulas, e a sua confusão com 
estes, influindo sobre o resultado da eleição , viciarão-na 
tambem essencialmente. Á Mesa Parochial cumpria, no 
a c to da apuração, excluir das ccdulas para V creadores 
todos os nomes que excedião aos sete primeiros; pois 
que, nos termos da Lei, este he o numero dos Verea
dores que devem compot· as Camaras Municipaes das 
Villas. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento 
e governo, c a fim de que o faça constar á Camara 
Municipal da mencionada Villa de Mont'alegre. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. --Sr. Presidente da Província do Pará. 

Aviso de 25 de Junho de 185lJ. -Eleva a 2l!O;jt)OOO a 
gratificaçilo- annual do Ajudante da Agencia do Cor
reio de S. Jo/ío de El-Rci, na Provincia de illinas 
Geracs. 

2. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 25 de Junho de 185lJ. 

Ficando elevada a 2lJO;ftOOO a gratificação de 200<t;j 
annual que percebe o Ajudante da Agencia do Correio 
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de São João lle El-Hci, na Província lle Minas Gerües: 
assim o communico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Guarlle a V. S. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Director Geral do Correio. 

Aviso de 28 de Juuho de 185!J. - Approva a medida 
tomada pelo Direclor da Academia das Bel/as Artes 
de estaúdeccr lwm ponto para a entrada e sahida dos 
alumnos. 

2.• Secçiío. Tiio de Janeiro. l\linistcrio <los Negocios 
do Imperio em 28 de Junho de 185lJ. 

Sua l\Jagcstade o Imperador H a por bem a pprorar a 
medida que Vm. estabeleceo nessa Academia a bem do 
ensino na mesma, e de que dá conta em seu Officio de 
hoje, de se tomar o ponto aos alumnos ás 9 hora:; da 
manhã, e de verificar-se a huma e meia hora. da tarde. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Director da Academia das Bellas Artes. 

Aviso de 30 de Junho de 185!;.. - Crca lmma Agencia de 
Correio na Vif!a do Cururupú, na Prorincia 

do 11! aranlu7o. 

3. a Secçüo Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ncgocios 
do Impcrio em 30 de Junho de 185á. 

Ficando creada, nesta data, á vista do que representou 
o Presidente da Província do i\Iaranhão, em Officio de 
5 de 1\Iarço ultimo, sob n. o 2lJ, e da informação que V. S. 
prestou em 20 do corrente, h uma Agencia de Correio na 
Villa do Cururupú , da referida Província: assim o com
munico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Dircctor Geral do Correio. 

• 
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ADDITAME~TOS AO CADERNO ~ c 
J. 

IMPERIO.- A\'ÍSO do 1. 0 de Julho de 185ft.- Declara 
nüo harer conreniencia no restabelecimento da dispo
siçüo do Art. 233 do Regulamento n. 0 399 de 21 de 
Dezembro de iS!tlt, á cerca do registro da correspon
dencia das Administrações e Agencias do Correio. 

3. • Seccüo. Rio de Janeiro. 1\'Iinisterio dos Negocios 
do Impcrio ~m o 1. • de Julho de 185lt. 

Em solução ao Officio de V. S. n. o 128 de 5 do mcz 
proximo passado, tenho a declarar-lhe que não ha con
veniencia no restabelecimento da disposição do Art. 233 
do Hegulamento n. 0 399 de 21 de Dezembro de 18ltlt, 
visto o augmento de trabalho que isso trará ; como porém 
ao mesmo tempo será prejudicial ao serviço que não 
conste, assim nas Administrações como nas Agencias, a 
correspondencia activa das mesmas com quaesqucr Auto
ridades e Empregados, cumpre que V. S. recommende 
aos Administradores e Agentes que emmassem regularmente 
por ordem chronologica , c por objectos, as minutas de 
todos os Officios que escreYercm, as quaes terão ao lado 
esquerdo huma sufficieute margem para serem cosidas no 
fim do anuo, com h uma capa, que indique o mmo a 
que pertencerem , e o objecto. 

Expedindo V. S. ordem nesse sentido, accrescentaudo a 
respeito quaesquer outras instrucções que parecerem neces
sarias , concilia-se o interesse <lo serviço publico com a 
economia do trabalho. 

Deos Guarde a V. S. -- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Dircctor Geral dos Correios. 

Aviso Circular de 3 de Julho de 185lJ. - Declara que, 
alêm da correspondencia que actualmente he feita pelo 
0/ficial Maior desta Secretaria d' Estado, será expe
dida pelo mesmo toda e qualquer que não envolva ordem 
ou detenninaçllo. 

1. a Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do lmperio "em 3 de Julho de 185á. 
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Illm. e Exm. Sr.- Por conveniencia do serviço pu
blico serão d' ora em diante expedidas pelo Official 
M<lior desta Secretaria d'Estado , alêm dos Officios de 
remessa de Leis, as communicações que houverem de ser 
feitas á essa Presidencia sobre nomeações, licenças, paga
mentos , despachos e decisões relativas a requerimentos c 
representações , e quaesquer outras que não cnvolvão de
terminação ou ordem. O que communico a V. Ex. para seu 
conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Ped1·eira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província de ... 

Aviso Circular de 3 de Julho de f85â. - Declai·a que, 
albn da corr'espondencia que actualmente he feita pelo 
Of!icial Jlaior de.~ta Secretaria d' Estado, será lambem 
expedida por elle outra qualquer que não envoh'a or(iem 
ou determinaçilo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do Imperio 
em 3 de Julho de 185á. 

Por conveniencia de serviço publico será d' ora em 
diante expedida pelo Official Maior desta Secretaria d'Es
tado alêm, da correspondencia tendente a obter de V .... 
as informações que forem necessarias á mesma Secretaria , 
na fórma do Art. f2 § 4 do Regulamento n.• 3á6 de 
30 de Março de 18M, outra qualquer que não envolva 
determinação ou ordem, continuando as communicações 
de V.... sobre esses assi11nptos a ser dirigidas directamente 
a este Ministerio, como até aqui, observando ácerca das 
informações sobre requerimentos c representações o que 
dispõe o citado Regulamento Art. 12 no § 3. o 

De os Guarde a V.... - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - S1·. Directot· do Jardim Botanico da J:.agoa de 
Rodrigo de Freitas. 

Na mesma conformidade aos Chefes das Repartições 
e Empregados sujeitos a este Ministerio ~ assim na Côrte 
como nas Províncias. 
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Aviso Circular de .3 Julho de 185ft. -Prescreve regl"as 
para serem obserradas nas correspondencias das Pre

sidencias para com este il1 inisterio. 

1. a Seccão. Uio de Janeiro. l\iinisterio <los Negocios 
do lmperio 'em 3 de Julho de 1854. 

lllm. e Exm. S1·. -Para facilitar c regularisar a clas
sificação e arrumação dos papeis no Archivo desta Se
cretaria d' Estado, cumpre que V. Ex. observe d' ora 
em diante as seguintes regras. 

1. • Que as infonnações , que V. Ex. der sobre peti
ções de partes, sejão lançadas sempre que for possível 
á margem das mesmas petições. 

2. a Que sPja distincta , a numeração dos Officios de sua 
correspondencia ostensiva, e reservada: 

3, a Que toda a correspondencia com o Official l\Iaior 
sPja feita pelo Secretario do Governo dessa Província. 

Po1· esta occasião recomuiendo a V. Ex. a fiel exe
cução do Aviso expedido por este l\linisterio em 15 de 
Junho de 18M, do qual ajunto huma copia. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - S1·. Presidente da Província de ... 

Copia do Aviso a que se refere a Circular supra. 

111m. e Exm. Sr. -Sendo indispensavel, tanto para 
a regularidade do expediente desta Secretal'ia d'Estado como 
para o ;trranjo do respectivo Archivo, que cada hum dos 
Officios a ella dirigidos verse sobre hum só objecto : Manda 
Sua Magestade o Imperador assim participa-lo a V. Ex. a 
fim de que proceda da maneira indicada a respeito da 
correspondencia , que d' ora ein diante enviar á mesma 
Secretaria d'Estado. 

Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro 
em 15 de Junho de 18M. - José Carlos Pereira Al
meida Torres. -Sr. Presidente da Província de ... 
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Portaria de 7 de Julho de 185~. - Approva a denomi
naçüo que a Camara llfunicipa! da Côrtc dú ú 

rua do Sac-co da Hapo-:a. 

2. • Seccão. Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias 
do Impc;·io ·em 7 ele Julho 185ft. 

l\Ianda Sua i'IIagesta<le o Imperador communicar á 
I li. ma C amara Municipal desta Cidade , em resposta ao 
seu Officio do i.• do corrente, que fica ;~pprovada a de
liberação que tomou de fazer denominar Hna do Retiro 
Saudoso a Rua do S~cco da R:1poza. 

Palacio do Ilio de Janeiro em 7 de Julho de 18i>lJ.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

A\'iso de 11 de Julho de 185ft. - App1·orrt as solurüc:.; 
dadas pelo Prcl!idcnte da Provinda de Silo Pauto ás 
duvidas propostas soúrc a organisação dos .Juntas de qua
lificação das Paroc/ti,rs de JYos.ça Senhora do O', e de 
Sapuca!ty, c sobre o (aclo de ser excluido daquelles tra
balhos hum Eleúor, em m::Jio de se achar condemnado 
por sentença. 

t.a Secção. Ilio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios 
c.lo Impcrio em 11 de Julho de 185lJ. 

Illm. c Bxm. Sr. - Tendo merecido a Imperial Ap
pro\'ação as soluções dadas por essa Presiden-cia , c ex
postas em Officio de 27 de Janeiro ele 1852, sob n.• 8, 
áccrca de duvidas propostas pelo Eleitor da Parochia de 
Nossa Senhora do O' Francisco Antonio de Oliveira 
Simões, c pelo Juiz de Paz da de Sapucahy, relativa
mente á cxccuçilo da Lei Rcgulamentat· das eleições ; 
decidindo a mesma Prcsidencia: 

1." Que o dito Elc!tor, hem como outro, Fortunato 
Ahcs de Siqueira, ( os quaes por se acharem impedidos, 
deixárão de comparecer ao acto da formação da Junta de 
qualificação da referida Parochia), não podião, apresentando
se depois na occasião de se reunir de novo a mesma Junta 
para o lim das reclamações , excluir c substituir aos 
Membros designados no acto de sua formação, ainda 
mesmo os que fossem supplentcs, por que cEla Junl<l, 
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tal qual he formada no tempo , e com as formalidades 
que a Lei prescreve, deve funcionar at<' Jindarem seus 
trabalhos, salvos os casos ue impedimento leg:JI: 

2.• Que ess:.1 circunstancia de não terem os <litos 
Eleitores comparecido no acto da form:.1ção da Junt:J de 
qnalificaçiío. os niío inhihia de fazerem parte da !\lesa da 
Assembléa Parochial, que posteriormente se devia reunir, 
visto como são causas absolutamente distinctas, c nenhuma 
razão de dcper.dencia ha entre estes dons actos: 

3. o Que dado e averiguado o facto de achar-se o snp
plente Antonio de Almeida Leite condemn:.1do pot· sen
tença pass<Jda em julgado por crime de responsabilidade, 
não podia faze•· parte da Junt<J de qunlificaç:iío, nos termos 
do § 5.• do Aviso de 31 de Dezembro de 18lJG: 

!J. 0 Que, no caso <lc insisti!' o snpplente Antonio Leo
nel Ferreira em não querer chamar hum Cidadão de 
sua confiança para com elle, como supplcnte, fazerem parte 
da Junta, segundo determina o Art. 9.• da Lei Regula
mentar das eleições, cumpri::~ ao dito Juiz de Paz, Pre
sidente da Junta, para a completar, usar do remedio do 
Art. 10 da mesma Lei, ch:.1mando o seu immediato em 
votos: Assim o communico a Y. Ex. para sua intelli
gencia. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira de Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

Aviso de 13 de Julho de 185lJ. - Approra a dccisüo 
do Presidente da Prorinria do Pará rclatimmentc á 
mlidade da quali(ic11ção feita na Matriz da antiga 
Frcguezia de 11/elgaço, não obstante a transferencia 
da séde da Parochia para outra Igreja. 

t.a Secção. Rio de Janeiro. i\Jinisterio dos Negocias 
do Imperio em 13 de Julho de 185!J. 

111m. c Exm. Sr.- Foi recebido o Officio do ante
cessor de V. Ex. com a dato de 21 de Marco de 1852. 
sob n.• 20, dirigido ao GoYerno Imperial ; communi
cando , que se decidira pela validade da qualificação feita 
no mez de Janeiro do dito anno na l\latriz da antiga 
Freguezia do Mclgaço, não obstante acharem-se .P a esse 
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tempo promulgados os Decretos Provinciaes, que detet·
minárão a transferencia da séde da referida Freguezia 
para o lugar denominado - dos Breves - ele\'ando-a na 
mesma occasião á catlll'goria de Villa , visto como não 
tinhão ainda então sido trasladados dessa para a nova 
Igreja os respectivos livros, e nem havia o Parocho 
mudado sua residencia , condição necessaria para que 
se devesse reputar a nova Igreja legitima Parochia, se
gundo a regra estabelecida no A viso de 6 de l\larço 
de 18lt8. 

E tendo merecido a Imperial Approvação a decisão 
do dito antecessor de V. Ex. por ser fundada na dou
trina do citado A viso: assim o com muni co a V. Ex. 
para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. 'Presidente da Província do PHá. 

Aviso de 1lJ de Julho de 185ft. - Dá ao Presidente da 
Pro~·incia de Jllinas Geraes i11struq·ões para serem ob
servadas na execufão do llegulamento provisorio para a 
creaçüo e orgauisaçüo da Cotonia 1llilitar nas :11 argens 
do Bibeiriío do Urucú da referida Prorincia. 

lJ.• Seccão. Rio de Janeiro. l\liuisterio dos Negocios 
do Imperio ·em 1lJ de Julho de 185ft. 

lllm. e Exm. St·. - Transmittindo a V. Ex. a inclusa 
copia do Decreto N. • 1. 331 , de 1lJ de Fevereiro proximo 
pass<tdo , creando huma Colonia Militar nas margens do 
Ribeirão do Urucú, dessa Província , tenho de commu
nicar-lhc que por Decreto de 2ft de l\Iaio ultimo foi no
meado para o lugar de Director da mesma Colouia o Major 
Antonio José Ferreira , ao qual se expedírão as inclusas 
instrucçõcs para regimento pt·ovisot·io da mencionada 
Colonia, cuja execução V. Ex. liscalisará, tendo em at
tenção as seguintes recommendações : 

1. a De acconlo com o Director fará V. Ex. designar, logo 
que finalisarem as explorações a que se deve proceder para 
este fim, o lugar que mais condições de salubridade e 
fertilidade reunir para a definitiva fundação da Colonia, 
fazendo demarcar a legua em quadra que lhe dcrc senir 
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de área, por algum Engenheiro, Agt·imensor, ou mesmo 
por algum Piloto hahil dessa Provincia, recommendando 
que tambem de accordo com o Director designe, nessa 
occasião, o mais no centro que for possível da dita 
área , os espaços precisos para a construcção dos edi!i
cios Puhlicos, que posteriormente serão designados. 

2. a Logo que for escolhido o lugar para o assento da 
Colonia, que deve ser estabelecida dentro de dous 
annos o mais tardar, indicará V. Ex. o nome que ella 
deve ter: 

3.a Por essa occasião nomeará provisoriamente as pes
soas, que devem occnpar os lugares de Substituto do Di
rectOI', de Capellão e de Facultativo, sujeitando immedia
tamente estas nomeações á definitiva approvação do Go. 
verno. 

[J." V. Ex. indicará as modificações, de que carecer, 
por circunstancias especiaes o Regulamento para ella 
designado provisoriamente, e quaesquet• medidas ou pro
'idencias que julgar convenientes para sua estabilidade e 
progresso. 

Devo finalmente communicar a V. Ex. que forão 
destinadas vinte praças de pret para nucleo desta Colonia, 
as quaes, bem como o Directot· nomeado, jú partirão para 
seu destino. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreit·a do Coutto 
Ferraz. - Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

Aviso de 1lJ de Julho de 1.85lt.- Appro-ca as decisões do 
P1·esidente da Província de S. Paulo sobre as duvidas 
p1·opostas pelo Juiz de Paz mais votado da Freguezia 
de ltapeteninga, relativas á e.rtracção das Actas da 
eleição primaria, -rerificação de díplomas de Elei
tores, e habilitações de e/legibilidade para este cargo. 

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios 
do Imperio em 1lt de Julho de 185ft. 

Illm. e Exm. Sr. - Communico a V. Ex., para sua 
intelligencia, que me1·ecêrão a Imperial Approvação as 
seguintes decisões dessa Prcsidencia, dadas sobre duvidas 
propostas na execução da Lei Regulamentar das Eleições 
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pelo Juiz de Paz mais vot;ulo da Frcguezia de ltapeteniuga, 
e trazidas ao conhecimento do Governo Imperial pelo 
Officio da mesma Presidencia de 23 de Fevereiro de 
1852, sob n.• 10: 

1. o Que a extracção das Actas da eleição primaria com
pete ús Camaras i\lunicipaes ú vista do Aviso de 0 de 
Agosto de 1847, vi5to que dellas são recolhidos aos 
Archivos os respectivos livros, na fórma do Art. 50 da Lei 
n.• 3S7 de 10de Agosto de 18lt6: 

2. • Que não podendo ser Eleitor o Empregado Publico 
pronunciado, {I Yista do Art. ü[J § 3. 0 da Constituição 
Jo lmperio, do Art. 53 da Lei citada, e do Aviso de 31 
de Dezembro de 18lJ6, devia o Collegio Eleitoral deixar 
de considerar como tal o individuo que se achava nestas 
circunstancias, tomando todavia em separado uão só o seu 
voto, como tanÍbem o do que foi chamado em seu lugar, con
forme o Art. 71 da Lei Hegulamentar das .Eleições: 

3.• Que igualmente não podendo ser Eleitores, em face 
do Art. 53 da dita Lei, c do Aviso de 20 de Abril de 
18lt0 § 7. o os Cidadãos não qualilicados votantes, mas 
devendo ser pelo mesmo modo, segundo o citado Art. 71, 
tomados em separado tanto os votos daquelles indivíduos 
como dos que fossem chamados em seu lugar, assim 
cumpria que se procedesse na hypothese apresentada : 

lí." Finalmente, que competindo ao Collegio Eleitoral 
a verificação dos poderes dos Eleitores, e a apreciação de 
sua idoneidade e cllegihilidade, nos termos dos Art. 53 c 71 da 
referida Lei, não podia o dito Juiz de Paz deixar de re
conhecer, para os a c tos preparatorios do Collegio , os Elei
tores que se achassem habilitados com os respectivos 
diplomas. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 



A\ iso de 2lt de .T ulho de 1 S5l!. - Determina, que aos 
Substitutos das Cadeiras de preparatorios dos Cursos 
./uridiros só competem os rencimentos marcados nos 
respectiros Estatutos, estrjílo ou nüo em e.r-ercicio, c quer 
este tenha lugar por faltas temporarias dos Cathcdra
ticos , quer por raga das cadeiras. 

2. a Secção. Rio de Janeiro. 1.\Iinistcrio dos Negocios 
do Impcrio em 2ft de Julho de 185l!. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua l\lagestade o Imperado{, a 
Quem foi presente o requerim•·nto de Leonardo Augusto 
Ferreira Lima, Professor substituto da Cadeira de Inglez 
e Francez do Collegio das Artes da Cidade (}f~ OI inda, 
pedindo o pagamento por inteiro do ordenado que com
pete ao Professor effectivo da mesma Cadeira, desde o 
dia 18 de Março do armo passado, data do Aviso destE> 
1\linisterio, pelo qual foi reputada vaga a dita Cadeira 
pelo excesso de licença da parte do respectivo Professor: 
Houve por bem Mandar declarar a V. Ex:. , de confor
midade com o parecer da Secção dos Negocios do Impe
rio do Conselho (!'Estado, exarado em Consulta de 27 do 
corrente mez, qne tendo sido creados os Substitutos para 
supprirem as faltas dos Lentes Cathedraticos, com os 
vencimentos para este lim estabelecidos nos respectivos 
Estatutos, não lhes podem competir outt·os, estejão ou não 
em exercicio , e quet· este tenha lugar por faltas tempora
rias dos Cathedraticos, quer· por \'aga das Cadeiras, visto 
como he geral a dispo~ição da Lei que rege a materia 
no caso vertente. 

O que communico a V. Ex. em resposta ao seu Offi
cio n. o 72 de 21 de Setembro do anno passado, e para 
o fazer constar ao referido Professor substituto. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da ProYincia de Pernambuco. 
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Aviso de 28 de .Julho de 185[J. -Der/ara, qur os maio.~ 
estrangeiros nüo silo obrigado:; a transportar a.s malas 
do Correio entre os portos do lmpaio e os da Htpu
blica Oriental do l/ruguay, ma.> somente o~ nacionafs, 
sob certa pena aos 1IJ estres, que transgredirem a:; or
dclls a re.\pcúo. 

3.• Seccão. Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocios 
do lmperio 'em 2t; de Julho de 185[J. 

Em solução ús dnridas pot· V. S. propostas em seu 
ollicio de 8 de Junho proxímo passado, sob n. o 137, te
nho de declarar-lhe, quanto á 1. ·: que não podendo de
duzir-se da disposição do Art. 1 o do accordo ácerca do 
Correio, entre o Brasil e a Hepublica Oriental do Uruguay, 
a obngação dos na\ios estrangeiros, que navegão entre os 
portos do lmperio e os da dita Hepublica, condusirem as 
malas da correspondencia, como V. S. pondera , he visto 
que esta co!!ducção fica <lependente da vontade dos res
pectivos Capitães. Quanto á 2.•: que os na,·ios nacionaes 
mercantes são obrigados a receber as malas, e que aos seus 
Capitães, que se não sujeit<.ll'em a esta obrigação, he applica
vel a dispoção do Art. 177 do llegulamento de 21 de 
Dezembro de iSlilJ. Finalmente, em relução aos navios de 
guerra e seus Commandantes: que nesta data solicito do Mi
nisterio da Marinha a expedição das ordens necessarias para 
que d'ora em diante cumprão os ditos Commandantes esta 
obrigação. 

Deos Guarde a V. S. - Luiz Pedreira do Couuo 
Ferraz. -Sr. Dircctor Geral do Correio. 
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ADDITA~IENTOS AO CADEJL~O 8.n 

HIPERIO.- Aviso de 4 de Agosto de 18:JL- Ap
prora a decisão do Presidente da Proríncia do Pa
r-á, declarando estar Jose Teixeira Vaz de Carw
lho no gozo dos direitos de Cidadão Brasileiro. 

4. • Seccão. Rio de Janeiro. l\finisterio dos Nc
gocios do Imperio em 4 de Agosto de 1854. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o Oflicio de V. Ex. n.~ 
58 de 12 de Junho ultimo, foi presente a Sua .Ma
gestade o Imperador o requerimento de .José Tei
xeira Vaz de Carvalho, natural de Portugal residente 
nessa Província, o qual representando contra a du
vida que se tem suscitado a respeito de sua nacio
nalidade, pede , em Yista das razões que allega, e 
dos documentos que offerece, que se declare se de
ve elle ser ou não considerado Cidadão Brasileiro, e 
quando lhe seja desfavoravet a decisão do Governo 
Imperial, que se lhe conceda Carta de naturalisação 
para poder continuar no gozo dos direitos inheren
tes áquella qualidade. V. Ex. no seu citado Oflicio 
informa ja ter resolvido essa qucsliio de conformida
de com a doutrina do Art. 5. 0 do Decreto n. 0 500 
de 1 G de Fevereiro de 184 7 . declarando á Camara 
l\lunicipal dos Breves, em solução ú mesma questão 
por clla suscitada no anno passado que , estando o 
supplicante ha muitos annos, na posse dos direitos de 
Cidadão Brasileiro, c havendo corno tal cxen~ido varios 
cargos publicas, segundo prova o mesmo supplican
te com os documentos que junta ao seu requerimen
to, nào deve ser privado do gozo desses direitos em 
quanto não se cxhibir prova em contrario de sua 
naeionalidadr. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Coroa Sobera-
nia c Fazenda Nacional sobre o requerimento do suppli
(~anlc e ofli(~in tlc Y. Ex., foi ellc dt' parccPr, que 
dr~\'c sf'r sustentada H decisüo de Y. Ex, , pelos fun · 
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damentos em que he baseada , como V. Ex. verá 
da inclusa copia do dito parecer que o Mesmo Au
gusto Senhor Manda remetler a V. Ex. para seu 
ccnhecimento, e para que a bem de sua observancia 
expeça as convenientes ordens. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Pará. 

Aviso de 4 de Agosto de 1854.- C1·ea huma Agen
cia de Correio na Culonia de S Leopoldo , na Pro

víncia de S. Pedro do Sul. 

3." Secciío. Rio de Janeiro. Minislerio tlos Ne
gocios do Imperio em 4 de Agosto de l~:Jí. 

Ficando creada huma Agencia de Correio na 
Colonia de S. Leopoldo, da Província de S. Pedro 
do Sul, visto o que V. S. pondera em seu officio 
tle 3 do corrente, sob n. 0 176; assim o communi
co a V. S. em resposta ao mesmo oflicio. 

Deos Guarde a V. S. - Luiz Pedreira do Coulto 
Ferraz. -Sr. Director Geral do Correio. 

Aviso de 11 de Agosto de 1854.- Rcmette á Ca ma
m dos Deputado~ , por serem exorbitantes das attri
lnârües das .4ssemb!eas Leqúlatiras Provinciaes, a.~ 
Lei15 n.os G;}G e GW d(t Jssetnbléa Leqislatiw da 
Província do Ceará. 

1.· Seccüo. Rio ue Janeiro. Ministerio uos Ne
got:ios do In1perio em 11 de Agosto d....: 1834. 

Illm. c Exm. Sr. -Tendo a Secção dos Nego
cios do Impcrio Jo Consellw tl' Esta do, a quem forão 
remeltidos pura serem examinado~ os aclos Legisla
tivos da Asscmblé<t dessa ProYincia promulgados na 
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Sessão ordinaria de 1853, notado em Consulta de 
18 de Julho ultimo , não só que o de n. o 636 
no Art. 4. o § 1 O inclue na Receita Provincial os 
emolumentos das visitas de saude, mas tambem que 
o de n. o b40 no Art. 36 autorisa a Camara Muni
cipal para permittir a venda de medicamentos, e no 
Art. 77 altera o processo da irnposicão das multas, 
considerando estas tres disposições fóra das faculda
des das Assembléas Provinciaes por inlendercm com 
objectos da Administração Geral , que se achão regu
lados por Lei igualmente geral: Houve Sua Magesta
de o Imperador por bem, Conformando-se com are
ferida Consulta , Mandar por A viso de hoje transmit
tir copia della c dos mencionados aLtos á Camara dos 
Senhores Deputados, a fim ele que o Poder Legisla
tivo resolva sobre este ohjecto como julgar conve
niente. O que communico a Y. Ex. para seu conhe
cimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz. -Sr. Presiuente da Província do Ceará. 

Aviso de 18 uc Agosto de 1854. - Crea huma linha 
de Correio e~tre Jaguarão, na Província de S. Pedro , 
c a Villa do Arredondo 110 E.\lado Orieutal, c au
torisa a despe::;a com este siJrviço. 

3: Seccão. Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
gocias do lrnperio em 18 de Agosto de 1854. 

A' vista do que V. S. pondera em seu oflicio de 
14 do corrente, sob n. o HJ8, fica não só estabele
cida huma linha de Correio eritre Jaguarão, na Pro
víncia de S. Pedro, e a Yillu de Arredondo , no Es
tado Oriental, mas lambem autorisado V. S. para 
despender 150 .:til 000 annuaes com o Estafeta que de
ve ser empregado no serviço da mesma linha. 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coullo 
Ferraz. -Sr. Dircdor Geral do Correio. 
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GUERRA. -Aviso de 19 de Agosto de 1854. -Declam 
em 'Vigor o A [vará de 23 de Aúril de 1790, e qnc o.~ 
OJficiaes condemnados á perda do posto, ou a maú de 
rlous mmos de prisâo , serão privados de .~uas patentes 
logo que for mandada cx:ecutar a sentença. 

Rio de Janeiro. ~Iinistcrio dos Negocios da Gurrra 
em 19 de Agosto J 834. 

Illm. c Exm. Sr. - TenJo sido presente a Sua 
1\fagestade o Imperador, o Ollicio n.• lU, dessa 
Jlresidencia datado de 1() de Agosto do anno prete
rito, acompanhando o que dirigira o ex-Commandan
te das Armas' dessa Província , pedindo solução sobre 
as seguintes clmidas: 1.• se ainda estú em vigor o 
parngrapho terceiro do Aharú de 2:3 de Abril de 1 iSlO: 
'2. • qual o juizo competente para declarar a perda 
das patentes dos Ofliciacs militares nos crimt~s porque 
forem accusados: Home por hem o ~I esmo Augusto 
Senhor, Conf'nrmanllo-sc eom o parecer do Consrlho 
Supremo ?ilili!ar, Mandar declarar, por Sua imme
diata c Imperial Bcsoluçiio de 1:2 Jo presente mez, 
que , quanto ú primeira duvida , o Alvarú de 2~J 
de Abril de 1790 , acima citado , estú em pleno 
c inteiro vigor, por nào ter sido até o presente de
rogado por nenhuma disposição Legislativa ; c pelo 
que respeita á segunda duYiJa, que os OHieiacs con
dcmnados ao perdimento do posto , ou mais de dous 
annos de prisão pelo Poder .1 udiciario de ultima ins
tancia , scr<iü prirados de suas patentes logo que for 
mandada executar a rcspcctira senten(":a. 

O que communico a V. Ex. para seu conhe
cimento . c para o fazer con:star. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d"A1cantara Bel
legarde. -Sr. Presidente da Província do Pará. 
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lMPERIO. -Aviso de 18 de Setembro de 1854.- Ao Pre
sidente da Província do Paraná, communicando-lhe a de
libcra(·iio tomada ácerca do Aldeamento do Jatahy, e dos 
dous Estabelecimentos dclle dependentes. 

4.• Secrão. Hio de Janeiro. l\Iinislerio dos Negocias do 
lmperio cn1 18 de Setembro de 1854. 

lllm. c Exm. Sr. - Tendo o l;O\erno Imperial em at
lcnt:ão ;\s circunstancias CSliCl'Íaes do Aldeamento do Jatahy, 
e dos dous Estabelecimentos dellc dependentes, que o mesmo 
c;overno ora manda crear no lugar da antiga reducção de 
1\'ossa Senhora do L(lfeto, e na contlucncia dos rios Tibagy 
e Parana1;anema, resolveo desligai-os provisoriamente da Di
rect:ão geral dos lnuios dessa Província , incumbindo a sua 
fonnação, c administração ao Earão de Antonina, que se 
entenderá para este fim directamente com V. Ex., ou com o 
Governo Geral , conforme for mais facil no estado pre~enle 
das communica<:ões entre essa Província c a Côrtc. O que 
partici; o a V. Ex. para seu conhecimento, e a fim de que 
o fa~·a <·onstar ao referido Director Geral, a quem H'commendará 
que dê pH sua rarte todo o impulso aos Aldeamentos dos 
lndios do Camro das Palmas, de GuarapuaYa e de outros 
pontos da PrO\incia, solicitando por intermedio de V. Ex. 
f!Uacsqucr proYidenciaS que rara O dito fim devão partir do 
l\iinister:o a meu cargo, e informando minuciosamente sobre 
o estado dos mesmos lndios. Communico por esta occasião 
a V. Ex. que ficão expedidas as comenientes ordens para 
que no Thcsouro !\'acionai se entregue ao Barão de Antonina 
a quantia de 9.222·~320 para os objectos constantes dos Or
ramcntos ror copia juntos, e que são relatiyos ao Aldeamento 
prineirai, e aos 2 filiaes acima indicados. 

Dros Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr Pn•,idrntP d:1 Prmincia do Parauú. 
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A ri,;o de 20 de Selelllbro de f 8;)).- !Jec.'ara ifllC a dcrisào 
do Presidente dn Pr01;incia de S. Paulo. pda q11al foi ap
provada a delibenu;ão tomada pela Cumara :llwúcipal de 
Rra,qanca, de celebrar em dias c~onsecutiuos as S!las Sessões, 
está de accordo com o genuino sentido do !H't. 25 da Lei do 1." 
de Outubro de L 2?,. 

! ." Snc!'ão. Hio de .l:mt'iro. l\Iinistcrio dos :'\cg-ocios do 
I m rcrio em' 20 de Sdt'mbro de 1854. 

Iilrn. c J~xm. Sr. -Sendo presente a Sua :ilniJC'tade o 
Imperador o Ofilcio dcs'a Presidcneia, datado Pm ::0 de 
Man:o do corrente anno, no qual eonmmuieou ter approvado 
a delibera,·ão que tomára a Camara Municipal de J{ragança 
de celcbr.H em dias consecutivos as suas s(~ssõcs, que, se
gundo o Art. 25 da Lei do 1. 0 de Outubro de 1t28, devem 
tl'f lugar em cada trimestre' em razão dn ser muito difi
cultoso aos V crcadores, alguns dos quat>s mo rã o em lon~a dis
taneia, eomparPcer ás ditas Se-;sões em dias inter; olados: HouYe 
JIOf bem o mesmo "\ugusto Senhor, Conformnndo-se por Sua 
imrnediala ncso!u~·uo de 2:; do mez findo, com o Parecer 
da Secção dos Ncgotios do Jmrcrio do Conselho d'Estado, 
exarado em Consulta d<~ 22 do mesmo mrz, Mandar declarar 
a V. Ex., que a drcisão dessa Presidencia foi proferida de 
accordo com o genuíno srntido do referido Art. 2;; da Lei 
do t.o de Outubro de 1828, a qual com o fim de aliYiar 
razoayeJmente o munus publico, não adaptando a antig:1 dis
posição da Ord. do Liv. 1. 0 Tit. GG §Lo, que obrigaYa os Mem
bros das Corporar:ões l\Juniciracs a ir á Vereação em dias 
cerlos de cada semana , c nem determinando se as Sessões 
ordinarias drYem ser em dias seguidos ou interpolados, deixou 
livre ás Camaras a designa·:ão do temro das reuniões, atlentas 
as circunstancias peculiares dos differentes 1\lunicir:ios, com
tanto que em cada trimestre sr celebrem relo menos seis di~s 
de reunião. O que communico a V. Ex. para seu conheci
meu to. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Pn~sirlentc dn Pro.-inda de S. Paulo. 
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Portaria de 22 de Selt•mbro de 18M-. -Declara á Camara 
Municipal da Côrte , que não pode o Governo Impen'al dar 
a sua approvação á Postura de 3 de Dezembro do anno findo , 
sobre o maximo do peso que devem ter os carros puxados por 
animaes; e manda nvogar a de 14 de Abril de 1852, por 
t·ersar sobre o mesmo objecto. 

2.• Secrão. Rio de Janeiro. ~Iinisterio dos Ncgocios do 
lmperio erri 22 de Setembro de 1854. 

Sendo presente a Sua Magestadc o Imperador o Officio 
da llt.m• Camara Municipal de 10 de Dl'Zembro do anno findo. 
submettendo á approva~·-ão do Coverno Imperial a nova Pos
tura que adoptou em data de 3 do mesmo mez , e pela qual 
he alterada a de 14 de Abril de 1852, relativa ao maximo 
do peso que devem ter os carros puxados por animaes: Hom·e 
por bem por Sua immediata Resolu~·ão de 18 de Fewreiro 
ultimo, e de conformidade com o Parecer da Sec~·ão dos l\e
goeios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em Con
sulta de 16 do mesmo mez, l\landar declarar á 111.ma Ca
mara que , não pod<'ndo essa medida ser t•xecutada }JOI' 
modo satisfatorio , e mesmo sem dar lugar a grandes abusos 
c inconvenientes , em quanto não forem tomadas outras 
medidas e providencias necessarias para a completarem , c 
para evitarem-se taes abusos e inconvenientes , não pôde dar 
o Governo Imperial sua approYa<:ão a rssa nova Postura ; c 
Determina que seja revogada a de 14 de Abril de 1852, já 
referida, por versar sobre o mesmo objecto. O qlll~ se communica 
á Ill.m• Camara, prevenindo-a por esta occasião, que assaz 
convêm que organise e proponha opportunamente outras me
didas mais completas para a realisação do fim que te,·e na 
adop<:-ão das indicadas Posturas , que he por sem duvida de 
reconhecida utilidade publica.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 



AODIT.UTE\TOS AO CADER\U 10. 

1.\fPEitlO. -Aviso de ú ti:~ Outubro de 185'1.. -Ao Presidente 
da Proeincia da Bahia, declarando qual a pratica que se 
dere seguir na cobrança de emolumentos pelas matriculas, 
rertidões, c outros trabalhos das Commissões de Hy.giene 
Pu& I ica. 

~-" Scct·fto. Hio de Jau<•iro. :\linist(•rio dos :Xt~gorios do 
I m per i o cnl G de Outubro de 1S::i!~-, 

Illrn. e E\fn. Sr. -Sendo presente a Sua Magestade o 
Imperador o Ollicio que Y. Ex. dirigia ao Governo Imperial 
com a data de H de .Janeiro do corrente anno, submeltendo 
á sua decisão a questão, sobre que pedi o a V. Ex. esclareci
mentos a Commissão de Hygienc Publica dessa ProYincia , 
relatiYamentc ao pagamento dt~ emolumentos, não SÓ pelas 
matriculas dos :.\Iedicos, Boticarios , c mais pessoas que a ella 
são sujeitas pelo llcgulamento de 29 de Setembro de 1851 , 
mas tambcm pelos demais trabalhos incumbidos a essa Re
partição , c que , segundo o estilo de outras Repartições , não 
são gratuitos, c nem o erão quando se acha vão a cargo das 
Camams l\lunidpaes: o Mesmo Augusto Senhor, Tendo-se 
Conformado por Sua immediata Resolução de 26 de Agosto 
ultimo, com o Parecer da Sr,c~·Jo dos Negodos do Imperio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de H de Junho do 
corrente anuo, :\I anda declarar a V. Ex.: 

1.• Que não tendo o referido Regulamento de 29 de Se
tembro de 1.851 , qnando conferia á Junta Central, e Com
missão de Uygiene Publica, c aos Provedores de Saude pu
blica, as atlribuiçõcs que competião ás Camaras l\lunicipaes 
de fazerem as matriculas dos l\fedicos, Cirurgiões, Boticarios, 
Dentistas c .Parteints, c tratou do modo da execução deste 
seniço, Pstatuido eousa alguma relatiyamente a emolumentos 
devidos por tacs matriculas, e pdas certidões e mais trabalhos 
concernentes ao mesmo scni~o, deve entender-se que não alte
rou a pratica que neste ponto se seguia , e que por tanto 
tleve continuar, sendo aliás conforme com o que geralmente 
~e observa a respeito das pessoas que se habilitão para exerce
rem qualquer profissão, e mesmo para usarem de alguma 
industria. 

~-o Que hayendo , porêm, sido marcados aos Secretarias 
da Junta, c Commissões de Hvgiene os ordenados que forão 
julgados sufiicientes para rctrib'í.Ii~ão do trabalho, qu" tinhão 
de prestar, nenhum direito tem clles á perceber os referidos 
t·molumentos , os quacs devem reverter em beneficio do The
souro, assim eomo não pcrtcncião aos Secretarios das Cama
r;~> 'IunicipaPs. m<Js a <•stas. qua11do a ~t-n cargo· se aehaya o 
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~erviro de que se trata. O que conHHUniro a r. E\. p<.na scn 
conhecimento c execncão. 

Deos Guarde a Y. ·Ex.- Luiz Prdn'ÍI"<l do Loullo Ferraz.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

Aviso de 7 de Outubro de 1851L- Ao Prc;;idcntr da Prrn·incirr 
do ilfaranhão, declarando as formulas que se derem observar 
nas dcliberar:ões dos !~residentes de Prurintia, pelas quars 
.~uspendcm a cx·ecuçüo dos actos das Asscm&léa.-. Legislatiras 
Provinciaes, JWr enlenrlcrcm que OJTendcm a Constituir·üo . 
os Tratados, c as .Leis G~raes. 

1. a Seccão. Hio de Janeiro. ~Unistrrio dos ;\{'gocio~ do 
lmperio en1 7 de Oulnbro de 185~-

111m. e .Exm. Sr.- Sendo pre~cnte a Sua l\!agestadc o 
Imperador, o Oficio th: Y .. Ex. datado em :í8 de Setembro 
do anno findo, na p<ute em que Y. Ex. eonsu!ta o Golerno 
Imperial se as Resolu~ü,~s pelas qu<.lt'S os l>residcnlcs de Pro
Yincias suspendem a exccu~·ào uos Ad.os das Asscmbléas Le~is
lativas ProYinciaes, por enlcnderem que offcndem a Coustituiçao, 
os tratados e as Leis Gerac~, devem ser lan(,'adas pelo mesmo 
modo como se pratica quando ~c presta ou ·se clenega a sanc~ão , 
nos proprios autograplws, ou em separado, Yisto como fC não 
achão marcadas no .\cto Ad.dicion:Jl ú Constitui~ão do ImprTio 
as formulas, que em íacs casos derem spr observadas: .Hom'c 
por bem o l\Iesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o 
Parecer da Secrão dos :\cL:ol'ios uo Imrerio do Conselho d'Esta
do, Mandar de.clarar a Y .'Ex. que as ltesolu~õPs dos Presidentes 
de Província, ás quacs V .. Ex. se refere, não dewm ser escTiptas 
nos proprios autographos dos .\elos LegislatiHlS, porGue nestes, 
segundo o mesmo Aeto :\ddicional, só podem ser lançadas 
as declara\ôes de su::t sanc~·ão, ou as razões, pelas quaPs he 
recusada, mas em separado, p· soh a formula de dl,fibpra~ões 
motivadas, cum!:rindo que Sf~jão -n'mPtlidas com Oi1kio dos 
Secretarios do Goverr.o ús rcspPrli\ as ,\ssemlJU,as Prcn inciars. 
O que communico a Y. Ex. ]Jara sua inlrlligcncia c rxecu~i'\o. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz PNlrPira do Coulto FeJT<lZ.
Sr. Presidente da Pn.Jiincia do ::ll;nanl1ão. 
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:\ \iso de 7 de Oulubro Je 18::>'~. - Appmra a dccisâo elo l're
údcnte da Província do Espirito Santo, rerogando a dell
bcrw:ão da Camarada Capital da mcww 1'rori11cia, pela l[ttal 
escusou hum "Vereador do e:r:crcicio deste cargo por não ter 
comparecido para prestar juramento. 

1." Sncrão. Rio de Janeiro. ~linistcrio dos :\egocios do 
lmperio errÍ 7 de Outubro de 1811'!. 

Jllm. c Exm. Sr.-Sua i\Jap;esladc o Imperador, a quem 
foi presente a representação que ao GoYCrno Imperial dirigio 
a Camara Munieipal dessa Capital, datada em 30 de Dezembro 
do anno passado, recorrendo do despacho, pelo qual o antecessor 
de V. Ex. revogou a deliberação tomada pela ntl'srna Cama r:.~ 
de escusar o Vereador lgnacio Hodrigucs Bermudes para prestar 
o respectivo juramento: Houve por bem, Conformando-Se por 
Sua immcdiata Resolu~·ão de 6 do mez lindo, com o Parecer 
da Scc~ão dos Negocios do lmperio do Conselho d' Estado , 
exarado em Consulta de 25 de Agosto do corrente armo, Mandar 
declarar a V. Ex. que a referida decisão de seu antecessor 
mereceo a Sua Imperial Ap;;rovação, visto como sc;.:;nndo a 
Lei do 1. 0 de Outubro de 1828, não hc licito ás Camaras 
:\Iunidpaes exclui rem qualquer de seus Membros a titulo ou sob 
pretexto de escusa, salvo sendo esta requerida dil'L'da c expressa
mente, c concorrendo razões legitimas. O que comrnunico a V. 
Ex.. para seu conhecimento, e para o fazer constar á mesma 
Camara M:unitipal. 

])eos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Cou!lo Fenaz.
Sr. !'residente da Província do Espírito Santo. 

A\·iso de 17 de Outubro de 185'L- Ao lnspcclor Geral in
terino da Instrucr;llo Primaria c Secundaria do Jl.Iunieipio 
da Côrte, fi.r:ando o preço ma.úmo do aluguel das casas em 
yue se houverem de estabelecer· as Escolas Publicas. 

2.' Sec~ão. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ncgocios do 
Imprrio em 17 de Outubro de 185'~. 

Em resposta ao Oficio dessa Inspcctoria Geral , datad() 
em G do corrente mez, informando com o seu parecer sobre 
a duvida qut> se suscititra , se as casas que o Governo lle pela 
Lei obrigado a dar para as F..scolas Publicas devem ter as propor
~·õcs necessarias a fim de tambem senirem para rPsidencia 
dos Professores, tenho de declarar a Ym. que, ,·isto não ~e 
encontrarem neste ::\'Iunicipio casas que sejão exdusiramPnte apro
rriJclus para es(:n!as, •-· ser impru.tica' e! estremar-se o 'alur 
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locatario da parte das mesmas casas, que sina precisamente 
para esses Estabclceimentos, da que he destinada para residencia 
particular: Hesolveo o Governo Imperial, Conformando-se com 
o mesmo parecer, fixar o prc~o maximo do aluguel das casas, em 
que se montarem as Eseolas, na quantia de 7:20:tl000 annuaes, 
':umprindo que para cada huma dellas seja até esta quantia 
marcado o rcspeetivo aluguel, tendo-se em atten~ão a sua collo
ea~·ão c valor, segundo as cireunstancias espcciacs das dilfercntes 
Frcguezias, huma vez que olfcre~ão a comenicntc capacidade 
para o Estabelecimento das escolas. E outro sim que aos Professo
res que quizerem residir nas mesmas casas, deve ser liuc 
escolherem as que mais lhes comicrem, sendo collocadas em 
sitio apropriado, com tanto que satisfa~ão por sua parte qual
quer excesso de pre~o alem do marcado, o que ficará á cargo 
dos Delegados do J)istricto verificar, não sendo por isso per
mittido aos Professores elfeituarem a mudan~a das respectivas 
escolas sem a sua approva~ão. 

Deos Guarde a Vm.- Lniz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Inspector Geral interino da Instruc~ão Primaria c Secundaria 
do Município da Côrtc. 

Aviso de 22 de Outubro de 1854.- Ao Director da Faculda
de de Jlledici1w da Bahia, resolvendo as duvidas que se fite 
off'crecêrão na execução dos novos Estatutos da mesma Fa
culdade. 

2. a Seccão. Rio de Janeiro. !\linistcrio dos Ncgocios do 
Imperio em. 22 de Outubro tlc 185'~. 

Em resposta ao Officio de Y. S. de G do corrente, tenho 
a declarar-lhe: 

1. o Que as duas faltas não justificadas , que os Professores 
derem no decurso de hum mcz, devem ser abonadas, Sl'gun
do o Art. 130 dos novos Estatutos, para o fim de rc~ebercm 
o seu ordenado sem desconto, mas não a gratificação corres
Jlondcntc. 

2." Que as faltas dadas 1:or moth·os de nojo, ou de scni
~o publico, devem igualnwntc ser abonadas tüo sómente para 
o mesmo fim ácirna declarado, em eonformidadc com o que 
dispõe o % t. o do Art. 5:! dos referidos Estatutos. 

:L o <)ue o Substituto, que esteve em efl'cctiyo scniço por 
alguns dias, t'~m direito somente ú gratilica~·uo correspondente 
a esses nwsmos dias. 

I;icuo assim resolvidas as dm iuas suscitadas naquclle orn
ei o de \'. S. 

lko;; (;uarclí' a V. S. ·- Luiz Pedn·ira do Coulto Ferraz. -
~r. lliP·rtor da l·\t•.·•lldaLk de :\h•dil'ina da Bahia. 
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Ariso de :2:~ de Outubro de 185'1.. - Approra a decisão dad(~ 
pelo Presidente da Provincia de Minas Geracs, sobre a 
organisação da Junta de Quafi(ica(:üo da Parochia de 
Prados. 

1. a Sncrão. Rio de .Janeiro. '!inisterio dos ~c;;ocios do 
lrn perio errí 2:3 de Outubro de 1 S5'1. 

111m. c Exm. Sr. - S:mdo presente a Sua :\Iagestade o 
Imperador o Onlcio de Y. E\. datado a H de .i\Ian~o do cor
rente anno, sob n.• :J:i, submntlcndo á approvação do Go
verno Imperial a decisão que V. Ex. tomára de ordenar ao 
Juiz de Paz mais votado da Parochia de Prados, que orga
nizasse nova Junta para os trabalhos da Qualificação dos vo
tantes, convocando p:ua a comporem, na fôrma do Arl. 6.• 
da Lei de 19 de Agosto de 18~6, os Cidadãos immediatos 
em votos aos Eleitores da actual Legislatura , com os quaes 
tinha sido f'ormàda aquclia Junta I<ara f'unccionar na 3.• Do
minga do rnez de~ .Janeiro, visto como não se achara ainda 
reconhecida pela Camara dos lleputados a legitimidade desses 
Ele:torcs, cujos yotos roriin dirninados por duddas suscitadas 
sobre a regularidade de sua eleiçiio, e nem erão competen
tes os da transacta Legislatura por terem expirado seus po
deres: Manda o :\Iesmo Agusto Senhor declarar a Y. Ex. , 
ele conformidade com o parecer da Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho (}'Estado, qun a rererid:J. decisão de Y. 
Ex. mereceo a Su:J. Imperial .\ pproYaçiío, por ser fundada na 
doutrina de ditfcrentes Avisos, c porque niío havião sido 
ainda eleitos novos Eleitores. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. l'resirlcnlc da ProYincia de }Iinas Gcr:ws. 

Aviso de 28 de Outubro de 1834. -Ao Director da Faculdade 
de Medicina da Côrte , declamndo que as despezas das Facul
dades de J.lfedicina , e o recebimento das quantias para ellas 
necessarias devem ficar á cargo d.Js respectivos Porteiros ; c 
quanto aos emolumentos devem ser pagos nas Thesourarias 
das Províncias , á t·ista de guias passadas ás Partes nas Se
cretarias. 

2. a SCC('âO. Hio de Janeiro. :\!inisterio dos !'iegocios do 
Irnperio em· 28 de Outubro de 185',. 

Consultando o nirector da Faculdade de 2\fedicina d;1 
Hahia, <'m Oflicio r!P 1 ·~ do corrente nH~z, ~c deYc ainda Yi
sorar n disposi~iio da ultima parir do Art. 8." da Lr•i ·de :~ 
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de Outubro de 18:32, visto como pelos no,· os Estatutos nada 
foi disposto relativamente á pessoa a quem se hajão de encar
regar as despczas das Faculdades de Medicina, e o recebi
mento nas respectivas Thesourarias das quantias para este 
tim necessarias, nesta data lhe decl:uo que, convindo que taes 
funcções sejão incumbidas ao Porteiro , como em outras Re
partiç.ões se pratica , não ha necessidade de se recorrer á 
disposição do citado Artigo ; e nem mesmo quanto aos emo
lumentos que nas Secretarias das Faculdades se devem co
brar, pois que se póde adoptar a medida de serem estes 
pagos nas Thesour:nias Provinciaes á vista de guias passadas 
ás Partes, sendo depois archivados nas mesmas Secretarias os 
respectivos recibos. O que lhe communico para seu conheci
mento e execucão. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Director da Faculdade de Medicina da Curte. 



( 88) 

ADDIT AMENTOS AO CADERNO 11. 

Aviso de 3 de Novembro de 18t>1.-Ao Director da Faculdade 
de Direito de S. Paulo , declarando que não compete ao Sub
stituto da Cadeira de Philosophia da mesma Fac1ddade au
gmento algum do vencimento que actualmente percebe 

2. a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias do 
Imperio em 3 de Novembro de 185',.. 

Tendo sido apresentada nesta Secretaria d'Estado a Carta 
de nomeação do Padre Joaquim do Monte Carmello, para o 
lugar que exerce de Professor Substituto da Cadeira de Phi
losophia dessa Faculdade, a fim de se lhe pC1r apostilla para 
augmento de seu vencimento, allcgando-se que, segundo os 
novos Estatutos tal augmento lhe compete, resolveo o Gover
no Imperial que, 'isto não serem mencionados no Art. t.o, 
declaração 4. a, do Decreto n. • 789 de 12 de Setembro deste 
armo, os Substitutos dos Cursos preraratorios anncxos ás Fa
culdades , mas tão somente os Professores , e não ter Substitu
tos o Collegio de Pedro li. , ao qual se refere a dita decla
ra\~ão, não compete áquelle Substituto augmento algum do 
vencimento que actualmente percebe. O que communico a V. 
S. para seu conhecimento , e para Ih' o fazer constar. 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Dircctor da Faculdade de Direito de S .. Paulo. 

Aviso de 13 de Novembro de 185'~. -Ao lnspector Geral da 
Instrucção Primaria e Secundaria do M~tnicipio da Côrte , 
communicando-lhe ter sido deferido o requerimento em que o 
Professor Publico de primeiras Letras da Freguezia da La
gôa pedio qne se lhe conte para a jubilação a gratifica
ção que percebia em virtude da Lei de 15 de Outubro de 1827. 

2. a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negoeios do 
Imperio em 13 de Nov1~mbro de 185'L 

lllm. e Exm. Sr.- Sua l\lagestade o Imperador, a quem 
foi presente o requerimento do Professor Publico de primei
ras letras da Freguezia da Lagoa , Luiz José de l\'lello, pedin
do que se lhe conte para sua jubilação, não só o ordenado do 
lugar , mas tambem a gratificação que percebia de cem mil 
réis annuaes , visto haver-lhe sido dada em virtude da dispo
sieão do Art. 10 da Lei de 15 de Outubro de 1827: Houve 
pÓr bem , conformando-Se, por Sua immediata Resolução de 
11 do corrente mez , com o parecer da Sec~·ão dos Negocias do 
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lmperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 9 deste. 
mesmo mcz, Deferir á Representação do Supplicante, ror quanto, 
não podendo tal gratificação, concedida como remuneração de 
serviços já prestados, ser equiparada ás que são dadas unicamen
te -pro labore-, e se ligão ao effecl.ivo exercido à o empre
go , deve ser considerada de natureza permanentt~ , e 11ortanto 
levada em conta no caso de jubilação. O que communico a 
V. Ex. para sua intelligencia. · 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Joaquilu José Hodrigucs Torres. 

A\iso de 1.3 de Novembro de 185!~. -Ao Inspcclor Geral da 
Instrucçüo Primarict e Secundaria do Municipio da Côrtc , 
commnicando-lhe que não póde ser attendida a JH'ctcnr;ão 
do Professor Publico de primeiras letras do sitio de S. Chris-· 
lovão a que se lhe conte para a jubilação o tempo que srr~ 
rio {óra do lllagisterio. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Xcgocios do Im
rerio em i:J de Novembro. de 185L 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo-Se Conformado Sua l\Iagcstadc 
o Imperador, por Sua immt~diata Resolução de 11 do corrente 
mcz com o Parecer da Scc~·ão dos Negocios do Imperio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 9 deste mesmo 
mcz, c segundo ô qual não póde ser altendida a prctenção 
do Professor Publico de primeiras letras do sitio de S. Chris
tovão Joaquim José Cardoso de Siqueira Amazonas, cons
tante do requerimento que dirigio por intermedio dessa Ins
pectoria Geral, informado em Oficio de 8 de Julho ultimo , 
pPdindo que para sua jubilação se lhe conte o tempo em que 
scrvio t>O Exercito como Cirurgião Ajudante, por quanto não 
havendo Lei alguma anterior ao Regulamentó da Instrur~Jo 
primaria c secundaria, approvado pelo Decreto n. o 1.3:>1 A , 
de 17 de Fevereiro ultimo, que expressa c positivamente llis
puz,•sse sobre jubila~.ão dos Professores de primeiras letras, e 
em que se podcsse lirmar qualquer direito a tal respeito, acha
se esta materia inteiramente sujeita á disposição do Art. 33 do 
citado Regulamento, o qual estabelece que se não conte para 
o fim da jubilação o tempo empregado fóra do magistcrio. Assim 
o communico a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.-~ 
Sr. Joaquim José Rodrigues Torres. 
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ADDITAMENTO AO CADERl\"0 7 ." DE 185:3. 

JUSTICA. -Aviso de 20 de Julho de 1853.- De
clara que os Promotores Publicas não pódem appellar 
quando entenderem qve ct decisão do Jury he evidente
mente injusta c contraria á provn dos autos. 

Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de Ja
neiro em 20 de Julho de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.-- Tendo sido presente a Sua 
1\Iagcstade o Imperador o Officio que V. Ex. dirigi o 
a esta Secretaria d'Estado, sob n." 112, c data de 
20 de Abril ultimo , com a copia do Officio em que 
o Promotor Publico da Comarca dessa Capital con
sultou a V. Ex. sobre os casos em que elle póde ap
pellar das decisões do Jury; <{se unicamente quando 
não tenhão sido guardadas as formulas substanciaes 
do processo, ou tambem quando entender que a de
cisão foi evidentemente injusta, e contraria á prova 
dos Autos; '> e Havendo o 1\lesmo Augusto Senhor por 
bem , Conformar-Se com o parecer do Presidente inte
rino da Relação da Côrto., que foi mandado ouvir 
sobre a materia em questão; transmillo a V. Ex. a 
copia inclusa do referido parecer, em resposta ao 
seu citado Officio , c para que faça constar o seu 
conteúdo ao mencionado Promotor Publico. 

Deos Guarde a V. Ex. - tuiz Antonio Barbosa. -
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

Illm. e Exrn. Sr.- Cumprindo a Ordem de Sua 
::\'Iagestade o Imperador, transmittida por V. Ex. em 
A viso desta data , ácerca do Officio n. o 11 '2, que ao 
Governo Imperial dirigia o Presidente da Província 
de S. Paulo, acompanhado da representação que a 
elle enderecou o J>romolor Publico da Comarca da 
Capital daqÜella Província , e do parecer do Conselhei
ro Procurador da Coroa, Fazenda c Soberania Nacio
nal , sobre a duYida qne occorreo áquellc Promo-
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lor, relativa aos casos em que aos Promotores Pu
blicas he licito appellar das sentenças do Jury , isto 
he , se unicamente podem recorrer dellas quando não 
tenhão sido guardadas as formulas substanciaes do 
processo , ou se tambcm o podem fazer no caso em 
que a decisão for evidentemente injusta e contraria 
á prova dos autos?- Direi o que entendo sobre a 
ma teria. 

O Promotor Publico , como qualquer outra parte , 
póde appellar da Sentença proferida em consequen
cia da decisão dos Jurados : 

1. • Todas as vezes que entender que se omiltírão 
formalidades substanciaes do processo , ou ellas sejão 
relativas ao processado ante o Jury, ou á formação 
da culpa. E a doutrina do Art. 301 do Codigo do 
Processo Criminal sustentada pelo § 4. • do Art. 78 
da Lei de a de Dezembro de 1841, e do ~ 4.• do 
Art. 4.50 do respectivo Regulamento de 31 de Janei
ro de 1842, e Decreto de 21 de Julho de 1847. 

Tambem o Promotor póde appellar : · 
2.• Quando o Juiz de Direito se não conformar 

com a Decisão dos Juizes de facto; 3." ou não im
pozer a pena declarada na Lei. - Estes casos estão 
previstos , e o recurso expressamente determinado na 
Legislação que acabei de citar. -

No 1.0 e 3." caso parece não ter duvida o Pro
motor Publico da Comarca de S. Paulo. 

Pelo que toca porêm ao caso em que o Promotor 
entende que ha injustiça notaria na sentença proferida 
ex-vi da decisão dos Juizes de facto, entendo que 
h e incontroverso que elle não póde recorrer. 

O § 1.• do Art. 79 da Lei de 3 de Dezembro de 
18.H expressamente reserva ao Juiz de Direito esta 
faculdade extraordinaria, introduzida pela referida Lei, 
e que era desconhecida pelo Codigo do Processo Cri
minal. Vai de accordo com o sobredito § 1." Art. 79 
da Lei citada o § 1. o do Art. 439 do Regulamento 
respectivo. 

Nenhum Artigo de Lei atlribue semelhante facul
dade ao Promotor , neto se pódc pois estender o re-
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curso ao caso em que a Lei o não dá; tanto por 
que seria odiosa dar a huma parte (e o J>romotor he 
parte, posto que Publica ) o que se nega a outra , 
como pelo que dispoem o Art. 29:2 do Codigo do Pro
tesso Criminal. 

Entendo mesmo que, segundo os principias lo
gicos e herméneutica jurídica, a Lei prohibc essa fa
culdade aos Promotores; por que tanto o § 1. o do 
Art. 79 da Lei, como o § 1.0 do Art. 4íH do He
gulamenlo , depois de concederem ao Juiz Presi
dente do J ury a appc1laçfto no caso ele que se trata, 
estabelecem o seguinte: -« Nem o réo, nein o accu
~< sador ou Prqmotor poderão solicitar este procedi
<< mcnlo ( interpor a appellação hecessaria ) o c1ual não 
{{ o poderá ter. & c. >> 

Assim pois a appe1lação necessaria he hum acto 
expontanco immediato da consciencia do Juiz, - c 
seria inutil e ill uso ria a prohibição ele acceder o Juiz 
á solicitação do Promotor, - se este, no caso ver
tente, podessc por si mesmo interpor a appellação. 

Se o Artigo do Regulamento proximamente citado 
não falia em- Promotor-, está elle com prehendido 
na palavra - accusador, - de que se serve o Artigo, 
e bastava que a Lei fallasse, para não haver duYida 
sobre o assumpto. 

O Art. 449 do citado Regulamento nas palavras 
- quer a parte appelle, quer não, -não póde ter 
a intelligencia que forçadamente se lhe quer dar; 
por que ellas se referem ás nppellações necessarias, 
isto he, áquellus em que não fica arbítrio ao Juiz 
para deixar de appellar, antes a Lei lhe impõe obri
gação de o fazer, e he quando a. decisão he con
traria á evidencia e debates, ou quando a pena he 
de morte ou galés perpetuas. 

E podendo acontecer que a parte não appelle, 
ou que appelle, a tei quiz sempre que o Juiz o fi
zesse de seu ofiicio, prevendo tal vez o caso em que 
huma parte, tendo appella(,lo, desista depois da sua ap-· 
pella~ão. Quanto mais qúc a appellação do .Juiz hc 
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sempre anterior á appcllação da parte, porque a do 
Juiz deve ser interposta no momento em que o Jury 
acaba de ler a sua decisão, Art. 79 da tei de 3 de 
Dezembro de 1 88L e a '2. a parte do Art. 454 do 
Regulamento. 

Por aquellas palavras quiz a Lei dizer que a ap
pellação do Juiz não prejudica a das ~artes, que po
dem interpor as appellações volunlanas nos termos 
tio Art. 30 L do Codigo do Processo Criminal, fican
do reservado ao Tribunal Superior conhecer se pro-
cede ou não o recurso. 

Parece que o Promotor Publico da Comarca ele 
S. Paulo entende que só se póde appellar no pri

-mciro c ultimo caso do Art. 301 do Codigo do Pro
cesso Criminal, visto que o segundo importa sempre 
appellação official do Juiz. - Ha nisto equivoco.-

Este '2. 0 caso he exprimido pelo citado Artigo, 
do seguinte modo: « ou quando o Juiz de Direito 
« se não conformar com a decisão dos Juizes de 
<< facto. » 

Ora, isto não quer dizer que he quando as de
cisões forem contrarias ú evidencia; tal pensamento 
não podia presidir á confecção do Artigo , porque a 
esse tempo não era o Juiz autorisado por Lei algu
ma a não conformar-se com a decisão dos Jurados; 
pelo contrario, era sempre obrigado a proferir sua 
scnlew;a conforme a ella. 1\Ias podendo acontecer que 
hum Juiz ( por exemplo ) absolvesse o réo que o J ury 
haYia condemnado, ou condemnasse o que elle ab
solvêra, o tegislador previdente acautelou o incon
veniente. Esta appellação, por tanto, não he da de
cisão dos Jurados, h e da scntenr:a do Juiz. 

Ainda hoje mesmo são os {uizes obrigados a pro
ferir as sentenças conforme as decisões; a faculdade 
que tem he de appellar á esta decisão , e dar dc
po~s as razões de sua appellação. A appellaçiio do 
.I UJz não h e da sua sentença , h e da dcci.~ão do Jnry . 

. E tanlo são diycrsas as duas hypolheses , que o 
Legtslador sem rcsínc0ão alguma concede ús parlcs o 
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direito de appellar nos casos do Art. 301 do Codigo 
do Processo , como se vê do Art. 79 § 4. o da Lei 
citada , e § 4. o do Art. 450 do Regulamento lambem 
citado. 

Finalmente direi que desde a publicação da Lei 
de 3 de Dezembro de 18H até o presente não tenho 
lembrança de hum só caso em que a Helação tenha 
reconhecido aos Promotores o direito de interpor ap
pellações, quando lhes parecer que he injusta a de
cisão dos Jurados. Pelo contrario, tem sempre en
tendido que só podem appellar nos casos em que o 
podem fazer quaesquer outras partes. 

Não me cumpre avaliar agora as razões de con
veniencia que 'apresenta o Promotor para vindicar . 
aquella faculdade. He comludo certo que isso depende
rá de medida Legislativa, sem o que n&o podem os 
Tribunaes reconhecer hum recurso , que por não ser 
fundado em Lei, seria abusivo c illegal. 

He este o meu parecer. --Deos Guarde a V. Ex.
Rio de Janeiro em U de Julho de 1853. -lllm. e 
Exm. Sr. Luiz Antonio Barbosa, l\Iinistro e Secreta
rio d'Estado dos Negocios da Justiça. - Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pantoja. 

Conforme.-Antonio Alvares de l\Iiranda Varejão, 
Official Maior interino. 
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lnsttutções a que se refere o Ariso de 9 de Jlfarço de 
185i em Additamento ao Caderno 3." 

Sua Magestade o Imperador Manda remetter a 
V. S. , para seu conhecimento e execução, as inclu
sas copias authenticadas pelo Official Maior desta Se
cretaria d'Estado, o Conselheiro Antonio José de Pai
va Guedes de Andrade, do Decreto de 4 deste mez, 
renovando á Companhia de Nicterohy o privilegio exclu
sivo de navegação por vapor pelo tempo de dez an
nos a contar de 6 de :Marco do corrente , das con
dições 3.a' 4.a' 6.a' 7 .a: 8.a e n.a annexas ao 
Decreto do Lo de Dezembro de 18:36, e bem assim 
as Instrucções originaes porque V. S. se deve reger para 
fiscalisar a regularidade do seniço das Barcas de 
vapor da dita Companhia, e da de Campos e J\lacahé. 

Deos Guarde a V. S.-Paco em 11 de Outubro 
de 1844. - José Carlos Pereira ·de Almeida Torres. -
Sr. Desembargador Chefe de Policia da Côrte. 

Instrucções para o Chefe de Policia da Curte fiscalizar a 
1'egularidade do serviço das Barcas de vapo1· da Com
panhia de Nicterohy e ela Companhia-.Lllacahe e Cam
pos- em consequencia elo Decreto de 4 de Outubro de 
18H. 

§ 1. o Para que qualquer das Barcas de vapor da 
Companhia de Nicterohy, e da Companhia- Macahé 
e Campos - possa effectuar as suas viagens de barra 
fóra para os lugares do privilegio das ditas Compa
nhias, deverá achar-se munida de hum Passaporte 
expedido pela Secretaria d'Estado dos l\egocios do 
Imperio. 

~ 2. 0 A expedição do Passaporte, de que trata 
o ~ antecedente, não terá lugar sem que a Compa .. 
nhia respectiva apresente na dita Secretaria d'Estado 
documento passado pelo Chefe de Policia da Corte, 
pelo qual conste que ella está no pleno goso do seu 
pnv\legio por haver preenchido as condições que lhe 
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são · impos~-~lo Deér.eto da concessão. d~ml~t-i1W 
privilegió.,. e pelas presentes Instrucções. ,i .. 
. · § _3. 0 Quando qualqu~r. ~as Companhias tiv~r~· r.1"7, 

mettido falta ; que a SUJeite á multa , ou per~ .. ~.r· 
pt1'Vi~gio, · o C~efe_ ~e ~Policia da. Côr{~- ·.o_ pa rt{cj}<·:·ú 
-logo~ a Secreta~1a d Estado; d~s Negomo.s do dmj)'-·c ) 
para se expedirem , _no pnme1ro caso , as cooy~ J· 1 i-. 

les partitipações ao Thesouro Publico • a. fmi :xk l-o( 

proQ.eder ·á respectiva cobrança e se suspender:-, , -o 
segundo, a expedição dos Passaportes; devendo.. F•~;1 
este effeito o Chefe de Policia aa Côrte negar-lb ·· 
documento, de gue trata_ o § antecedente. '· 

§ 4. o A terceua cond1ção do. Decreto do 1.0 
• i! 

Dezembro de· 1836, declarada em vigor pelo Art, 
do Decreto de 4 de Outubro do · conente , a:nno. ' 
só relativa ás Barcas da Companhia çle. Nicteroby · (' 
servico:c:na seccão do centro. ·· · · 

§ $.o, . Devendo a oita\'a condição .do dito .Dé• .. , 
to do Lo de Dezembro de 1836 considerar-se ·vif 
te em toda a sua llenitude, em consequencia do ( ', -
dó Decreto de de Outubro do corrente ann· •: 
respeito da Companhia de Nicterohy, porêm com
tricção a respeito da Companhia-· Macahé e Camp.c. · 
pelo. manifesto absurdo que resultaria- de se exigir J : . 

- ô serviço de huma Companhia, que somente he <·' -:-
:(<gada á navegação para os dous portos destes no .. : . :
o mesmo. numero de Barcas de vapor, que s.e.. , , 1 

ge 4<1 Comp~hia de Nicterohy, cuja navegaçã• · .... , 
esteriãe- a outros muitos pontos; fica entendido ·• · · · 
a dita Companhia- Macahé e Campos -. . póde . . · 
servar menor numero de Barcos de vapor · do . · • 
aquelle, que está fixado á Companhia de Nicter• ·i; 
com tanto que esse numero nunca seja inferi 
dous., e que cada hum dos Barcos tenha a_ 
pelçl menos, de quaren~a cavalloS:., co 

. conáicão do Art. 6.0 do Decreto de 4 
do corrente anno se prescreYe a respeito 
de vapor da Companhia de Nicterohy. A 
:--=- Macahé e Campos- porá em serviç 



B·~;Jlé vapor desta força uentro<d~' 'd:ez mezes; 
córit'ã.dos· da data do citado Becreto de 4 de Outu..t · 
~'">.à'(},. corrente auno, e só do fim deste prazo em 
~the' que fica sujeito á~ penas da 4. a condi
cão')d-o Decreto do 1.• de Dezembro de 1836.: . 
~ ·. § · 6. • Decíárando-se no § 1. • do Art. . ~ ._• do. 'De-. 
crew- de 4 de Outubro do corrente:. anuo qu~ se 
estende á Companhia - llacahé e Campos -o. privi
legio-' da Companhia de Nicterohy para os porto~ da
quelles nomes, fica entendido que o tempo do priyi.
legiô daquella Companhia finalisa com o desta. _ 
. §<7 ." Pela terceira condição do Artigo 6." do De

breto -de 4 de Outubro do corrente anuo tÍão se 
entende que a passagem, que a Companhia de Nicte
róh:y he ob:rigàda a dar a cavallos, e seges, seja den
tro das mesmas Ba,rcas de vapor, em que se fizer 
a conducção da gente; mas stm que essa ~sagem 
se faça em barcas proprias para aquelle serviço, re-
bocadas pelas Barcas de vapor. . · .. 

~ 8." Nenhuma das Bat·cas de vapor das duas re
feridas Companhias poderá navegar dentro, ou fóra 
da· barra, sem que tenha a seu bordo hum ~Iaqui
nista approvado pela Repartição dos Negocios da Ma
rinha; e alêm deste hun1 Piloto quanto as que na
vegarem · fóra da barra , e hum Patrão , quanto ás que 
nayegarem dentro della, todos approvados pela d,ita 
Rêparticão. . . · 

f9·." · Não poderá tambem nenhuma das Barcas 
das referidas Companhias seguir viagêln barra·êfóra, 
sem previamente mostrar ter sido examinado pela 

·Repartição dos Negocios da Marinha o seu maquinis
mo , casco, apparelho, tripolação e mais objectos, e 
encontrado tudo no devido estado. A' vista deste do
cumento he que o Chefe de Policia da Côrte deve 
passar outro, de que trat~ o § 2. • para a expedição 
do passaporte. Igual exame terá lugar todos os ·mezes 
nas Barcas de vapor da Companhia de Nicterohy 

· e!llpregadas no serviço da secção do centro; e sem 
que por ellc se ~:onhe\a achar-se tambem tudo no 



devido estado, 11ú.o poderão estas nan·g<u·. · Devl 
tender-se que na palavra - tripulação - ficão c 
p,rehendidos os Officiaes mechanicos necessarios 
concertarem qualquer avaria, que a embarcacãc 
m<:guinísm? possa soffrer. • 
~ 10: N{) -fim de hum anno contado da dat: 

Decreto• de 'l de Oultt_bro <lo rorrenle , o combus 
das Barcas de Yapor da Campanhia de ~icterohy 
secção uo centro serú nwtmk lenha , e mw 
carvão de pedra : no fim de <lous annos será son 
te carvão de pedra. Quanto ás Barcas de vapor 
dita Companhia- ~Iacahó e Campos- ([UC Yiaja 
barra fó.ra, o sPu comhustircl, no fim de ( 
annos, nas viagens dt•sta Ctn·te para qualquer lu; 
será da mesma maneira metade lenha, e me 
carvão de pedra; c no Jim de tres ;mnos, ca; 
de pedra somente. Nos regressos dos seus destin 
esta Côrte, no fim de trcs annos serú o com: 
tivel metade lenha, e matade c-arvão de pedrP 
no fim de quttlro, earvilo de pedra somente. ·. 
do as vistas do GoYcrno na fixa~ilo destes pr• 
o poupar o consumo da lenha, e providencil, 
conservação das matas, as Companhias , não obst: 
a faculdade, que aqui se lhes outorga, procl!r< 
fazer o seniro das suas Barcus semente com ca 
de peura, coii1 a maior hreüdade, que lhes for , 
sivel. 

§ 11. O nunwro ma:x.imo dos passageiros que 
da huma das Barcas de vapor da Companhic 
1\"icterohy póde transportar em cada viagem na se· 
do ce-ntro , será lotado pela Hepartição dos Negc 
da l\Iarinha, havendo tambem altenção ás cargas, 
regularmente com elles se apresentão; e inscr 
em hum lugar da mesma embarcação, que fique 
tente a todos. Alêm desse numero nenhuma pes· 
poderá ser admiltida. 

~ j :2. Pam a fiscalísa~:üo da observancia d· 
Hntecedente, do numero drts Barcas du vapor 
sl'nit.,'l), dus horas (L\s su:l'i partidas, bem como ;· 



~1~' da ordem • c daiií~c-rncia dent;o Jenãs 
.iarit~:ir: trájcoto, o Chyfc de Policia da Côrte no

. \fi:r;á ~ htt1n Gnarda da sua confiança , e. que · sejil 
~~o~, ~e: ·ij,:~onhecida circunspec9ão, poli~ez, ~ pro

. :~~d~ '· pa:r~~.~ada huma das ditas Barcas; _ao qual 
"t'!lJnbira:·eon~ar-se á bordo d~sde que começar 

~i'ÍÇ1) ~-de •'manhã até qué eliP finalize á ·noite, 
· ·~cipa.r.:.Ihe por escripto, no fim do mesmo ser-· 

. -~~ · quaesguer ir_r~gularidades, que · tiwr notado ; 
j'~'O.ii'Jdenciar poiH~Ialmente sobre a consenar,,ão da 
~1em ; e da. deceneia : sendo o eofre da Policia indem
adu pela Companhia das despezas, que fizer con~ 
-·s Guardas. · 

. 1:3. · O Chefé de Policia da Córte entender-sc-ha 
r;p ~~a_ Cidade de Nicterohy, e com quaesquer 
:·as Autoridadl?s tanto da Côrte, como de fora della 
15 as vezes que lhe fqr necessario fi;.l.ze-lo ·para a 

·:fica~;ão da exacta ohservancia das condições;_ a que 
;:) sujeitas as duas· Companhias, c Jas nresentes . . 

· ructf'ws. · 
PaÍi.leio do Rio ele Janel.ro em· 5 de Outubro de 

• i.·--José Ct1rlos Pereira de Almeida Torres. 
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