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- FAZENDA.-Em 3 de ~<J'tde~oo .. / 
1850.-As letras passadas, neg~>~ 
ou acceitas pelas Repartições das Ren-
das Provinciaes estão sujeitas ao Sello. 1 
- Em 3 de Janeiro de 1850. - Sello 
de cartas de liberdacle ........... . 
-Em 4- de Janeiro de 1850.- Os 
Escrivães do Jury pagão o Sello dos 
livros , .. ~ ......•................ 
- ll\IPEIUO. - Em 8 de Janeiro de 
1850.- Declara que reconhecidos os 
Eleitores da nova Legislatura pelo 
Poder competente, ficão inteiramente 
cassados os poderes dos da Legislatura 
anterior para intervirem 'la 'lnalifi-
cação dos votantes . . . • . . . . . • 
- GUERRA. - Provisão do Conse-
lho Supremo Militar de 1 !• de Janeiro 
de 1850 ....................•.... 
FAZENDA.- Em 16 de Janeiro de 
1850.- Os premios pela construcçào 
de barcos Brasileiros só podem ser 
conce~os pelo Tribunal do The-
souro ·a vista das provas ([Ue se apre-
sentarem ........................ . 
-JUSTIÇA. - A viso de 18 de Ja
neiro de 1850. -- Declar~ que o Termo 
da Nova Villa do Rio Claro da Pro-
víncia do Rio de Janeiro deve per-
tencer á .iurisdicção do Juiz Municipal 
e de 01·phãos de S. João do Príncipe, 
á cujo Termo pertencia quando Fre-
guezia . ....... , ....... , ......... . 
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N." 10. 

N. 11. 

N." 1'2. 
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-Aviso de z;, de Janeiro de 18f>O. 
Manda fazer extensivo o de 211 de 
.I ulho de 181~7 ao Corpo Jlolicial da 
Província do Rio de Janeiro, para 
que cumprão as praças do sobredito 
t:orpo no Quártel as sentcnc;as de 
pri~ilo a <tnc forem con<lemnadas , 
com tanto que IJão excedáo a hnm 
anno, ficando os senteuciados sujeitos 
ao Juizo que mandar cumprir a sen-
1 ença .......................... . 
- FAZE'\DA. -Em 2!) de Janeiro 
de 18:í0.- L<wo r1ue está aífccta ao 

<1 

Governo Supremo a nomeação defi-
nitiva de hum Empregado, não púde 
elle ser exonerado do emprer,o, que 
interinamente exerce, c privado dos 
seus vetH:imentus pelos Presidentes 
das Proviueias ................... . 
-Em 5 de Fcvercil'O de 1850. - Os 
procuradores podem assir,nar os ter
mos de translercneia de ;\noJ;, ... s. 
huma :cz q,u~ .llltcrven.ha o Cor:;.~~;,;. 
q:w ... ass'.G''.c as propostas que se apre
scnt,to .to Conetot· da Caixa l'''. . <.< ...... . 
- · ·•'},B 10. - L111 l de Fc,·ereiro 
de 1 S.íO.- i\ pprova, com as altera
~õcs r,JI.IC abai\o se indicão, a J'os
l~rra lerta pela Ilhn." Camara 1\luni
crp:LI ua Côrte, ÍJ!CIIlllbindo aos Yiscac~ 
a _111specrão de (ptalrpJCr casa 011 

<(lllll tal , onde consle existin~m i m
lllUIHiieias ... 
- J\L\lUNIIA: -_:__·~\·,:i~<;.~~~. B. ;I~. i.-;.~ 
n•t·?iro de 18:-iO. - J>ennitte que 0 ,; 

A~prrantes a Guarda~ ,'\larillhas nscn 1 

de conFio no. hombro esquerdo c111 

lu;;ar da-; plattnas ............... . 
- 1\!l\·:nH~.- El!! ~~ de Fc,t·rci;" 

.. ==oiii-----,.,, 

G 

7 

li 



N." H. 

N." IG. 

N." 1G. 

N." n. 

N." 18. 

'\i." 1'.1. 

v 

de 18;>0. - Sohc a duvida encon
trada na execução do Art. 4.0 da Lei 
Ite~ulamentar das Eleições ........ . 
-GUEIUlA.- Aviso de '11 de feve
reiro de 1850. - Declara ao Presi
dente da Província de S. l1edro <[UC, 
em conformidade da Imperial Heso
lução de 00 de .Janeiro ultimo, o Te
nente Secretario do G." lhtalhão de 
Fusilciros Aur,usto José Pupe, sus
peito de tct· falsificado a firma do 
dito Presidente, eleve ser julr~ado no 
fo1·o cornmmn, por não ser o cnme 
perpetrado puramente militar ..... 
- FAZE!\'DA. - Em 11 de .Fevereiro 
de 1850. - No caso de excesso e 
das hypofhescs do Art. 229 do Re
rrularneuto de 22 de Junho de 18:JG o 
total das rnc!·cadorias existentes nos 
volumes lica sn.ieito a arrematação .. 
-Em 13 t!c Fevereiro de 18;><L-Os 
bens deixados pelos escravos do Fisco, 
que fallcccrn , pertencem á Nação, 
como Senhora dos mesmos ....... . 
- IMPEJUO. -Em 1l'1 de Fevereiro 
de 1 í-\50.- lkdara de tJcnlmm ell'eito 
a convocação de Eleilon·s Bm·os pat·a 
oqjan i sarem as .lu utas de Qual i fi cação, 
c ordena nova couvocacào dos Elei-
tores di~sohidos ....... " .......... . 
-Em 20 de Fevereiro de 18;)0.-lk
c.lara não extensivas aos emt>rerrados 

tJ 

s11jeitos a este l\linisterio as disposições 
do Hcg-ulamento n. 0 /12D de 27 de 
.lullw de 18Hi, c que nenhum pa(~a
mento de ordenado u aratificação' 
alt~rry do eorrcspo ,1te aó empreGo, 
se efl(·<·tua sem e )i~ssa antorisa~·ão .. 
~ L\ZEN 1)\. Eii1 2:; de Fncrciro 
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N,o 20 •. 

N.• 2t. 

N.0 22. 

N." 23. 

N.0 25. 

N, 0 26. 

VI 

dé 1850 • ..;... Sello, que devem pagar 
Compr~missos provisorios •...••••. 
-Ern 26 de Fevereiro de 1850. -As 
Apolices transferidas em virtude de 
legado ou herança não precisão da 
intervencão de Corretor. • • • . • • • • . • 18 
-IMPEÍUO. -Em 26 de fe,·ereiro 
de 18!10. -Declara ao Presidente de 
Santa Catharina, para o fitzer constar 
á Camara Municipal da Capital, que 
hnma vez ,juramentado o Vice-Presi
dente não precisa repetir o juramento 
sempre que lhe for entregue a Admi-
nistração da Prm·incia ............. . 
-Em 26 de Fevereiro de 1850.
Declara a competencia dos Chefes 
de turma na direcção dos trabalhos 
da Administração do Correio da Côrte. 
-Em 27 de Fevereiro de 1850.
Solve duvidas encontradas na execu-

19 

ção da Lei Regulamentar das Eleições. 20 
- Em 27 de Fevereiro de 1850.
Soh·e duvida encontrada na execução 
da J.,ei Regulamentar das Eleições .... 
-Em 27 de Fevereiro de 1850. -
Declara incompati,·el o exercício de 
Subdelcr,ado , e de l\ledico de putido 
da <.:amara com as funcções de Ye-
r·ea(Jor· . •••.•.••..••.....•.•.••... 
- Em 27 de Fevereiro de 1850. -
Declara acertada a decisão do Presi
dente de Ser·gipe de mandar sobr'es-
tar na posse dos Yereadores e Juizes 
de Paz da Camara .Municipal de Jta
baianinha para o actual quadriennio , 
manJando unicamente dar posse aos 
Juizes de Paz da }'regnezia do Gerú, 
com exccpção do eleito em 4.0 lu-
Par (lOr não se•· cllc resiucute na 
•J ' 
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N. 0 27. 

N ... 28. 

N. 0 :10. 

N." :n. 

N.0 32. 

· N,o 33. 

.... 

\'![ 

mesma l"reeuczia, embora nclla illc
rralmente (fUalificado. . . . . . . . . . . . . • 2!,. 
- Em 28 de Fevereim de 1850. -
Solve duvidas sobre atei Rceulamen-
tar das Eleiçües. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;, 
-FAZENDA. - Em 7 de l\larço de 
·1850.- Sobre revalidação e multa 
por falta de Sello em documentos. 27 
-JUSTIÇA. -Aviso de 8 de l\lan;o 
de 18GO. - Ao Presidente do Pará , 
esclarecendo a duvida suscitada {lcerca 
da fiança que devem prestar os Es-
crivães de Orphãos .............. '. 28 
- A viso de ~~ de 1\larco de 1850. 
Ao Presidente da Provin~:ia do Pará. 
Resolve as duvidas propostas pelo 
Juiz de Direito da Comarca de lka
r,ança, relativamente ao modo de 
cumprir-se o disposto no Art. 26 § 
1.0 até !,.o da Lei de 3 de Dezembro 
de 18Ji.1 , e nos Arts. 222 e 4!,.9 § 
1. o do Uegulamento de 31 de Janei-
ro de 184-2. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 29 
- l~AZENDA.- Em :J de Abril de 
1850. - Isenç·ão de Sello em docu
mentos, •tue se originão de contra-
ctos com a Fazenda Nacional. . . . . . 31 
- Em 3 de Abril de 1850. - Nas 
Thesourarias, no a c to do Balanço, 
deve verificar- se a existencia dos 
saldos dos Cofres das Pagadorias .... : )) 
-Em 3 de Abril de 1850.- Demis-
são de Collectores e Escrivães pelo~ 
Presidentes .das Províncias; isso não 
os resalva do procedimento contra 
os que retem os dinheiros publicos, 32 
-JUSTIÇA. -Aviso de 5 de Abril 
de 1850. -Ao Juiz l\Iunicipal da 3.3 

vara da Côrte , dcchuando 'luc a 

,., 



\.'' ;)(1. 

N." 38. 

N. 0 /,1, 

N." !,L 

• 

\'li! 

liquidação da multa, quando os réos 
sejão á e lia condemnados, deve-se 
fazer no Juizo das execuções do lu
gar em que os mesmos réos estiverem. 
-A viso de {i de Abril de 18:-íO. -
Hesohe as duvidas suscitadas no Jui
zo Ecclesiaslico a re~pcito da neces
sidade de conciliac:fi.o nas causas Je 
divorcio ........................ . 
l'AZENIM. - Em 8 de Abril de 
18GO.- Quem deve passar atLesta
çõcs de fr·e(ruencia aos Parochos ... 
-Em 8 de Abril de 1850.-l\larca 
o tempo em que devem começar· a 
vencer ordenado os 3.0

' Escriptnra
rios adp1ittidus por concurso nas The-
souranas ....................... . 
-Em 12 de Abril de 18&0. - Os 
Thesoureiros, Pagadores, e Almoxa
rifes de quaesquer Hepartições }Ju

hlicas _deYem prestar fiança nas The-
souranas ......................•. 
-Em 22 de Abril de ·1850.- Sello 
dos Títulos dos Officiaes de Justica. 
-Em 2G de Abril de 18:í0. -'os 
Inspectores das Thesourarias podem 
alli via r as multas que forem impos-
tas pelos das Alfandegas .......... . 
- .Em 26 Je Abril de 1850. - An
coraGem que devem pagar embar·ca
ções que entrando em lastro nos 
portos do Imperio sahem com carga. 
-Em o 1. o de l\laio de 1850. -Scllo 
do supprimento do consentimento do 
pae ou tutor para casam~nto ..... . 
-Em 3 de Maio de 1850.- Quem 
deve pa~sar os attestados de frequen-
cia aos Parochos ................. . 
-Em 1:~ de l\J;~io de 1850.- i\ sis;~ 
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tia :tlTL'lll:tLtc:io dt~ bens narionat·~ 
dt·Ye sn p:~r;:~ n:~s 1\lcs:~s de Bcndas, 
t' o~ Empt·<'(~:tdos dcn~111 haver a pm·
cTntar~cm qnt• lltcs m:~rca o Hq~n-
lanlt'nto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'dl 

'\." ''~'· -E111 l:l dt· \laio de 1:-\:-,u.--Sdlo 
qtll~ dcn·m parrar o,; l':trocl~tl:> ell
~-,,mmctllladn,.; l' Empn·;;:'d''" dt• no-
lll<'<H::ln tcnq)(lraria ........... _.... 'li 

l'l." ',li. - Ern J;, dt· \!:tio de 1~:--,o.- StdJn' 
a la,·;~,nt~lll das caixa.~ de :t:-;sur<tr l'ara 

" ter lu;;ar a apprdtt'llsão por dill't•-
n'll~'1s nas Yaras.................. 't'.! 

\." '1i. -Em 1(; dP •\lain de lS;-,(1. -Sol>rl' 
o despacho dt' ~Tncro,c par:t a Costa 
d'Afric;l , .. ondt· h a Co\·:Tno,; n•:rnl:t-

\." ~S. 

N." ~dl. 

:\.' " -.) '. .) ~. 

,, 
rcs e n;io ~c fitz o l'tllllllll'l't'Ío dt• 
Africanos ....................... . 
-Em'..!'.! t],. l\Jaj,, dt~ 1:~;•tl. -- (),; lns
pcctores de Tlwsourat·ias n;io podt'lll 
ser lnspcetnres de lnstnw1Jío l'nhlica 
da~ Províncias ................... . 
- Em o 1." de Junho de 1:--;;,n.
l\ll'll10ra o processo de impn·ss:to, ,. 
l'lllissilo d<ts Letras do Tltcsottro .... 
-.li'STIC,\.-Avi~o de;: dt~ .lu11lm 
de 'I R~tO. '_ Ao Yiee-Pre~i<lt'tlll' da• 
Província do Hio de Janeiro, recli1 
ficando a inlcllir;encia dada p<'lo .Iuiz 
d<: Dirl'Íio da Cotnarca de Nictn;,JI\, 
ás disposi<J•cs dos- Arts. '1 ;,7 do C~l
dir:·u do Processo Criminal, c :l\lti d,, 
Hcr;ul:tmenlo 11." '120 de ::I de .la-
m~iro de 18't'2 .................... ~l 
- FAZENIH.- E111 fí de .Junho <h~ " 
1t-I~J0. -()ttt•nt de,·e scn-ir de Ar .. lti. 

·' ' 

Yista uas l:ccebedot·ia~; ............ . 
-- E111 ·1 7 dt~ .Junho de '1 ~;,o.- Jh~
tl'nllina quetu drn' :-;ubslituir os lns-
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pcctorcs Cer:ws das Adminis!rac.;õcs 
dos terrenos uiarnantiuos ......... . 

N." G3. -Em 1H de .lnnho de ·J8:í0. -So
bre o modo de indernni,-ar a impor
tancia das mercadorias dcsappan-cidas 
ou roubadas, confiadas aos cuidados 
das Capatazias das A ll'andeGas ...... . 

~-" :>'1. -Ern 20 de Junho <le JH;)O.- He
~~urso das <pr ai i fica <"·õcs da~ merca
rlm·ias Has A lfiuJd!'lias ...........•. 

N." ;,;,_ - Ern 20 de .Junh;, de 18:-,o.- SfÍ
bre o pagamento do imposto de ac.;ou
r,ucs c c:-~sas em que se vende carnP 
v~'rde pcrll'JH'Cillcs :'h Camaras :\luni-
("JPacs .•......................... 

N." ;,(;. -Em :!1 dt~ Junho de J~:,o.- Os 
dinlwiros entrado,; rrns Cnfn·s das Ca
pitanias dos Portos dt~vem ~~·r rcco
!lridns :'ts Th1·sonr:nias corno Benda 
Ct·r:rl . . . . ..................... . 

N." ;,/. --Fm '21 dt~ .fnrrlro d1~ 1~;-'dl.- So
bre o par;<~nH'rrlo do _jrrro <~ dednt•c:!o 
da por<·t·rlta;;cnl ao,; Collt•t·lrlJ'f'S c li.e
('elwdor<·s qll:llldo n:io errlrc:;:lo crn 
lt'lll(lO a I l'JHia ..•...•........•••• 

N." ;,~. -Em '21 tk .lnrrlto de 18:-,o.- So
hn· o modo de fazen·nt as Tlrt•sour:r
rias as eulrer;as das sornmas prPcisas 
ús Pabadorias ~Iililares ........... . 

N." ;\~). -Ern'll de.lunho de lt\~>0.-0uan
do devem ser feitas as declarac.;Oes de 
accrescimos ou diminuic.;õcs pelos Com-
mandantes das em harca(:tJes ....... . 

;""\ ." r.o. -Em '2~' de .Junho 1le 18:-10.- Lau
clcnrio que deycm pnGar as tro!'as 
(fc propriedades fóreiras em terrenos 
de marinhas .................... . 

'l." 111. -Em '2G rle Junlm de. 18511.- O 
qu1· ~c dc;·1· ~·ohrar pelas e"<Tipr tlr:l,.; 
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de vendas t'l·kbrada~ por 1 cndedores 
residentes no Brasil de bens de rait. 
situados ('Jil Paiz e:'trar:geiro...... f>fl 

i'\." li'l. ---Em '27 de Junho de 1~\:\tt. --So
bre despachos de r e~ to de ~ohrcsa
lentcs dei:xad<l:' a hordu dos na\Íos 
para :-lt~lenlo da tril'nlar)o durante 
a c~tada no portP........... . . . . . ;,t; 

i'l." Li:L -Em :\ de Julho de 1:-;~>ll. -As Le
I ras da te na c~ I :lo conrprehendidas 
110 dispo~! o nu Art. I S da Lei d(' I ri 
de Junho dt·~le anuo 11." ;,;,;,,..... ;>1 

;";." li'L -Em 'r dt' .Julho d!~ IS:íO.- Declara 
que onde o .Juizo do~ Feitos estiver 
anncxo a outro Juizo, os OHiciaes de 
Justi~~a deste devem ser\'ir naquelle... )l 

N." G:í. - li\lPElUO.- .Em 'r de Julho de 
1tlf>0. -Declara que n<io he per·rnit
tido :i lllmtri~sirna Carrrara J'lluni~'ipal 
martdar :,;.,],,.-estar n;t excclt<;iio elos 
<lltlo:-; de itd'ran:ão de posturas lavra
do~ pdos :-r·1rs Fi~caes, nem tão pouco 
uranda-los n{ormar antes de os C1zcr 
:lJu11.a r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'~ 

~.' t;ti. - Fi\ZE:'\ IH. - Em ;, de .Julho de 
1:-;~,o.-- Sobre lllllllas por dill'eren
ças encont 1 a das u;1s cmrfercucias de 
sahida das fazendas nas Alfandefl'as. ,, 
J>ara recurso das multas uiio ha 
prazo marcado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~>g 

N.o til. -Em li de .Julho de 1850.- Sobre 
multas J>nr ÍtTCf'tdarid.adcs dP. ma-

•• tJ 

.llllestos.......................... 61 
N.o 68. - L\IPEHIO.- Em G de Julho de 

18~>0. -- '\!anda sobr·'estar na con
cessão de cptacsqucr licenças para a 
funda~·:'ío de Cemiterios 11esta Cidade, 
ale: I[IIC o Curpo LP1;islativo l'l'3oha 
f'obrc scmdlr:nllc objcelo. . . . . . . . . . " 
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N." 69. Em 6 de Julho de 1850. -Approva 
a ultima arrematação da renda das 
afer·ições deste Município para o cor
rente , anno Municipal , pelo preço 
offerccido por Anacleto Fraaoso Rho
des; c ordena á lllustrissima Camant 
Municipal desta Cidade, que jámais 
admilta licitante algum nas respecti
vas rendas , sem que se mostre pr·e
viamente habilitado com fiadores iJo-
ncos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li'2 

N." /0. -Em 8 de Julho de 1850.- Or
dena flue continuem a ser recebidos 
fp·atuitamente a bordo das Jlarcas 
de Vapor da Companhia de Nicte
rohy, que navegão entre esta Côrte 
e a Capital da Província do fiio de 
.Janeiro, os passageiros que forem 

N." 71. 

:\..i () - •) 
1'1. '-· 

mandados em sen•iço publico ...... . 
-GUERRA.- Em 8 de Julho de 
1850. - Circulat· aos Presidentes das 
Províncias do Pará, Pernambuco , 
llahia, S. Pedro, e l\Iato Grosso, re
rnettcndo os modelos pelos quacs as 
respectivas Pagadorias militares se de-
vem rcaular na organisação dos balan
cetes, que mensalmente devem re-
mcttcr á Repartição da Guerra ..... 
-FAZENDA.- Em 9 de Julho de 
JS;>O. -Explicação sobre o deposito 
de sobresalentes, c calculo do que 
póde ser necessario para o consumo 
da tripolação durante a sua estada 
no porto ........................ . 
-Em 9 de .Julho de 1850. -Quando 
não ha duvida sobre a nacionalidade 
_J • • • l uo propnelano, Jasla nprescntar-sc 
no Consulado o titulo lq;al para 
matricular-se a embarca<_:ão ....... . 
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N." 71,. -: IMPERlO. -Em U de Julho dt~ 
1850. -Declara incompatível o exet·
cicio de Parocho com o de V et·eadot· 
da Camara Municipal. ...... :...... G7 

N.n 15. -Em 10 de Julho de 1850.- De
clara que a disposição do Decreto 
n. 0 397 de 3 de Setembro de ·1846 
só cornprehende os estrangeiros esta
belecidos, ao tempo da sua promul
r,ação , nas Colonias de S. Leopoldo , 
c S. Pedro de Alcantara das Torres. . G8 

N." iü. -1·\\ZENDA.- Em 10 de Julho de 
1 ~50.- Legitimações, perfiliações c 
adop~,:ões estão sujeitas ao imposto de 
que trata o § 38 da Tabella annnexa 

: ~ ,\ á Lei de 30 de Novembro de 1841. G~} 
'~ N." 7'f,. \-Em 11 de Julho de 1850.- De-
<:.. ',: .'clara o caso em que se deve julgat· 

> f'·escripta huma divida.. . . . . . . . . . >) 

N." 78. · - Em 15 de .J nlho de ·1850.- So-
l,>re o tempo em que devem ser pa-
f,os os direitos dos AI varás ou Provi-

\ · . . •: !jsôes de folha corrida. . . . . . . . . . . . . . 70 \ · }')." Jy -Em 11 de Julho de 1~50. - Os 
'· -:7 Eseri vães das l\Iesas de Rendas de-
- ------- vem prestar fiança, porque tem de 

substituir os Administradores....... '' 
N." 80. -Em 22 de Julho de 1R50.- Sobre 

N:· 81. 

N." 82. 

o abuso que praticão alguns !laro-
chos , concedendo licenças e dispensas 
sem o par,arnento do Sello, o qual 
devem lambem parrat· dos livros de 

<1 

baplismos, casamentos, &c ...•..•. 
- GUERRA. - Circular de 2·2 de 
Julho de 1850. -Aos Presidentes das 
Províncias, fixando o valor das for-• ·. 
t·ar,ens ................. : ........• 
- IMPEl~IO. Em 2a de Julho de 
1850.-Dcclara 11uc o scrvi~~o da Junta 
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de Qualifica~·;io deve sempre preferir 
ao do Jury ...................... . 

!\." S3. -Em 2-'~ de Julho de 1H50.- De
clara não ser permittido á Illutrissima 
Camara Municipal alterar o nÍ\·el das 
calçadas, sem baver plano do nive-
lamento da Cidade ............... . 

i\:." ti't. - t;UERI\A.- Circulat· de 2~> de 
Julho de 18~0.- Aos Presidentes do 
Pará, Pernambuco, Bahia, S. Pedro, 
e lllato Grosso, determinando que 
uenhurna dcspeza pertencente ao 1\li
nistcrio da Guerra se1a feita, senão 
pela l}agadoria militar respectiva ou 
suas liliaes ...................... . 

N." 1)5. - BlPEIHO. - Em 27 .Julho de 
1 t;:-10.- Declara que não póde ser Juiz 
de Paz o Cidadão 1111e n:ío sahe ler, 
UC!l\ escrever ............... , .... . 

!'\." ~li. -FAZENDA. -·Em 27 de Julho de 
ts;~o. - Declara o que se deve levar 
ua Casa da Moeda pela fundição, e 
pela afinat,;ão do ouro ............ . 

N." 87. -- GUEIUU.- Circular de 29 de 
J ulhu de I ~50. - Aos Presidentes das 
Pro\·incias, prohibindo o engajamento 
d c i ndi vid uos menores de I!) an nos 
e maiores de M> .. •..••.••••..•... 

N." 8~. -FAZENDA.- Em 2U de Julho de 
1 t);,o. -Os Contado1·es dos Audito-
rios devem ser par~os dos salarios que 
n·ncercm em Autos da Fazenda Na-

~, 

I I 

1\ 

iG 

cional........................... >> 

N." 8~). -Em ;w de Julho de 18:-iO.-Não 
lt>m lu~ar despezas com o Juiz e mais 
i\[~eutes de Juslica. por· occasião de 
a ~ai i ações e a n:c1;1a la~ücs de bens 
se<pn:strados para indemuisação da 
Fazenda Nacional...... . . . . . . . . . . . 77 
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N." ~0. -Em :10 de .Julho de 18:-íO.- Q:; 

Tlll'SOIIl'Ciros e mais Exaclores da ra
zenda, em quanto não prestào contas 
e obtem quita~·ão, estão sujeitos as 
disposi<,·lies do Decreto de 5 de De-

N." ~1 I. 
zembm de HV~q 11. 0 li;-)7 ....••..•. 
-Em :w de .Julho de ·18rJO.- Cai
xinhas ele barha não se podem con-
siderar· mobilia .................. . 
- GllEHRA.- Circular de ~H de 
.Julho de 1 ~:'>O.- Aos !'residentes das 
Jlrovincias marítimas, para que as 
{(H·tal{'zas e f'urtes respccli vos crnpre
Gucm todos os lllCÍo:; de furç·a, de 
que dispuzer-em, a fim de obstar a 
captura de na nos Brasileiros ou de 

· fJI~alqnn outra Nação por emharea-
Ç~es estranGeiras ................. . 
-- L\1 PEIUU. -Aviso de li de Ar,osto 
de 1850. - Ordena que Estiennc e 
Companhia, seguradores de duas car
tas na Administração do Concio da 
l:úrte , as <Jnaes não chcP"íiriio a seu 

" destino, sejão immediatarncnte rn-
demnisados da importancia respecti,·a 
pelo Emprer,aclo despachante da mala, 
c este pelo HT<Iadeirn eulpa(lo ..... . 
- (;UEHBA. - Cir('ular de 7 de 
'\r,oslo de ·18:JO. - Aos Prcsidcn!Ps 
das l'ro,·iucia~, acerca do rccruta
merllo e cnfl·a·lamcnto de voluntarios. 

tJ ' 

- FAZENDA. - Ern !t de ,\1~nsto 
de ·1850.- Sohre' o direito ú porcen
lap,-em de quanlias recolhidas ús The
sourarias, uào em couseqncne1a de 
dilir,encias do Juizo dos F('itos, mas 
por_ int im<H.·itp feita pC'las Thc~ou-
rana~ ........................... . 
- Elll I ri dl' i\t;n~ro dt• !8:111. - E-.:-

n 
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pliva~·ão tlo Arrino solll'l~ a rnancir·;t dt> 
se applienrern as pcuas nn do He
rrulamento de :hl de t\laio de 18:\li.. ~.:: ,, 

~. • ~~- - Dll'EIUO.- Em ·17 de AfJoslo de 
·1850.- Declara que as Camar·as !\lu· 
llicipa~~ tem o direito de dcmittir o,.; 
SCIIS h~C<H'S.. . . . • • • • . . • • . • • . • • . . . t':'1 

i\1." ~l8. - Gt;EI\H \.-Aviso de :10 dl' Agosto 
de 1 ~.-.o.- Ao Prc~idt'lllc de l'ernam

hut·n cornlllllllieandu-llle que, por 
Imperial Hc~olu<:<io de I do cor·r'l'lllc, 
lmnada :-niH·c Cou~ulta do Conselho 
Supre111o ~lditat·, Ilnuvt~ por hc111 
Sua l\lar;·estadt> o lmpt•rador Cordlruwr· 
a opinião do Commandanlt' das J\rma,; 
d't·~:<t ProYÍIH'Ía de que o soi<Ltdo 
\ iclorino Aulonio de :\loraes de 1\lt·~
quita J>imcntel n;io ~t' acha !las <·ir
cunstallcias de ser rccolllrccido 11a 

pra<:a de I." Cauete . . . . . . . . . . . . . . ,, 
~." !Fl. -- FAZE~DA. --Em '21 de Afiosto de 

IS;,o.-- Sobre a escripttll'a~·ão das Le-
tras de reexporta~·ão. . . . . . . . . . . . . . . hli 

N." 100. -- Em 21 de Ar,osto de I8~10. -Nas 
Hcpar!Í<_:(ws Publicas somente ter:io 
uso as LPis impressas 11a T~·po(irapltia 
Naeional............... . . . . . . . . . . :-li 

N." 101. --1\1 PEIUO.- ,hiso de ':2'2 ele Ar,osto 
de 1 ~50. - J)eclarri não sú que niio 
p<'Hie a Direcloria Geral dos Correios 
mandar abonar á vi11Ya do Porleiro 
da Administr:u;ão do Correio do \I a
raultiio o ,-cncimento, que este dl'i
xara de perceber·; mas lambem q11c 
enr casos idcnl icos ir,ualmenle não po
dcrn os A d 111 i 11 istrad ores dos di los Cor
r·eios ordenar por si In<'SIIIO I<H's pa-
;;-antcrllos ........................ . 

~." I 0'2 -- 1'.\ZE\11,\. - Ent 'J:l dt· A~;o:-;!n de 



'(\'li 

18511. -Não vigora a obrigação tie 
sisa de bens lançados em partilha de 
herdeiro por cessão dos credores a 
quem pagou as dividas............ 89 

N." 10:1.- IMPERIO.- Em 2't de Agosto de 
1850. - Declara C[UC a lllustrissima 
C amara i\1unici pal desta Cid:ule u;lo 
deve conceder licença pam se dcpo
sitar·ern ou conservarem madeiras c 
outros objeclos nas praias e caes, 
sem acrtuicsecneia da Capitania do 
rorto............................ 90 

N." 1 Oi. - ICAZENDA. -Em 28 de Agosto de 
1850. -Declara o que se eleve pra
ticar na conferencia de sahida de mer
cadorias estrangeiras navegadas com 
carta de guia. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 91 

No ·IO:l.-Em :30 de Agosto de 1850.- As 
Thcsourarias não tem ingerencia na 
nomeação dos cobradores das 1\ecebe-
dorias .................... , . . . . . . . 92 

N." JOG.- ll\IPEH.IO.-Avisode30 deAgosto 
de 1850.- Declara c1ue não tem fun
damento as duvidas suscitadas por 
Joaquim de Sousa Borr,es Accioli , 
sobre as }}orlarias rpiC a Presidencia 
da Província da Hio de Janeiro expe-
dira em cumprimento do Oecr·eto Re
gulamentar n. 0 lr2G de 24. de Julho 
de 18'r5 ; c ordena que scjão tacs 
Jlortarias executadas.. . . . . . . . . . . . . . 9:~ 

N." 107.- GUERilA. - Circular de 31 de 
Agosto de 1850. - Aos Presidentes 
das Províncias, estabeleceHdo regras 
a respeito dos vencimentos que com
petem aos OIJiciaes doentes, empre
gados nos Corpos policiaes; e outr·as 
providencias sobre passagens de praças 
do Exercito para os ditos Corpos.. 9-'~ 

• 
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" N.o 108.- Circular de ;JJ de Aaosto de ·18:)0. 
Aos Presidentes das Províncias, deter
minando-lhes (p1c façào litptidat· Jm
mediatamente as dividas de exercícios 
finJos das praças do Exercito, que 
tiverem baixa........ . . . . . . . . . . q;, 

N. 0 100.- FAZENDA.- En Setembro 
de ·1850.- ne,>aro: \lfandc.rras ,, 
que podem manda 1 r· '·' lns-
pectorcs............ . . . . . . • . . . . qj 

~-" 1·10.-GUERRA.-Circu 1 de r,. ·lcSc-
ternhro de l8:Jll.- ;' .•s Pr·c~ ·1\'lllcs 
das Províncias, exigindo inforll!açõcs 
sobre o cnr;ajamento de Nacionacs e 
Estranr,eiro~ p<tra o Exercito, con
cedendo-se-lhes ICIT:Js, alt~m tlc outras 
,-antar;cns ................... _.... !IS 

N." 111.- Dll'Eli.IO.- 1hiso de !I de Setem
bro tle ·1 ~50.-Ordena 'In e as cartas, 
que tem de ~cr procuradas, nWm de 
classilicatlas alplla!Jctic.uucnlc, scjão 
tambem numeradas por ordem.. . . • '' 

N." 11'2. --Circular de 10 de Setembro de 
1:s;,o. ~·Declara (l'Je, qt~ando os Pre
sidentes das Pl'ú\'Íncias tiverem de 
demorar o fechamento das malas do 
Correio, devem a~sun communica-lo 
por· escripto aos respecti \'OS Admi
nistradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 

N." 113.- Aviso de lO de Setembro de 1850. 
Or·dena ctne, em vez dos anntmc1os 
relativos ás cartas c mais papeis, (LIIC 

estão pr·omptas para serem entrer,ues, 
se Ol'F,anise mensalmente huma Ta
bella, conforme o modelo junto. . . . 1110 

N." I ll. -- GUERHA.- Circular· de ·11 de Se
tembro de IN:JO. - 1\os Presidentes 
\las Pro\'ÍI~cias, ao Commandantc inte
rino tlas Armns. e mais ,\ntoricb<lr 
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ela t;úrtc :sohn~ o:-;. AvJStb de lieenç:t, 
declarando que uão devem ser cum
prjdos os que niio forem sellados, c 
com a nota do lter,istro por extenso ... 101 

N." 11 ;,, - F.'\ZENI)/\. - Em 11 de Setembro 
de 1R:',O. -Sello que par,ão os titulas 
dos caixeiros !lc~pachantcs , c aju-
datllcs.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

i\." liG.- Em ·1:2 de Setembro de 18rí0. -
Deve eoutinuar a pratica de serem 
averbados pelos respectivos Es.crivãcs 
os processo:;, em que fot· parte a fa
zenda, para dl'ectuar o par,amcnto do 
Sello pela parte, quando a final con-
dcinuada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1 0'2 

I\.'' H i.- Em 12 de Setembro de 18t>O.
O,; Escrivães elas 1\lcsas de Rendas 

. devem ín·cstar fiança quando forem 
; IIOIOCados . . . . • • • . • • • • . . . • • . • • • • • • " 

N." •118.- Em 1:1 de Sdembro de ·1850.
Scllo das licenças concedidas, na fôrma 
do I\errulamenlo das Alfande~as no 
1\ rt. !Í; ;, ................... '. . . . . . 1 o:1 

N: Í Hl. -Em I :1 de Setembro de 1850.
Os substabelecimentos nas procurações 
não pa;(lo Sello , não excedendo a 
foll1a da procuração . . . . . . . . . . . . . . 'I 

N." 120.- Em lü de Setembro de 18rlO.
Sello de liceHças e outros papeis <JUC 
correm pelas Alfandegas.. . . . • . . . . . 1 ()!,. 

N." 121. -Em 1() Jc Setemh:·o de 1850.-
Sello em documentos do Consulado.. » 

N." 122.- Em H) de Setembro de ·1850.
A autoridade dos Inspectores das Al
fai~(~ef;as 11Üo se limita ao recinto do 
CUJhcJO •.••..•.•..••..•••••••••.• ·I or, 

N ." 12:3. - l~IPEIUO.- Aviso de n Je Se
tewbro de 18f:JO. -l\landa sobr'cstar 
ua c:xecllç?i() do ,\rr. :278 do Hcr,ula
mcnto clt- ·n de Setembro de 1 tna ... 1 Ofi 
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124.- Aviso de n de Setembro de 1850. 
Declara que, <tnando se concederem 
licenças com vencimento aos Empre
gados do Correio, se entenderá sempre 
que o são simplesmente com ordena
do, e nunca com gratificação ; e que 
a porccntauem dos Agentes, estando 
estes impedidos, deverá rever ler em 
favor elos Ajudantes, que os substi-
tuírem ........................... 107 

12fí.- fAZENDA.- Em 18 de Setembro 
de 18f!O. ---- Empreuados que devem 
supprir a falta de Fcilores para as 
Cornmissões de qnc trata o Decreto 
n." G8:3 de 30 de Julho ilestc anno .. 108 

12G. -Em 1 fl de Setemhm de 1850. -
Sobre a auloridade dos Inspectorcs das 
Alr;andcfjaS para suspender os Empt·c
gados, c a respeito das rondas dos 
ancoradouros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

127. -11\IPEIUO. - Aviso de H) de Se
tembro de 18:í0. -Dá providencias 
para supprir o deficit, que houve no 
Collc!Yio de Pedro Se~T1 undo em o anno C1 • 

collcgial proximo findo ............ 1 0!) 
128.- GUEJU\A.- Circular de 20 de Sc

tembi'O de 18fl0. -Aos Presidentes 
das Pnwincias, c :w Corumandar.c Jrr
terino das Armas d3 Cí•rtc. J)eclára 
<pie tem direitos a ser 1."' Cadetes os 
individuas, que justificarem que seus 
quatt·o avós forào Officiacs da 1." ou 
2." Linha, ainda que todos não fossem 
Officiaes Superiores.. . . . . . . . . . . . . . . 111 

129.- IMPERIO.- Aviso de 21 de Se
tembro de 1850. -Ordena que d'ora 
em diante se cxpeção as cartas em-
massadas por Administrações ...... . 

130. --l·'AZENBA. --Em 11 de Setcmbw 



N." 

N." 

N.o 

N.o 

.... 

\\I 

de 1850.- Sobre direitos cobrados de 
gcneros brasileiros , importados em 
hum porto do Imperio por arribada 
da embarcação que os conduzia para 
fóra dellc, c que forão arrematados .. 

131.-Em 21 de Setembro de 1850.
Sobre a indcmnisaçào do valor de hum 
volume que se acha vazio ........ . 

1:32.- Ern 2-1 de Setembro de '18r>O. -
Attestados dos Yir,arios passados pelos 
Juizes de Pa;r, 11os lurrnres onde uão 

" existem as Camaras 1\lunicipaes ..... 
133.- Em 2G de Setembro de 1850. -

Sobre Sello de dispensas concedidas 
a Sacer·dotes pam administração de 
Sacramentos ..................... . 

134. ~~ GlJERRA.- Circular de 2G de Sc
cmbro dc-1R:í0. -Aos Presidentes das 
rovincias. l>edara que nilo será ap

provada despeza alguma feita com o 
, · / abono de vantagens aos OHiciacs En
/ genheiros não empregados cfl"ectiva-

... n1ente 110 sevirço do l\Jinisterio da 
Guerra .......................... . 

1:15.- JMPERIO. -Aviso tle 2G de Se
tembro de 18;)0. - Declar·a nulla a 
eleição de Yercadorcs, c .lu izes de 
Paz da Cidade da Estancia da Provín
cia de Scrr.ipe, pela irrer,u]a,·idadc 
com que foi celebrada ............ . 

1:Hi.- t'AZEND\. -Em 28 de Setembro 
de 1S50.- Sobre a dizima extensiva 
ás reconvenções .................. . 

1:17. -Em :lO de Setembro de 1 H :lO. -
Isenção do Sello nas copias ou tra-
ducções dos manifestos ........... . 

138.- Em :~o de Serernhro de 1RGO.
Sobre a npplicaçiio elos i\rts. 20:: c 
:LO', do Rer~ularnenlo de '22 de .Tuulw 

112 

l) 

11l 

11tí 
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'117 
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de l8:Jü ús mercadorias <tuc ha lnnos 
existem nas Al!'andegas ............ ·118 

N.o 13~. -Em 30 de Setembro de 1850.
Sobre o Sello dos livros dos Trapiches 
alfandeaados, e a despcza dos mesmos 
)Í\'I'OS •••.••••.••••••••••••.•••••• 11~ 

N." 1110. -Em :w de Setembro tlc 18;:)0.
Sobre cxi{;encia do .luizo dos orphãos 
da rcme:;sa de in ,-e ui a rio a <pte se 
e;;ta,·a procedendo pelo Juizo l\lu-

N." 

N.o 

N." 

tl i c i l'af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lJ 

1.',1. -Em ;w de Setembro de 1B50. -Os 
dinheiros do orphão recolhidos ás 
Tltcsourarias por emprestimo conti
nu<io a vencer juro depois da morte 
do orphào, até que sejão e{fecti,·a-
m cn fJ: c11 trcr; u cs. . . . . . . . . . . . . . . • . . 120 

1'12. - GU ElUL\. - Circular em :w de 
Setembro de 18GO.- Aos !'residentes 
das Províncias e ao Commandantc in
terino das 1\ r mas da Cúrte. Deter
lllÍna que, quando tin.•n'm de re
mctter rcqucrimrntos de Olliciaes do 
Exercito pcdinrlo a Ordem de S.l~ento 
de A viz, se declare se dos viulc annos 
de scn·i~o se deduzio o tempo que 
não foi de serviço acti,·o, e o das 
liccrHO·as dadas por molcstías, na fi'll·rna 
do lkcrelo 11." (;~):2 de :2;, tle At;osto 

I . ' 1 '1. 1 u lnno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ·-
1!~3.- Circular em 30 de Setembro de 

1850.- Aos Presidentes das Provín-
cias de Sito Paulo , l\Jato Gmsso , 
Go}aZ, S. Pedro, Ilahia, Pernambuco, 
l'iauby, Ccarú, Pará, e J\laranhao, c 
ao Commandantc interino das Armas 
da Côrtc. Determina que os Cor·pos 
das rcspecti vas (~·uarnições 11Üo tenhão 
outras bandeiras e estandartes <{UC os 
l'ornccitlus pelo o Arsenal de Guerra.. 12:~ 



N." IM. -Circular L'lll :lO de Setembro de 
18iJO. -Aos }'residentes das l't"Ovin
cias. Declara que, quando houverem 
de repetir pedidos j;'t feitos, deverão 
f:lZCJ" menção <li~so ............... 12'2 

N." ll5:- L\IPEIUO. - Portaria de 2 de Ou
tubro de lti:-:0. - Ordena ú lllrn." 
Calllara f\Iunicipnl crne remetia ú Se
cretaria <l'Estado dos Ncg·ocios do lrn
perio no principio de cada rnez, c 
de cada quartel, hum aueslado em 
duplicara da frccp1encia que tiverem 
tido os Professores; Publicos do 1\lu-
nieipio da C)rte .................. 12~ 

N." 1l1G. -t\viso de '2 de Outubro de 1850.
Declara ler sido •·emettida á Camara 
dos Srs. J?cputados a Lei da Asscm
bléa J>rovincial do i\Iaranhão Jt. 0 257, 
por parecer cxor·bitantc das attrihui-
ções da mesma Assembléa ......... 12t,. 

N. o lH.- Aviso de '2 de Outuhro de 1850.
Declara que não tem lugar a absol
vição da multa imposta a dous cida
dãos na fórma do § 7." do Art. 126 
da Lei de 1 a de A aos to de 181,G. . . 12fí 

N.o -1118.-MAJUNIIA.-Aviso de 2 de Ou
tubro de 'l~:íO. -~Dá diversas pro
videncias :'tccrca do crne se deve pra-
ticar com os oLjectos, que pf'rten
cerilo a JH"aça:; do Corpo de fuzileiros 
Navacs desertadas, ou fallecidas; c 
com as praças do mesmo Corpo, <(Ue 
passar'em para outros, antes de ven
cerem o tempo de duração dos ob
jcetos recebidos ...•............... 12G 

N.o H!J. - IJ\lPERIO. -Aviso de ;~ de Ou
tubro de 'I H50. -Ordena que ne
nhuma Pc~·a possa ser ensaiada, c 
menos annunciada ao Publico, S('ll! 
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t.er sido previamente licenciada pelo 
Conservatorio Drama li co Brasileiro. . 127 

N.o 150. ·- IAZENDA. -Em 3 de Outubro 
de 1850.- Os volumes contendo pe
riodicos remettidos aos Ministros Es
tranr,eims devem ser pela Alfándega 
dirirridos ao Correio, ou communi-

" car-se-lhes a sua existencia. . . . . . . . 128 
N." 151. -GUEIUlA.-Circula1· de Ir de. Ou

tubro de 18f>0.- Ao Presidente das 
Alap,oas declara a manc1ra por que 
devem se1· reconhecidos os J.os e 2. 05 

Cadetes e Soldados particulares, visto 
qne em taes Províncias não existem 
Corpo.>, para se proceder na forma 
da Pmvisão de :26 de Outubro de ·1820. >> 

N." 1 ;,2. - FAZE~ DA. -Em 5 de Outubro 
de 1850.-Bentro de oito dias a parte 
deve declarar se quer despachar con
forme a a,·aliação ou reexportar a 
mercadoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

N. o 1 :í3. -Em 5 de Outubro de ·1850.- Ex
plicações sobre a execução dos Arts. 
203 e 20.',. do Hegulamento de 22 de 
Junho de 1836................... n 

N." 15TL -Em 7 de Outubro de 18:'>0.-Como 
se deve calculai· os direitos de mer·
cadorias que vão á praça depois dos 
oito ·dias do Ht>3ulamcnto ......... 1 :H 

N ." 155. - L\IPElliO. -A viso de 7 de Ou
tubro de 1850. -Manda que o A viso 
de ·17 de Setembro deste anno, rela-
tivo ás licenças dos Empregados do 
Correio concedidas com vencimento, 
seja d'ora em diante entendido em 
toda a genemlidade, em que he 
concebido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

N.o 15G.- Portaria de 8 de Outubro de 1850. 
Autorisa :í lllustrissima Camara 1\Iu-
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"\' 
ni~.:ipal a paGar depois de encerrado 
o anno l\lunieipal as contas relativas 
ao mesmo armo para as quaes lwja 
quantia consignada no Orçamento, 
huma 'Vez que não resulte d'ahi em
baraço ao eumpr·irnento do § 1 O do 
Art. 2. 0 tlo Decreto n." 70'1 de 28 de 
Setembro proximo pas~allo. . . . . . . . . 1 :::~ 

N. o ·157. -Aviso de 8 de Outubro de 1 t\50. --
Ordena que o Director das Escolas 
Publicas primarias do i\lnnicipio da 
Côrte; hem como o'S Professores das 
mesmas Escolas nomeados posterior-

\ mente á Lei de 4 de Outul)['o de 
\1831 sejão pagos d'ora em diante 
·mensalmente... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :n 

N." 158-i-· Em 9 .de Outubro de 1t\[>0.- Dc
;clara que a disposição •lo § 2." do 
' Artir,o unicn do Decreto N." 5~\i de 
15 de 1\Iaio deste anno, de nenhum 
modo veJa o commerci:o intenw da 
Colonia 1.10 porto de S. Vrancisco , 
mas unicamente se refere ao com
mercio dirccto de importação , ou 
exportação po1· meio uas emharca
~ões , que transportarem Colonos da 
Europa.......................... J• 

N.o 1:í!l. -l•'AZENDi\.- Em ·lO de Outubro 
de 1850.- Sello dos termos rle fiancas 
dos Collectores ................ :. . ·1 :r·, 

N. 0 HiO. -Em 1 O de OutuLm de 1830.
Sobre direi tos de generos nacionacs 
exportados para fôra do lmperio, 
voltando anibados e sendo vendidos 
ou arrematados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :Jti 

N. 0 161.- Em 10 de Outubro llc 1850.-
Vencimento '{tte compete ao individuo 
que substitue o Procurador Fiscal nos 
seus impedimentos . , . . . . . . . . . . . . . . 1 :~ 7 
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162. - IMPERIO. - l)ortaria de 11 de 
Outubn) de J8;}0.- Estranha á Jllus
trissima (:amara l\Junicipal a con
tracção ele certas tlividas, t: tleclara
lhe qtH· uão lhe hc ,iámais licito con
lrahir divida sem previa auloris;u;ão 
do Go\·crno, c consir,naçào de fnudos, 
ordenando o rateio entre diversos 
credore~, por não ser sufficientc a 
qnanlia tlestinada para o pa~amenlo 
de tlj vidas no actual armo. . • . . . . . . I :lR 

1\):L- FAZENBI\.- 'Em ·12 de Outubro 
de 18:-JO. -Sobre o cobrar-se a laxa 
hercditaria dos fructos e rendimentos 
que as hnanças produzem no tempo 
de bcllll'ól e pro<'csso do inventario .. i!,() 

·ltl'r.- Ern 1 'r de Outubro de 1H50.- As 
cmbarcac;ues de cahotarrem devem 
comprehender nos seus manifestos as 
pipa f! cheias d' ar,-ua salr,ada, ou aba
tidas que levarem ......•.••....... 1 1,'2 

1G5.- 1U.\IHNIIA. - Jhiso de H de Ou
tuhrfl de 18;)0. - ncsir,na os gene
ros, que nas contas dos encarregados 
a hordn dos Navios da i\nnada denm 
ter o abatimento de cinco por cento.. >! 

HIG.- H\ll1ElHO.- Em 1 G de Outnhro 
de 18!"J0.- Ordena qne 110!1 contracto~ 
para comluc~·ão da correspondencia se 
fixe a hora , em que os Pedestres 
deYcm tocar nas Aaencias interrnedias 
de qualquer linha ...........•.... 1 H 

1 G/. -Aviso de Hi de Outubro de '1850.
Providencía para que sejào tfi'flladas 
as 4':0n1as ela lllu~trissima Camara l\lu
nicipal, c dá Instrucções {t Com missão 
nomeada para esse fim. . . . . . . . . . . . >> 

1 G8.- FAZE~D:\.- Em 16 de Outubro 
de 1850.- Com a Tabclla dos Novos 

t> \'clhn~ Pir·eifor.; da Ch:mrf'lhri:t ... 1 H; 
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N.n 16!).- Em 17 de Outubro de 1BJl. - lk-· 
clara <{UC os Em prer,arlos da ; ,\: bn
degas demillidos tem direito il divisfio 
<las nu~lt~s. Jo tempo em qm c·•tavão 

N " 

N." 

em CXCI'I~ICIO. • • • . • • • • . • • • • • ••••• 

170.- Em ·I i de Outubro de '18;í(l. -
Deve-se fazer ttas Guias de :L11 a1)io 
de ter sido a arrecadação {l_H· cxc
cuç~io viva, para ter lur,ar " :d>Onn 
da respectiva commissão .......... . 

171.- Em 17 de Outubro de 'R:íO.-
Os Olllcios, Jornaes c outro~ papeis 
dir·igidos ao ?\li nisterio de Estran
r,ciros recebidos na A lfander,a. devem 
ser ctniados ao respectivo •)Jllcial-
rnaior ........................... . 

172 • .....-li\IPERIO.- Em 21 de •)utuhro 
de 1850. - 1\landa encorpo ra1· aos 
Proprios Nacionaes as tenas dos ln
dio:;, que já uão vivem a!Jea1los, 
mas sim di~persos e confundidos na 

/ massa da população civilisad t; c dú 
pmviJcncias sobre as !(IIC liC arh:ío 
occuparlas ....................... . 

173 • .,.--Aviso dc21 Je Outubro de Hi;JO.-
Approva a tleliheração tonwda pdo 
Director Geral do Correio de nl'a r o 
livro de contas correntes com as di
versas Administrações do <..:mreio ... 

1 H. -A viso de 21 de Outubro de 1 SSO. 
Declara ao Presidente da Pr-ovíncia 
de São Pedro qnc no Art. ·1 I' da Lei 
u." 601 de 18 de Setembro de:.;lc anuo 
encontrará a providencia que reclama 
para facilitar a naturalisação dos es
trauaeims residentef' nas Colonias da 
P1·ovincia ............. , ......... . 

I 75.- Em 21 de Outubro de '1850. --
Confirma a autorisaçào, dada vcrh;d-

1-'1'7 
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mente 'a o I nspector Geral das Obras 
Públicas, de nomear FeiLor para as 
obras, em que trabalhem menos de 
doze pessoas., ..... , .•............ I ~~1 

17G. -FAZENDA. -Em 22 de Outubro 
de 1850.- A isenção de direitos de 
:nworaP'cm J)Or mais de duas ''ÍafTens 

(J tJ 

tanto aproveita ás emharca<,·ücs ctne a 
1 inháo paf~O por inteiro como por 
tnct:ule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 f1'l 

r~i i. - Ern 2'2 de Outubro de ·1850. -O 
\rt. ·19 da Lei de IR de Setemhro 
de 181,5 não hc C!\tcnsi,·o aos r,cneros 
nacíonacs sujeitos ao imposto de ar-
tnazennr,em ............... , ..•.... 1 :í:J 

N." 178. --Em '1'1 de Outubro de 1850.-Us 
dinheiros pro\·enientcs das multas ar
recadadas das Capitanias dos Portos 
devem entrar para as Tlwsourarias.. ,, 

i\." li~).- Em 22 de Outubro de 1~r10. -As 
letras de reexpotação devem ser an
nulladas lor,o que ~c :~prcsentarem 
os docnrncnto:;, e quando não possa 
ser, dar-se recibo ás partes desses 
docurncntns ...................... 1G-'~ 

:~," I ~0. ---:Em 2'1 de Outubro de 1850. -
St;brc as custas c emolumentos que 
~c devem cobrar dos procc,;sos e cet·
Lidücs nas admínistracõcs dos lcnenos 
diamantinos ........ " .......•...... 1lJ!'J 

i\." 18 I.- GUEH.Ii.A.- Provisão do Conselho 
Supremo 1\Jililar de 22 de Outubro 
de 18f>O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )J 

N :· n1'2. - F:\ZENHA. -Em 24- de Outubro 
de 18GO.- Sobre a porccntar,cm dos 
Emprq:;ados dos Juizos dos :Feitos- pcr
rcrwcr aos que promovem cxecuçtJcs, 
ou aos· que f~IZCI!t :ls cnlrenas elos 
pnuluell)~ dclla., . . . . . . . . 1 ;:í i 
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N ." 183.- DlPEillO. - Em 2l de Outubro 
de 18~10.- Declara 'lue os Cidad;ios 
Brasileiros , maiores de 18. annos , 
podem ser admittidos pua o seniço 
do Correio na qualidade de acldidos. . t 5~ 

N." HH-.- Portaria de 'l;') de Outubro de 1850. 
Prohibc que os localarios ou ar
rendatai·ios ti·aspassem a outrem em 
lernpo alfiHill a hanc.a on casa da 

.• l't·aça do Mercado que oceuparem.. >> 

N.'' 185. - Portaria de 2:1 de Outubro de 
1850. - lmpüe aos fornecedores e 
imprcitciros das obras l\Innicipaes a 
ohrip-Í:u:ão de apresentarem as contas 
de 111m mcz até o ultimo dia do 

N" - . 

N.· 

N." 

N." 

sq~n in te .......................... 1 GO 
186. 4---- Aviso de 'lfl de Outubro de 1850. 

Providencia sobre a arrematação da 
tanducção das malas, :'.cerca da re
messa das cat·las di1·ir;idas a l)aizes 
estrangeiros, 11ue tiverem paao o 

. . respectivo porte .................• ·I Gt 
187.- FAZENDA.- Em 28 de Outubro 

de ·18fJU. -Sobre o prazo para os 
recursos dos julgamentos dos Jnspc
ctores das 1\JfandeGa .... , ..•.. ·. . . . 1112 

I ~l>l.- Em :l~l de Outubro de 1 ~;10. -
Abono ao Juizes dos Feitos quando 
fi ztTcrn di I igencins li)t·a dos lnr,arcs 
de snas residencias. . . . . . . . . . . . . . . . n 

1 8!J. - Em 2~1 de Ontnhro tle 1850. -
Díaria ao Jlroenrador dos Fcito5 para 
dcspczas de viaw~m. ,. . . . . . . . . . . . . . 1 G:l 

·nW. - GUERRA. - Circular de 2!.l de 
Outubro de 18:í0. -Aos Presidentes 
das l)rovincias, ao Commandante das 
Armas, ao Contador Geral da Guerra, 
e ao (~crente da Companhia de l'a
•JUl'ks a Ynpn1·, mandandP observar 
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X\\ 

as Instrucções para a e11ecuçào do 
contracto celebrallo com a Companhia 
de Paquetes .. , . . . . . . . . • . • • . . . • . . . 163 

191.- FAZENDA. -Em 30 de Outubro 
de 1 t;50. - Quaes são as isenções e 
regalias das Barcas de Vapor da Com-
panhia ........................... 167 

192. -1\lPEHlO. -- A'iso de 30 de Ou
tubro de IRflO.-Approva o Hegula
menlo orrranisado rlelo Dircctor Geral 

" do Correio para ;· ·0brança do porte 
das Cartas vinda de Paizes est.ran
W'!r·os pa~·~ os Assir,nantes do Cor-
rero da Curte. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . " 

193.- fAZENDA.- Em 1,. de Novembro 
de 1850. - Como se de,·e proceder· 
a respeito dos Comules que requerem 
ou rcclamão a favor dos subditos de 
suas Nações, .•..... ; . , .... , . . . . . . 1 f)~l 

1 0~.- Em 6 Je Novembro de 1 ~50. -
Sobre porcentagem dos Procuradores 
Fiscaes pagas a seus substitutos ..... 170 

105.- li\IPERIO.- Aviso de 6 de No
vembro de 1850,- Declara que nas 
Povoações, onde honn~r mais de 
hnma l"remH'zin, dew· o Commi:-sario ,, 
Yaerinador c~colher para nssPnto ria 
Cornmiss:io Yaceilliea aquclla que for· 
HJais cornrnoda it pnpulaçüo........ " 

·1 DG. - A viso de 7 de Novenllu o de 1 H:-JO. 
Declara ao Presidente da Pnn·incia 
do !tio de Janeim que J(_1i enviada á 
Camara dos Depu lados copia do § 7. o 

do Art. :1." da Lei da Asscmbléa da 
mesma l'rovillcia, n." 1,9;3, por ser 
a sua disposição cxorbilante da;; attri
buições, que lhe süo eouferidas pelo 
Acto Addicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I 

N.~ HH.- Avi~o deSde Non:•ml>ro de 1850, 
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Ordena que o suhdito Porluguez Je
ronimo de Oli,·cira e Silva apresente 
certidão de idade, e prove o requi
sito da § 2. e do Art. 1. o da Lei de 
23 de Outubro de 1 ~:l2 , a fim de 
poder obter Carta de Naturalisação 
de Cidadão Brasileiro............. 172 

N." I 9R.- GUEHii. \. -Circular de t; de ,'\o
vembro de l~ftO.-Aos Pre~ide111es 
das Pro,·incía,; dn Pará, Pernambuco, 
Bal1ia, e i\1ato Grosso, exi~indo a 
remessa da copia das Ordens do dia 
UOS re:,;peclÍ\'OS ~0InllJ3IldOS UC \rmaS. f73 

N ." 199.- FAZE'\D:\.- Em 8 de No,·embro 
de 1 H::>O.- St'llo tJos LivTos dos Dis-
tribuidot·cs.......... .. . . . . . . . . . . . . >> 

N.o 200~- ll\IPEI\10.- /\viso de H de No
''embro dP.1l":'JO. -Declara estat· as

. sirrnado hum a1'nste eult·c os Governos 
<1 • 

Irn.perial c Britanuieo, concedendo 
is~IH;õcs e facilidades aos Paquetes de 
~por, <Jue flzel'em o~~ viço da cor-

. ~~spondencia c11tt e este lmperio e a 
~·: y;r·arn-Bretauha; bem como que ne

\:.ínhum pm te se receberá nos Cor-
\,:-, reios dos dous Paizcs pelos joNHH'S 

'"· ·'·' ~- e gnzctas..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 175 
N.o 201. -fAZENDA.- Em 14 de No·vembr·o 

de 18f10. -Só tem lu~ar· a processo 
adrninistmtivo para o enrnp·rimcnto 
Jas dísposiçtics fiscae,; na ímposi1;iio 
da peua' llOS c:\SOS dos Arts. 1 s;, e 
15G do llcanlarnento de 22 de Junho 
ele ·183G ......................... liG 

N." 202.- Em l/f de Novembro de 1850.
Lançamento de Decima urbana em 
Predios Naeionaes ................. 118 

N.u 20~~. -Em 15 1lc Novembro de 1850.-
,\s LPtras ele rcPxporta~·:"io 1levem a!l-



.. 

nu lar-se, apresentando-se documento 
da descarr,a dos gcneros em qualquer 
llorto fora do lmperio 1 ainda que n~io 
aquelle para onde forão r·eexportados. 17!) 

N.o 2tV..- Em ·15 de Novembro de 1850.-
Aos arrematantes de H.eudas com-
pete o mesmo <1ue aos Colleetorcs a 
((UC subsritucm para a imposição da:; 
multas e arrecadação executiva .... 180 

N." 21);,, -Em 1 ;, de Novembro de 1850.
FiaiH;a dos :\ lmoxa rifes tios A n;enacs 
tle l\Iarinha ....•......•...••..... 181 

N. o 206. ~ GlEIUL\. -lim ·I z, de Novembro 
de 1850. ~Declara tple os Ofiiciaes 
das Companhias de lm·alidos tem di
reito ;'t etape, quando e~tiverem em 
ell'ecti\·o sen·if;o, e que cs Inferiores 
das me:,nnas Companhias não devem 
perceber o aur,mento de soldo con
ccuido pda Lei de 21 de l\Jaio de 
·J~!JO........................ .. . . . . )) 

N.n 201.- Em 15 dt~ Novembro de 1850.
Declara <Jlle a despeza com o cura
tivo dos reos militares r embora tenhão 
sido e~cluidos dos respectivos Cot·pos 
do Excrti to 1 pertence Ít Itepartição 
da GueiTa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

N." 208.- FAZENDA.~Em 18 de No\·embro 
tle 1:)50. -Como devem ser escn
pturados os emolumentos das Secre
tarias tl'Eslado 11ue se recebem nas 
Thesourarias. •. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~~l 

N." 20G. -li\IPEIUO.- AYiso de 21 de No
vembt·o de 1850. -1\lauda admitti1· 
João de Snusa s~ntos Junior a fazer 
os exames legaes na Escola de Me-
dicina da Côrte .............. · . . . )) 

N." 21 O. -Portaria de 2;) de No\·embro de 
'18'>0. - Declara ú Illu~tri~Eima Ca-
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mara l\lunicipal que não lhe l•c pcr
mittido fazer desapr·opr·iação alguma 
sem· previa au torisação do Governo, 
e consignação de fundos.......... 18:í 

\." 211. -GUE'lHlA. -Circular de 25 de No
vembro de 1850. -Aos Presidentes 
das Províncias declarando-lhes que, 
para se evitarem abusos de couce
~lerem os Presidentes das Províncias 
J~ccn~·as a Olficiacs com sohln por 

_,j\•lciro, e mesmo com todos os n~n
d,itncntos, para o que n;1o est;1o auto

·-"' r3sados, uào devem as Pa!jadorias i\li
:~ ~tares, e as Thcsourarias pagar aos 

<· /JlBTaciados com taes licenças qnaes
"J .. '1/ quer vcncimen Los alêrn do meio soldo, 
\ :>/ sendo re~r-onsabil isados os Empr·cga-

dos que o contrario praticarem .... ·1 RG 
N." 212. -FAZENDA.-- Em 2;> de Novembro 

de ·ts;,o. - O que ~c de1·e entender 
por moeda nacional.. . . . . . . . . . . . . . 181 

N .o 21 :L - IMPElllO. - thiso de :W de No
vembro de 1850. - Declara rcrrular 

tJ 

a pratica seguida na Administração 
do Correio da Côr·te a respeito das 
àespezas do rnez anterior par~·as cnrn 
a renda do srr,u in te.. . . . . . . . . . . . . " 

N." 2U..- fAZENDA.- Em 27 de Novem
bro de 1 SGO. - Os arbitros que se 
recusarem ao jur·amcntn estilo sujrito;; 
ú pena comrninada no Art. 1 O do 
lteGulamenlo de 17 de Novembro de 
18!r-'L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~íi 

N. 0 21!1.- Em 28 de Novembro de 18f>0. -
Sobre Se1lo dG procurações judiciaes, 
e revalidações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·18!l 

N." 216.-Em 28 de Novembro de 18fí0.
Como devem ser· orr,anisadas as rela
ções dos den·dores qun remcrt.crn o~ 
p,.,,,IJI';ldorf'~ Fi,I':H·~ ...... , ...... , . I '111 
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;\f." 217.- Em 28 de Novembro de 1850. -
As Letras de cambio sacadas fóra do 
Jmperio não estão sujeitas ao Sello .. HW 

N.o 218.- Em 2a de Novembro de 1~50.
Como se devem arrecadar os emo
lumentos da Secretaria !l'Estado do~ 
l\er~ocios ela Iazcnda c mai~ Hepar
tiçõcs do Thcsouro, que ora fazem 
parte da (lcceila r· ·rr~l ............ 1~1 

N." 219.- CliEilHA.- Cit · hr de '2~1 de No-
Ycmhro de 18;>0. · 'nlcnando que 
5t'j:to sepr~radr~met· · ·!acionados os 
recrutas que vien·•il ['~tra o Exercito, 
e prtra a i\larinha, a flrn ele se evi
tarem eonti1111as conl'ust'ies na entrc-
r,a d c 11 es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1 :!'? 

N. c :.!'lP. - .Jl'STICt\. -- ,h i'o de G de Dezem
bro d<~ I ~;JO. -Declara qnc são su
jeitos ao julr,amento á rc\'elia os delin
qucn(('s de nimcs afiançaYeis, que niio 
comparecerem em Juizo, tenhão ou 
não prestado fiança, e assir,nado termo 
1lc contpan·cimento, e bem assim 
aquelles rpte forem accusados por 
crimes de qtw se podem livrar soltos, 
c sem flan~·a ................•.... 1~n 

N. 0 2'21.- F:\ZE~I);\.- Em ;í de Dezembro 
de lR~JII. -A porcentar,Pm proYenieutc 
de exectJÇ'Õcs, cnjo pro ri ucto en tron 
nos cofr<"s em exercícios anteriores 
pertence a exercícios findos........ I f)'• 

~.o 22'2. - L\1 PEIUO. - Jlortaria de ü de De
zembro de l 8Gü. - ApproYa a Po~-
fura da Illm.a Camara 1\lunieiual da 
Côrte, n·, designa o loc~~l para o 
f~ll>.r~c?, L;eposilo, c venda de fog·os 
artdlciaes.................. . . . . . . I ~1;) 

'1. 0 ·n:;.- "\!\fU'liL\.- Aü'o de (j df' De-
:~embrn de IS:ín. \ ln n da ~ rcrr'~-



.... 

ccntar- h(,Jm distincti vo ao uuit\nmc 
das praças do Corpo de Impcriaes ma
rinh_eiro~, que scnern de Ofliciaes 
mannhe1ros ...................... ·196 

N." 22~-. - ll\IPERIO.- r orlaria de 7 de De
zembro de 18~>0. -Ordena que a Di
r·ecloria da Sociedade do Thcatro de 
S. Pt~dro de A !cantara, proceda quanto 
antes á liquidação de !'Uas couta~, 
cessando d'ora em diante o auxilio 
concedido pdo Dccrcl o n." ;~~)t) de '1 

de Setembro de 18'rll .............. 1\>7 
N " 22:~. --· GllEHHA. -Em 7 de UczPmbro 

· de I H50. -Circular aos Presidentes 
I das Províncias marit i mas, dcda,·an-

-,.,. ,/ do-lhes <J!Ie uào tem direito a passa-
:·'-. gem por conta do Governo 11as ll<n·-

N." 

N." 

cas da Coínpanlria de P<1quctcs a \·apor 
os escravos dos Olli('iacs embora cstcs 
siGão em srniço.................. I \.)8 

2'2G.- Yi\ZENIH. -Em 7 d(~ JJczcnrbro 
de ·1 ~50. - A moeda c notas qnc 
euii'ar nos c0f'res de DepoO'ito c Cauções 
do Thesouro e Thesom·arias passa por 
Sttpprimcnto para o Cofre Gcr(l). . . . >~ 

227. -I ,,JPEIUO. - A ,·iso de D de De
zembro de I ~riO.--- Onlt·r•a que seja 
recolhido ;~o Tlre~ouro Publico o pro
dueto liquido das Lolcrias conccdid;Js 
ao Thcatro de S. Pedr-o de :\lcanlara. l~lQ 

2'2g. - FAZE~ ll \. - Em ~I di~ Jkzcnr bro 
de I NSO. --Os tilulo~• de diYida pas-
siva imcrip!(l~' até o I.'' de Jauriro 
de ·184.;~ não pre~cn~wm. . . . . . . . . . . " 

220.- Em !) de Jkzcmbro de 18:í0.- His
posiçúcs a respeito de t:obresalcntcs 
das crnh~rc:H:Õ('S .................. 200 

:no. - L\ll'EJUO. -A ,i~o de I o de Hc-
7.ernhm de J~·ío.- 1\pprova a me-
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dida proposta pelo Díreclül' Geral <·lo 
CoiTcio de fazer demorar pol' mats 
huma horOt na Repartição a Turma 
da tarde do Correio da Côrtc ..... . 

'2~~ I. - l\IA IUNIIA.- A viso de ·11 de De
zem!Jro de I ~50. - Manda obsPJ'\'<11' 
a Tabt'lla, que marca a <}llantidadt· 
e qualidade dos projcctis, que :::.e de
vem ltJ!'IIl'l'l'l' aos Na vins de GtJt'!Ll 

d' A nnada Nacional c llllpcri.d de 
toda~ as clas~es, para c:1da lnJfii:J <Lls 
IH;c;:...~ de lilr;·o, com IJIW sào armados. 
-- F:\ZEi'\11.\. -Em I I de Dezl·mbm 
de l s.-,o. -- Explicaçilu do Decreto de 
.'f. de Julho deste anno 11. 0 ll15, sobre 
tlinl'adnrias despachadas com carta 
de r:·uia ......................... . 

2:\:\. - Em 1:: de Dezembrn de I t;~~n. -
Sello c emolumentos de ccrtitlllcs pas
~adas a pedido de Autoridades e para 
o ~(~nir;o publico ................. . 

'2:; 'i. - L\ I PEIHO. -A viso de I :1 de ne
zembro de 1850.- :\landa inaur;urar 
quanto antes huma Colonia l\lilitar 
no porto do arroio .latahy em sua 
collflncncia com o rio TilJ;u~y, ua 
Pnn·ir1cia de S. l)auiP ...... '. ~ .... . 

'2:l~1. -~- FAZE:\1>:\. -Em l 1t de lkzemhro 
de I S:íO.- Os 2 por cento do valor 
das cansas <JUe por appellação vào ús 
Hclações, pertencem as TIJesonrarias 
onde se fôrma o processo ......... . 

:L;;G. -Em 1'r de Dezembro de ·J H:-,o. -
Amplia o prazo para aprcsl'nta<:ão do 
documento que exige o Art. 186 do 
Hq;ulamento de 30 de 1'laio de '1 S:Hi .. 

231. - ll\lPERlO. - A viso de 1 li de De-
7-C'mbro ck 1B:-,o. -Approva c manda 
cv:cnhr o Rcr,ulamPnlo Pro'7isorio 
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para os cxamt·s prcparatorios na Es--
cola de [\}p([icilla desta (_;(.lJ'lc ••••... 20!) 

2:!8. -A viso de 1 (j de Dezembro de ·I ~00. 
Orcleua que transitem sempre livres 
de porte todas as r,azctas luGlezas, 
qualq11er· que seja o ponto da partida 
ou ellq~arla ....................... 211 

2:1\1.- FAZ I.:~ Ll,\.- Em 1 G Je lk7.cmbro 
de 18.-11).- \ <'ltcirllcnto que conqwte 
ao ~<.'1"\'Crtlllario interino do lufiar d(~ 

E~t·ri\"ào da~ C:tpilanias dos Pmtos .. 21'2 
._,':[).-Em I() de lkzernbiO de I ti Gil. -

Não se dewm et!mpi·ir lkcrelos 011 
l\omeat;ões de Emprc;;:,do sem o paga
mento dos re3pcclivos Dir·eiros, Scllo, 
e Ernolumenlns. _ ...... ,.......... )) 

'2'rl.- Em 1G de Uczembro de 18;--,o.
J\JarTa os ·prazos para a entrada dos 
dinlll'iros anccadado:-; pl·los Exaclorcs 
de lu[~arcs distantt·s d~1s Capitaes mais 
de se:-;:-;cuta Ieuuas ................. 21:: 

2'r2.- L\IPEHIO. -Aviso de 11 de De
zembro 1850.-- EncancP"a h uma Com-, J 

missão da dirceção do Thcatro de S. 
!>edro de Alcantara; e Jú outr·as 
providenciac; a respeito do mes!llo 
Tbcatro .......................... 21'~ 

21,~L - .JUSTIÇ\. -Aviso de 17 de De
zembro de 1H50.- Ao l 1residentc da 
Província do !tio de Janeiro, sol
vendo as ser,uintcs duvidas o(l'ercl'idas 
pelo Juiz 1\luuicipa\ de l\lacabé: 1." 
se na form:u;ào da culpa pode-s•~ 
impedir que o indiciado apre~cntc 
prova documental ou tcstcJJJUllhal •tue 
o .iustifir1ue ou mostre sua irmocencia: 
2.a se para a couccssão e arbitr·a
mento das fiancas he necessaria au-

,:;~:,,: dieucia previa ~lo Pron10tor Publico, 
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lautO IIOS CI'IIIICS pub\ÍCOS COIIIO IIOS 

particulares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2 f :i 
N. 0 2/~~. -f'AZENJM.-Ern 18 de Dezembro 

de ·ISGO. - Ermtas 11a impressão do 
Herçularnenlo do Sello de 1 O de Julho 
deste anuo ....................... 'llti 

N." '.!.'1:>.- Em IH de Dezembro de 18flll. ----
Não tem lufYar a indemnisa<·ão dos " ,, ., 
por ceuto que ah~rn dos I G de expor
taç:ío se par,ár;io desde ·18:37 a 1 Hí~ 
dos couros na rrovincia do Hio Grande 
do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '21 7 

N." 2'1G.-I:\IPEIUO. -Aviso de 1~1 de De
zembro de 1850. -Declara que as 
propostas para os lur,·arcs de l'rofCs
son.:s do Curso Jurídico deverão ser 
fi· i tas por Officio ao rc~pecti v o 1\1 i-
nislet·io . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . '218 

N." :.U,I. -J<'AZE~DA. -Em 1!1 Je Dezembro 
de ·1850.- Só pertence á Renda Pro
vincial o excesso dos f> por cento 
addicionacs de dizimo que par,avão 
na exportação os r,encros de pro-
ducção das Províncias. . . . . . . . . . . . . >l 

N.o 2'•8. -IMPERIO.-Aviso de 20 de De
zembro de 18f>0. - Ordena que a 
Faculdade de l\ledicina, depois de 
deliberar sobre a eOil\'CIJÍcneia de ser 
dada u Cadeira de l'arlos ao Lente 
da de A11atomia que a rCI[Ucr·, fara 
a proposta do Substituto mais antir,o. '21 D 

N ." '2't9. --FAZE~ DA. --Em 21 de Dezembro 
de 18GO. - A moeda de praia de 
cunho Nacional autigo <fUC Cll!rar no 
cofre de Dcposilos Pnblicos deve ser' 
nclla conservada att'· ~cr lcr,almcJitP 
h~ \'<t 11tada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!'20 

N.o '2;-'di.-Em 21 de Dezembro de 18GO.-
As cont;ls dos dl'Ycdon·s !fliC tcnh;;o 
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de ser ajuizadas devem ser rcmclliJas 
ús Thesourarias para as cntrefprcm 
aos rrocnradores Fiscacs ...... :. . . . 220 

N.o 2:-íl. -Em 21 de Dezembro de 18:-íO.
Declara as moedas Nacionaes que de
vem se1· r·eecbidas nas Estaçôes l)u
blicas c JHB pa1~mnentos entre p;u·-
ticulares ......................... . 

N. 0 2:J'1.- Em 21 de Dezembro de 1850.
Sello que devPm pa~.u· mandados tlc 
penhora e certidões das cilat:ões ft•itas 
em virtude th·llcs ................ . 

N." 2:--):1. -Em 21 de Dezembro de 18;10.
'Manda executar provisoriamente o Hc
r,ulamento da Thesourat·ia Geral, e 
PaGadot·ias do Thesouro ........... . 

N. o '2 ;,.'t, - Em 21 41e Dezembro de i 850. -
:Manda executar pwvísoriamente o 
Her,ulamento da Secretaria d'Estado 
dos Ner;ocios da Fazenda, ......... . 

N .0 2;,;;,- GUElUlA.- -Em 'la de Oezemhm 
de ·I SGO. - Circula1· aos Presidentes 
das l'roYincias, recommendando a ob
servancia das ordens para que não 
remcttão recrutas sem serem vac-
cinaclos .......................... . 

~-" ~):í6. --Em 2:1 de Deze111Lro d,~ IH:íll. --·· 
Circular aos Presidentes das Pl'Ovin
clas, declarando que ao Ollicial '{IH~ 
c~ ti \'C I' ~ofl'rrndo desconto pela :í.' 
parte do seu soldo para par,amenlo 

·· f,lo que estiver devendo ú Fazenda 
~· .'Nacional, e entrar para o Hospital, 

-~~"·-/ ou em Conselho de Guerra, casos crn 
' .; · que fica reduzido ;', rnc-io soldo, cle,·e

se continuar o desconto sonwntP pPla 
:J.~ p;1rte do dito meio sol<lo ....... . 

~-" 2:,1. -- IMPE1110. -- hiso de '21 de lk
í'f'rn bro d c ·1 R:ro. - nt·('h r:1 q 111' na~. 
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!lrovincias de Sanla Calharina e E,;
pirito Saulo podem conceder-se ter
ras aos Cn[pjados par a l scn·iç·o do 
Exercilo .......................... '1'1'2 

"i." 2:í~. -- ·hiso de '28 de Dczt·tuiH·o de n.;;lo. 

"\. () 

N." 

Sol ,·c dn,·idas Pncontrada~ na execu~·:lo 
da Lt>i Jle~ularnentar das Elei<_·õcs .. 

2:->D. - FAZE'\IlA. -Em :10 de Dezt>rnbro 
de 18:-JO.-Entrada dos s<ddos c liqui
d:u:ão das contas dos c:\Crcicios ..... 

2110. - Ettt ;w de Dczcmbm 1le 'I ~;10. -
l\IadcirGs rcsenadas por Lei n;i.o se 
rcel'bcm nos TraJ1Íchcs alfanderrildos 

•J 

sem l"'"llÍa das Cai)Ítanias dos Por los. ,, 
i'l " '2li I.- Em :w de ]lczernbro de ·18r,o. -

( ),- bcriv:il'S de Jlaz, Subdelqjados c 
lkl<·rrados cncarr\'~rados da arreca<la-

\' d 

ç·:io do Sello, silo cornpreltcndidos na 
disposi~·ão do Art. lt:l da Lei de 28 
de Outubro de 18'18 .............. . 

N.o 2G2. -Em :JO de Dezembro de 18;-,o. -
Instrucçücs sobre a lirJuidação dos 
s~q~prirueulos de h uns por· outros C:\er-
ctcros ........................... . 

N." 2G:L - Em :J I de Dezembro de 'I s:-10.
Amplia o prazo adclicional mareado no 
Jkcrcto de 20 de Fe\·erciro de 18/rO at!'· 
o ultilllo de Fe,·ereiro para arrecadação 
de 1\cnda dn Exercício de 1 H '1 ~~-fiO 
na Hecebc1loría do l\lunicipio ...... . 

'·" '2G'r. -- GUEilltA.-Em :n de Dezembt·o 
de I ~50. - Circular aos Presidentes 
das Provinci3.s c ao Commandantc das 
Armas da Côrtr, declarando f{lte tem 
direito ;'t ctape os Olliciaes das dill'e
rcnlcs Classes dn Exercito IJIIC esti
' nem ern prq~ados 110s A rseuacs, Fa
li! iras de Feno, P da Pol ,·ora, c 110 

L;I!Htl':tltll'io 1\rolltf'l'httil·n ........ . 

., .. , 

•) r ..... 
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ADDITAl\IEN TOS. 

DIPElUO. -Aviso de 3 de Janeiro de 1850. 
Ordena que na Secretaria da Presi
dencia da Bahia não se receba, nem 
dê direcção, a representações cujos 
documentos não estejão sellarlo.;. . . . 253 

Aviso de 15 deJaneiro de 1850.-Declara 
que os filhos dos Colonos de S. Leo
poldo devem ser alistados na Guarda 
Nacional, e estão sujeitos ao recru-
tamento..... . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . Jl 

MAPtiNIIA.-Aviso de 18 de Janeiro de 1850. 
Marca os distinctivos, de que devem 
usar os navios mercantes nacionaes 
pertencentes ás differentes Províncias 
do lmperio; bem como os nacionaes 
e estrangeiros, que precisarem de J>ra
ticos , e estes quando forem procurar 
taes navios ................•..•... 25/ .. 

ll\IPERIO. -A viso de 23 de Janeiro de 1850. 
Approva os Estatutos da Associação
Gynnasio Brasileiro -c- estabelecida na 

, Côrte. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • • • 255 
A viSo)~ 29 de J~aneiro de .1850. - :\ccu~a 

__. \a recepçao do Officw da Pres1denc1a 
-~4 1

;o Pará, em qne communica a inau
_.-- uração da Colonia Militar de Santa 
, .' 'heresa dos Tocantins. . • . . . . . . . . . n 

Aviso dej2'J de Janeiro de 1850.-Determina 
,-: JIUe não seja rendido o destacamento 

~-': '!/com que foi fundada a Colonia Mi
. · . ' li ta r de Santa Theresa dos Tocantins, 

~· ', no Pará , e que o mesmo se observe 
a respeito de outras quacsquer Co
lonias da mesma natureza fundadas 
sobre o mesmo systema do Rer,ula
mento que rege aquella . . . . . . . . . . . 256 

A viso de :30 de Janeiro de 18!l0. -Responde 
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á duvida proposta pelo Presidtnt.e da 
Jlrovincia elo l'iauhy áccrca do ven
cimento de emolumetttos pelos Offi
ciaes da Secretaria da Pt·esidencia , 
quando sem exercício por impedi-
HHlnto .......................... . 

de :w de Janeiro de 1 :-l:JII. -~ Confltm;t 
a nomeação que llzer1. o Presidente' 
da Província do l'ar(t de hum lle
r,nlar para Capcllilo da Colonia Ara
r;naia c ~:mta Thcrc~a dos Tocantins. 

do L" de l't~vcreim de 18:íO. - Ap
prova a dccis;io du Presidente do Itio 
de Janeiro, de que deve proceder-se 
ao sorteio cnlrc os Supplentcs de Elei
tores, qtH' ohtin·rilo i;;nal numero 
de votos r·m 11." ltt[~ar, para se sa
ber os rtue devem set· convocados pat·a 
a fnnnnção da .I unta de <)ualificaçi!o .. 

de I', de Fc\'creiro de 18:í0.- 1\landa 
olJservar a~ Jli'O\'Ídcncias orrranisadas 

tJ 

para prevenir, c atalhar o ]H'O[jre~so 
da febre ;nnarrclla ................ '21ill 

l'orlaria de 20 de Fcvcrciro de I 8~>0. - "\ u
torisa a 1\lm." Camara 1\Innicipal <la 
Cj\rte para veHdcr o terreno outr'ora 
comprado para Po'labclceimento dj) 
maf:l(lonm ........................ 21i:í 

1\ viso de> '20 d<~ l'n'<Teiro dr· I s;,o. -Declara 
o que se den~ obsenar nas Adrni
uistra~·r,es dos Corn :.Js a respeito das 
cartas transportadas pelos Par1uetcs de 
'arl(ll' cnlrerrncs nas mesmas J\dmi-,, 
nistra~·õ~·s sem o Scllo duplo....... >) 

thiso de .1- de l\Jarço de nF)O. -l\Ianda exe
cutar o ltc.rrnlamelltn sanitario orga
ni~adn par<t ''as Cormni~~<ies Parocltiaes 
de Sawlc l'nhl ica, <'n':Hlas por Aviso 
<lP 1 ', dr- V"'"rcirn deste a1rno ..... ·~Gl~ 
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A,·iso de H de l\larço de 1tl50.-:\landa qne 
seja sellada lnnn:1 jmtificaçiio pant 
obtenção de Carla de Natnralisa<·ilo, 
visto <[li C, como docTrmenlo, 1Üio est;Í. 
cornprcltendirla na Íc.t'rHJío do Decreto 
de 20 de Sctt·rnlH·o de 1~·2~) ..•••... 

Circular de 1 (j de í\lan;o d<: 18;)tl. - l'roltibc 
os cu tcn·atllctll Pó' nas l[~tcjn;;, c Con
ventos da. Capital, 011 110 seu recinto .. 

.l(;STI'ÇA.- Avi::;o de "20 <k l\lan:o de lí'.tlO. 
Ao l'rcsidcnle da l'nFincia do Hio 
de .Janeiro. 1\e,ohc duvillas Úenrca 
da nomca~·?ío d11s Substitutos dos Juízes 
i\lunieipac::; ...................... . 

l'dPEIUO.-Aviso de '2 de1\hril d<: 1850.
Acompanha. o Inodclo par;1 a::; fJliÍa.~ 
de- sepullt>~c· -e a sua ulterior re
messa á Comlllis~;io Cl'nlral de Snwlc 
Publica ......................... . 

1\ viso de :2 de i\ hril dt· I ~~;)o. - SupprÍiltC o 
IT1Gat· de l'rol'cs:-:or de Saude Consuf
taulc do Collc(;io de l'edi'O Scr,undo .. 

2 '') I~ 

213 

2H 

•\ vi::;o de 2 de Abril de I S50. - . Declant rl'tC 

o Iuspeetor das Obras Publieas da 
Côrle não p\Hlt~ C\t~t·cer o carr;o de 
\ ereador da 111111." Camar:1 l\lunt<'Ípal 
11a qualitl:nle dt· Suppknlt•, por set· 
ÍIH'ompativel a accnlllnlac}io do cxlT
cicio deste cttl(ll'<'(JO com as altribui-
~·üt•:; a SP!t ear;;1l .................. '.r/8 

A riso de a de ;\bril de l8~J(). -- ;\pprora a 
· decisão da Prc~idcncia da l'ro,·incia 

de Santa Catltarina, de <pw não !ta 
jncompatibilid:tdc em <{lle prc:-ida á 
;Tunta de 12ualíticaç·iio o .Iuiz de l':•z 
mais votado dn actnal fJtladricnnio, 
que na cpwlidadc de Eleitor tnais 
votado fez. pari c do Cottsdho :\I U·~ 
nicipal de 1\cr'tli.'O na tjn:lliflcar·i'io 
:lnlct ior. . . . . . . . . . ,, 
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GllERRA.- Em 10 de Abril de ·1850.~ Cir
cular aos Presidentes da.5 J>rovincia:
do Parú , 1\Iaranhã.o, c Rio Grande 
do Sul , declarando que as cami~a:
dos soldaJos Jas respccli Yas f;Harn i
<;õcs devem d'ora em diante ~er ft•ita:-; 
do ai(~Od:io da Fabrica nacional dr 
llat·tley ........................... ~~~~~ 

I:\IPEIUO. -Circular de ~lO de Abril de 18Cdl. 
OrJena que os Paquetes de Yapor não 
sejão sujeitos a quaretena, empre
Gando-se porêm á respci to <los pas
saGeiros, carga, e papeis as provi
dencias sanitarias que forem de mister. 280 

GCERH.A.-Em A de 1\laio de 18b0.-Cir
cular aos Presidentes das Províncias 
rccommendanrlo o fardamento dos re
crutas, e <piC SCJão vaccinados.. . . . . 281 

Em /f de l\laio de 1850. - Circular aos Pre
sidentes das Províncias marítimas, 
sobre as pas!lar,ens nos Paquetes á 
vapor dadas {L indivíduos <tuc vem , 
ou vão Gozar licenças .. , . . . . . . . . . . . » 

11\IPEH lO. - A viso de H de 1\laio de 1850.
Onlcua que se faça acqnisição, c se 
incorporem aos Proprios Naeionacs as 
terras de hum p:trticular nas nas
centes das aguas da Carioca. . . . . . . . 282 

A v1so de 2.t de Maio de 18ií0. - App•·ova a 
dclibcra(;ão tornada pelo 1\eitor do 
Coller,io de Pedro Ser,undo, de exir,ir 
dos l'rofcssorcs do mesmo Coller,io 
participação official ele molcstia para 
poderem ser atlcndidas as suas fi·d~as 
até tres dias, c attcst.ado de !\ledico 
passando deste termo. . . . . . . . . . . . . . 28:~ 

A Yiso de 27 de .1\.Jaio <lc 18;JO. - ]kclara ao 
Prrsidenle da Província do Espírito 
SaniP qnr niio lhe hc> lirilo drs;pcn-

.... 
~ ,, 
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der 'luantia alr,nma com <pwlqncr 
obra publica r,cral, sem que o seu 
plano seja approvado pelo Governo, 
e seja. a dcspcza expressamente an
torisada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28'~ 

,\ YÍ~o de 28 de i\laio de 1 tlGO.- Presta á Ca
mara dos ScldH)res Senadores a infor
ruaç;l.o por ella r·equisitaJ.a sobre o 
requer·iruento documentado das Con
vertidas do Recolhimento do Hcr~o 
ex tr·amnros da Cidade de Lisboa, em 
IJUC pedem o levautamento da G.a 
parte do rendimento do Vinculo de 
Jaguára, pertencentes ao mesmo He-
eolhimento ....................... 2S:í 

t\yi~o do 11." de .funlw de 1 :-;;)o. ---Declara o 
que se deu~ observar a respeito do 
vencimento de hum Jlrofc~sor do Col
lefrio de Pedro Ser,undo f)ccupado com 
os trabalhos da Assembléa l'rü\·incial 
do Hio de .Janeiro; e que u;ío he 
licito aos Professores do mesmo Col
ler,io residirem fóra da CiJaJe sem 
licença ..•.......•................ 

Avisd.,de 8 de .Junho de 1850.-Declara ao 
!)residente de J\Jinas Geracs que cllc 
não procedeo regularmente revo3ando 
a Portaria de suspensão de hum Ar,cnte 

1 de Correio ...................... . 
Aviso ilc ·10 de.Tunho de1850.-Declara não 

poder ser nomeado Praticante da Ad

., ministração do Correio de Santa Ca
tharina hum menor de vinte c hum 

_ annos ........................... . 
GtJERRA.-Em 10 de Junho de 1850.-Cir·

cular aos Jlrcsidentes de São Paulo, 
Maranhão c Goyaz, rccommentlando 
a execução do plano, que baixou 
com o Dcerl'IP 1!. 0 52a <lc 23 de Ar;n~to 

,., 
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de ·1 S.',/, que uão concede bandas de 
musica aos Corpos fixos. . . . . . . . . . . . 28() 

IMPEniO. -Aviso ele 12 de Junho de 18C>O. 
Derennina <{UC seja rest.ituida a a.juda 
de custo de vinda, percebida por hnm 
Dcpntado, '[li!' 11:Ío torno!! a~~e1ilo 11a 
Camara, visto que as ajudas de cmlu 

s:ío devidas ~Oilll'!ltc qua11do se vcri
ficão as v Í:l[jCIIS, p · ' q ne ellas ~:to 
concedidas, a IIH'llO~ , .. ,,força maior 
u:ío impossibilite de <h Ctzcr .••.•.•. 2~10 

JLSTIC,\.-Jhiso de l 11 de .lunltn de ·1~.-)0. 
' 1\o Juiz l\Innieipal da ;v vara da 

Ct)rlf'. Dcclflra que na pena de pris:ío 
('tl!ll trabalho nos lu~arrs onde hou
Yf~r Casa de Correcção, sú den~ ccm
sidcrai'-H' come~·ada a c:xrctH_:ào da 
sentença, depois que fm· ú ella J'CCO

IIIido o réo COJH.Iemnado, c onde n<io 
ho11vcr, com o aur,-mento da G." 
parte, desde a data em <plc se IÍ\'cr 
proferido a sentença ............... ~~ l 

1\JPEHIO. -i\vi~o lk ·1;) de .Junho de 1~:-JO.
Heprova as IJOsLilidadcs emprcr~aclas 
pelo Presidente da Província de i\lato 
Grosso contra os lndios selv<•fiCII~, c 
recommcnda-lhe a abstenci\o desse 
meio como ccmtraJ·io !t C:ll<:~chesc, e 
ci,·i!i~~~~·;i.o dos utesmos lnclios ....... 2D'2 

JI'STJ(~,\.- Aviso de 18 de .Junho de 18~J0. 
> Declara que no lugar em qne uão 

h ou vct· Casa de Correcção, ou prisão 
com as ncccssarias comruocliclades c 
arranjos para o trabalho elos réos, 
deve procccler-se na conformidade do 
Artigo 1,0 elo Codir,-o Criminal. .... 2DJ 

DIPEHIO. - 1hiso de 20 de .lnnlw I ~:íO.
Ordena que seja feita por conta do 
l\li11istcrio do Jmpcrio a dc~pcza a 

r· 
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que se co~tuma litzer pelo do.s Estr0n
Geiros com a aC([Uisição e rcmc~sa de 
pus vaccinico enviado pela LeGação 
Imperial em Londres .............. 2~'i· 

.ll'STH}:\.- Aviso de 21 de Junho de la:-Jfl. 
Ao \ ice-Pre~idenfe da ProYmcia do 
Hio de Janeiro. Jkclara as providen
cias que se deviào dar para n·ssat· ó 
conflicto de jurisdic<o,·il.o entre o Juiz 
de Orph;ins de Itcscude c o da \ i !la 
de An~as de S;io Paulo............ •) 

1.\IPEIUO. --A viso de 25 de .Junho de tt;;Jo. 
Declara 'í"c ns Títulos dos Empre
Gados das Arlministra<o,·ões do t:oncio 
não estão sujeitos a n·r;istro nas Se
cretarias- das Prcsideucias das Jlro
Yincias, e nas respectivas Adminis-
tt·ações de Fazeuda ................ 2D:í 

CI'EHitA. -Em 2~ de .Ju,,ho dt~ n;;)u.-Cir
cular aos Presidentes do J>ará, Hio 
Gran1lc do Norte, Ceará, Parahiba, 
Pernambuco, SerGipe, Espírito Santo, 
S:to Pau lo, l\Iinas, Gopz, e !\lato 
Grosso, mandando rebaixar os lnf'e
riorc~, que excederem o numero do 
estado co111pleto dos Corpos ........ 29li 

Em 28 de .Junho de 1 ~50. -Circular aos Pre-
\ sidentcs do l\Iaranhão, Bahia, Rio 
j (~rnnde do Sul, Santa Catharina, c 

., Corumandant.e Í11lcrino das Armas 1la 
:J Côrtc pela l'órma seguinte .......... :201 

HIPBiUO.-Aviso de 8 de .Julho de 18Gll.-
1 Autorisa a nomeação de hum Escri

plnrario addido para a Administração 
do Correio de Pernambuco, e a crea-
ção de mais hum Carteiro......... >> 

JlíSTif:A.- Aviso de 2'2 de Julho de ·18iíü. 
·' Ao Jniz l\Jnnieipal da ;:,a vara. De

clara <pw ao~ condcmnadus para a 



Ilha de Fem<~ndo uilo hc <~pplicavcl 
o Art. 31 I do CodiP"o Criminal .... 2~8 ,, 

Circular de 2·~ de .Julho de JSGU.- HecDIIl
menda o m<liOI' cuidado na qualifi-
caçiio dos Juizes de l'acto .......... 2~1~1 

niPEIUO.- Aviso de 2:l de .Tlllho de 1 ~So. 
Declara os meios, a que de\'C l't:'COITer 
a Camara l\Iunicipal da Yilla de Santa 
Helena, ela Província do :\Iarauhão, 

'para provei' o lugm· de sen Jlorteiro. :wo 
A viso de 2.j Jullw de 1~50.- Hesolve a du

vida proposta pelo Presidente do Pro
víncia do Piauhy úcerca do venci
mento de emolumentos por dous Em
pregados da Secretaria da Presiden
cia, suspensos dos seus Em pregos. . 3 O I 

t\viso de 2G de .Julho de 1850.-Declara nulla 
a eleição de Vereadores, e· Juizes de 
Paz da Freguezia do Paty da l'ro
vincia do J>iauhy, pela surpresa de 
que usou o Presidente da Mesa Pa
rochi.al para arredar da urna o par-
tido político que lhe era adverso ... ~W3 

Avi~o de 2 de Agosto ele 1850.-JJeclara nulla 
a clciç;io de Ycreadorcs c Juizes de 
J•az da Villa de Sousa da Província 
da ~arah)·ha, pelas nullidades em 
que mcorrco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'l 

A \'iw de :l de i\3osto de 18GO. - l\Janda ob
servar ua Administração do Correio 
da Côrte a pratica seguida de se en
tregarem abertos os massos das car-
tas, jornaes e impressos que devem 
ser enviados á França pelos Paquetes 
Inglezcs, e determina que o mesmo 
se pratique nas Administrações dos 
Correios de Pernambuco e Bahia ... 30G 

JUSTIC:A.-Aviso de ~)de A.<:rosto de '1850. 
j ' ' 

Ao rrcsidente da Helação da Ct,rtc. 

r· 
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llt'li'I'IIIÍ!l;l qtw, ,.,,,,,do :1 C:1~a da L111 

n~1·ão l'llnccionand,, enJno 1al, se tl•·y, 
cumprir o dispo."lo no ,\rt. :111 d<: 
Codigo Ct-illlin:d, q11·~ mand:t :-ill~J;:Ii 
tuir a pt·na dt· :c,\,·.,.. '''lllj'Ptaria,, JWb 
de prisão C<llll ltal•alh!l: n lft!t' ~~· 
nilo cnll'nd(' pon'·tn ;.t ''''r•·ito do..; 
I'SIT<t\'OS ..••••....•.•....... , , , .. , ;~(lj 

l'.li'EIUO.-Aviso de 1·1 de .·\r:,,~to cll' J·:;,q_ 
Approva a trall~f(·reucia da C:olo11i:t 
l\\ilitar de Santa Thcrt"sa dos To('an-
1 ias pnra () flOil I o do A rar;-u ;J};l ' () ll d (' 
existe hum Hq;·ist.ro, Lern corl!o ,, 
pm.iecto da rcpp,·oaçilo da anti{~a Co 
lonia dt: Pedro S('•rundo, c do t'~la--

·- ~ 1 

belccimcnlo <h- lllnlla J:ova Colnni:• 
t\lilitar no H in Branco ............. ::ns 

.\ \'Íso de 1 ;.; de Agosto de I t>:lO. -- Ordena ;1o 

Presidente <la l'rovitll'ia de Santa Ca-· 

,\viso 

Aviso 

tlwriJJa que l'l'll!t~tla para esta Ct,rte, 
para serem rC'eolhidos ao Hospital da 

'i\lisericonlia, os qnatro aliP11ados, 
que existem na Cadl~a da Província; 
úbcscrvando-se ;1:-;~im para o futuro. :lo~ I 

1\c 14 de An·osto dt· l~~~o. - ll;'l inslrnc-
~·qes par·~ c~unprirm:nto do t~·sl:tnH'J!-· 
to de Joao <.ornes 1\lachadn Cor um ba, 

. etn <ple be a Nação instituída nui-
yersal herdeira ................... . 

<le ·1 'I· de A:;·osto dl' 18:íO. --- llcclnr;t :w 
Pr·esidcutc da ho\·incia de l\lato Gro::;s(l 
que elle devera ter· resolvido huma 
duvida sobre eleições, e ordena que 
scjão ínutilisados os trabalhos clcito
raes encetados, por uào poderem le
galmente contilluar, Yisto o tempo 
<tne terá de: _decorrer até a recepção 
deste A viso .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :lJ2 

Aviso de;1n tle Ar,-osto <leJí-\;lo. -lkdara nulla 

f'! 
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a eleitão de rei cadores' e Juizes de 
Paz da F1·eguezia das New•s (la Pro
vincia do l-tio de Janeiro, pela irre
gularidade com que foi celebrada. . :11 :~ 

A viso de 3 I de A!josto de I t);')l\. - j\ pprova 
os Estatutos da-- Sociedade contra o 
tratico dos Africanos, e promotora da 
colonisação c civili~açiio dos iudige
nas-, fundada na Cúrte... . . . . . . . :11 '• 

Port<rria de 2 de Setembro de 1 ~50.--- Auto-
risa a lllm." Camara l\lunipal a alur,ar 
em hasta publica as bancas, e casas 
da Jlraça do mercado até o Hrn de 
Junho de 185:l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~lI 5 

JtTSTIÇA. -Aviso de 3 de Setembro de ,1850. 
:\o Presidente da Província de Per
nambuco. Declara abusiva a pratica 
admittida pelo Juiz de Direito da 2." 
vara crime da Capital de fazer escre-
ver perante elle nos recursos e ap
pelaçõcs o Escrivão privativo do Jury. ~~I G 

11\lPERIO.- Aviso de 9 de Setembro de 1850. 
Eleva a 600.'b00 annuaes a rrratifica-
ção de hum lnspectm· de alnmnos in
temos do Collegio de Pedro Segundo. :~1 i 

(~UERHA.- l)rovisào tlo Conselho Supremo 
~Militar de 14 de Setembro de ·1850. " 

.WSTIÇA.-Aviso de H de Setembro tle 1850. 
Ao Presidente da Pro,·incia do Piau
hy. Declara que os Juizes não po
dem ser dados de suspeitos no pro
cesso da formação da culpa mesmo 
em caso de recurso: qne o recurso 
do Art. 69 § 3. o da Lei de 3 de De
zembro de 1841 , só tem lugar nos 
despachos qnc não dependem de ms
tentação ou revogação; e que logo 
que a pronuncia for revogada pelo 
Jniz a quo, deve o accusado ser rc-
bqdn ri:>, pri~f\r),. ~ , .... , . . . , :1 I'} 

r· 
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Il\IPEIUO. -Aviso de 1 i de Setembro de 1850. 
Approva os Arts. organicos da Sacie
Jade - Vellosiana-- estabelecida na 
Côrte ............................ 321 

AvisoCirculat· de21 de Setembro de 1850.-
0rdena <pH~ as Caixas das Administra
ções dos Correios nas Jlrovincias se
jão conferioas por pessoa estranha ás 
mesmas Administrações, nomeanoo 
os PresiJcntes das Províncias hum 
Emprcr,ado de ··azenda para esse fim. " 

GUEilRA.- Provisão do Conselho Supremo 
l\lilit<tr de 23 1le Setembro de 18GO. :l22 

JUSTIÇA. -A viso Circular de 26 de Setembro 
· de I H:íO. -Aos Presidentes das Pro

víncias. 1\landa fazer constar aos Ta
bclliãcs de ·nypothecas que se acha 
revogada pelo Art. 285 do Codigo 
Comrne•·cial a rem·a do Art. 1 !í do ,, 
Decreto N. o 4~2 de \ .\. de Novembro 
de I Hltü, e que desde já declarem a 
hora em que tiver lugar o registro 
d I I I 32:J e qua quer 1ypot teca ............ . 

Aviso de 3 Outubro Jc \H;)O.-Ao Presidente 
da Rclacão do Rio de Janeiro. De
clara sobre Resolução de Consulta, 
que os Solicitaoorcs de },azenda de
vem ter provimentos temporarios, e 
<JUe não devem haver Solicitadores 

, · ._de 2. a Instancia e di outras provi-
·. 1 . 32' . \( enctas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. 

GUEI«\].- Em 3 de Outubro de 1850.-
' :• ! Determina que o valor da forragem 

. i se.\a fixado em !,.so réis, não sendo 
) '/sujeito ás avaliações semestres ...... 32 !í 

JUSTIÇA. -Aviso de !, de Outubro de 18!í0. 
Ao l}rcsidcnlc da Relacão da Bahia. 
Declara que os EscriYãcs dos Feitos 
da fncnda nus lur~are::; 1 em rf'IC 

.,.., 
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houver· Relação, devem privativa
mente escrever em todos os processos 
da Fazenda em 1.a e 2.a Insfancia .. 325 

A viso de 23 de Outubro de 1 R50. -Ao Pre
sidente de Goyaz. Declara r1ue o Es
cr·cYcn te j urameutado só serve para 
escrever certos e determinados a c tos, 
c r{IIC visto o parentesco de cunhadio 

.que se dá entre o Delegado de São 
.los1~ de Tocantins e o unico Escrivão 
do .lrriz l\Junicipal que alli existe, he 
mais conforme com as disposições 
geracs de Direito qne se nomeie hum 
Escri,·ão interino, que sirva em quanto 
durar o impedimento de cunharlio .. :121 

t\,iso ck ·r, de Ouruln·o de 1~50.- Declara 
que IJ;[o havendo herdeiros pre~entes 
a quem compita a posse e inven
tariação dos bens, tem lugar o dis
posto nos Regulamentos de 9 de Maio 
de I ~li-'2 e 27 de Junho de H~4f> ... 32R 

:\' i,o de :! :) de Outubro de 1 R :lO. - Declara 
que nas Villas em que não ha fôro 
cível, nem Tabelli:ies, os Escrivães 
de Pn derem r•ozar dos direitos I(UC ,, 
lhes cotu~cdc a Lei rlc ::o de Outubro 
de nno' llO Art. J. o ••••••••••••• :~2~1 

1\ ,-i~o de I ti de Novembr·o de 1 R:íO. -i\ o Pre
sidelllt: da Pn.>vincia do R in de Ja
lteiro, ~oh·cml~ as duvidas propostas 
pelo Juiz i\luuicipal Substituto do 
Termo de Cabo .Frio, relativamente 
it ualureza dos bens que devem ser 
levados ao Deposito Publico, c sobre 
ser ou não licito ao Depositaria Pu
blico aln;;ar escravos f[IIC cstqjão no 
mc.,mo Deposito .................. 3:~o 

\ vi~o dí~ ·.w de ~on~mbro de 1 ~:10. -J\o Pre
~i''''ll'· 1la l'ro,·int~ia de S. Paulo. 



1111 

Declara <(liC o Juiz l\lunicip(ll hc o 
comtwtcnte para formar a culpa nos 
crimes de lwmicidio e roubo corn
mcttitlos nos i\lnnicipios das fmnteiras 
<pi<uHlo tcnl,a de haver novo jlll[Ja-
Illellt.o ........................... :131 

\,·iso de '21 de i\lo,·t'lllhro de ~~~1ti.-Ao I>rc
sidcute da l'ro,·iucia de Govaz. De
clara irn'gular a pratica de s~r o Pro
motor Pui,Jico, quando impedido de 
comparecer ;',,_ Sc~sôes de huma Jun-
ta Hevisora, :-;ubtit.uido pelo Subde
lqpdo do Districto da cabc~·a tio rcs
pccti v o Termo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 

!\1\nt~IL\.- Aviso de '2'1 de Dezembro de 
I ~.ío. - lk,-irrna o que se deve pra
ticar, quando os Ofliciacs das diversas 
classes da Annada pretenderem deixar 
vencimentos na Ct')rte, estando em
b(lxcadns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~33 
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COLLECCÃO DAS DECISÜES DO GOYEHNO DO 
' 

BHASIL. 

1 k50. 

'1'0~10 1:L CADEIIi\0 1." 

N ." 1.-FAZENDA.- Em :~de Janeiro de 1850. -
As letras passadrts, nryociadus 011 un·cilns pl'ins llt·
JIUI'ti~·ãcs das ]lendas l'rorinciut·s rstriu sHjl'ifl/s uu Sl'lln. 

111m. c Exm. Sr. - Em resposta ao OfJicio 
de V. Ex. de 11 de Dezembro ultimo, 11.

0 :38, 
acompanhando copia do Oflicio do Inspector da 
Thesouraria dessa l1 ro\·incia sobre a du,·ida que 
se lhe offerece de deverem ou não parrar Scllo 
as letras passadas, negociadas, ou acceitas pelas 
'fhesourarias l}rovineiaes, tenho a declarar a Y. 
Ex. ({IJC a isçnção do Sello decretada pelo A ri. 
15 § L" da Lei de 21 de Outnbr.:l de 1tH3 n lo 
h e extensiva ás letras, bilhetes e outros ti tu los 
de credito, emittidos pelas Thesourarias Jlrovin
ciaes, que se não comprehendem debaixo da de
nominação de Thesouro Publico, nem da de De
legados do Governo: sendo por isso que para du
se essa isenção á transferencia das Apolices Pro
vinciaes tem sido precisas disposit;õcs de Leis, 
que as declarassem igualadas ús do Thesonro Pu
blico Naciona I. 

Dcos Guarde a V. Ex. JlaJacio do Rio de Ja
neiro em ~l de Janeiro de 1850.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. - Sr. P1·csi(tente da Província 
de Pernambuco. 

r·~ ,, 
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N. • 2. -Em 3 de Janeiro de 1850. - Sello de 
cartas de liberdade. 

Joaquim Jo;;é Rodrigues Torres, P1·esidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, ap
prova a decisão elo Sr. Inspector da Thesoura1·ia 
óa Província óe Sergipe em declarar sujeita ao 
Sello do final do Art. 20 flo Regulamento fle 26 
de Abril de 18.',.í hum a c~ r ta de liberdade, a 
cujo respeito houve duvida na respectiva Mesa 
de Rendas. O que lhe participa para ma intelli
gencin, e em resposta ao seu Officio de 22 de 
Novembro ultimo , sob n. • A5. 

Thesouro Publico Nacional em 3 de Janeiro 
de 1850.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. o ~t-Em 4 de Janeiro de 1850. - Os Escrivães 
do Jury pagão o Scllo dos livros. 

lllm. e Exm. Sr. -Sujeitando o Art. 21 do 
Regulamento de 26 de Abril de 181~4 ao imposto 
do Sello todos os livros dos Escrivães de qualqnet· 
Juizo, á vista do que devem os Escrivães do Jury, 
e não as Camaras l\]unicipaes qne os fornecem, 
sellar os de que se servem, dos quaes extrahem 
Certidões, de que percebem emolumentos, não tem 
lugar o recurso de João Rijo da Fonseca Borges, 
Escrivão do Jury dos Termos de Camamú c 1\Ia
rahú da Comarca dos llheos (!essa Província, de 
<{Ue trata o Officio de V. Ex. do 1. o de Dezem
oro ultimo, sob n. o 109; não se devendo confundir 
taes livros com os das Camaras l\lunicipaes pro
priamente ditos, que estão isentos do dito im
posto ern virtuJe do Art. 17 da Lei n. o 369 de 
·18 de Setembro de 181,.5. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro em t,. de Janeiro de 1850. - Joaquim José 
Rodri~ues Tol'res. - Sr. Presidente da .Provincia 
da Bahia. 
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N.o ~. - IMPERiú.- Em 8 de .l<ull'iro de 18:í0.
Dcllam que reconhecidos os F/l'iturc.~ tln JWm Legi$la
turu. pelo l'udcr competente, finlo inti'Ínt/111'1111' wssados 
os podl'res dos da Leuislaturo anterior para intcrórem 
1w q1utlifimrüo 1/1~ rotuntt>s. 

1.' Seccão. Rio de Janeiro. :\li11isterio dos l\e
fTOeios do lmi>crio em 8 de .lancii'O de 1850. ,, 

Em solução á duYida, que Ym. npn·,;pnta em 
seu OJlicio de ;3 do corrente, tenho de declarar
lhe que, estnndo já reconhecidos t·do Poder com
petente os Eleitores nomeados em r, ele Ap,-nsto ul
timo, não podem funccionar os da Lev,islatura 
Jinda, cujos poderes Hcát'ão inteiramcute ca!'sa
dos; cumprindo por isso ({Ue funceioncm os novos 
Eleitores na Juntá de Qualificação, para a fpial 
elevem ser convoca dos hum mez antes , na fórma 
do Artigo 4. 0 da Lei llcgulament:~r das Eleições, 
o que torna indispensavd o alliamcnto daquclle 
acto do dia 20 deste mez , em <JIIC ueveria ter 
lur,ar, para o em l}lle se complete o mez de 
convocação, a que convem, l{UUillO antes, pro
t~edct"-f'C. 

Deos Guarde a Vm . ..._ Visconde de 1\lont'n
l<'r,re.- Sr. João Affonso Lima Nor,ucira. 

N." 5. -GUERRA.- Prorisâo do Conselho Supre111o 
Militor tJ,. I 't de Janeiro de 1R50. 

DOM PEDRO, pot· r,raça de Deos, c Unanime 
Acclamação dos })ovos, lmpera(lor· Constitucional, 
e Defensor Perpetuo do Brasil: ]•'aço saber aos que 
esta l\Jinha Provisão virem; que, tendo subido á 
1\Jinha Aup,-nsta l'rcsl'nsa huma Consulta do Conse
lho Supremo 1\lilitar, datada ele trcs de Dezem
bro do armo proximo passado, a c1ue J\lamfc.i pro-
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ceder sobre o olllcio do Chefe de Divisão lnspt~
ctor do Arsenal de i\Iarinha da Corte, numero se
tecentos cincoenla c oito, de nove de Novembro 
do referido :nmo, ácerca da fi.lita de corrcspon
dcncia :'t ~ah·a qnc lhe dera a Frarrata Americana 

tJ • 

o;urla tH'sk !'orlo, por oceasi~io de paw11· a sua n-
"ita ao rc,;pccliHJ Commandantc. E por quanto n:io 
cxi~tc ncnl~tuna dctermina~·ão estabelecendo as sal
•:as, que dt~\·er-sc-hào dar quando occorrem es
pecialmcnlc casos semelhantes ao que menciona 
110 sohrt:<lilo o!licin o indicado luspeetor, ser,un-
do informou o Cltt-f'e de Estptadra encarregado do 
l)nartcl Ccttcral da Marinha; não commctteo por 
i3so hlta al1;·uma o Comrnandante da Fragata Cons
tilui<::io cn1 dl'ixar de correspouder {L <(llC det•a 
a Frag·:lla dtlS EstadtlS l'uidos da Amcricn, <pwn
dn kn~ !ntr•r :Httt: 1\a visita. Sendo porém eom·c
uient~ que a tal respeito se estaheleção rt'r,r:~:; 
iuvarian~is para d'ora em diante serem ob:;erva
Jas; Hei por hem, por J\Iinha lrnmcdiata c Im
perial H.esoln~·ào ele cinco de Dezembro ultimo, 
Delcnninar: -que 'lnando os subditos Brasileiros, 
em <tnalquer dos Pot·tos do Imperio, forem a bordo 
de alr~urna embarcacào de Guerra estran~cira ahi 
cstaci~nada, e no "sf'll rcr,res"o o Com;nandantc 
dclla mandar salvar, içando a Ballllcira Imperial, 
o Olllcial da Armada Commandante do Porto orde
narú lor~o I(UC seja eorrespondida aquella salva 
com igual uumet·o de tiros por hum dos Navios 
que se acbar prompto para desempenhar esse set·
viço, fazendo tarnbem içar a Bandeira da Nação, 
eujo Navio hou,·cr· salvado: e, no caso de existi1· 
~~m :.dtl'nmas oecasiões absoluto impedimento de ser 

" dada a di la salva pC'la l\larinha Imperial, o Com-
mandante do Porto comrnunicarú esta circnnstan
cia, sem perda de tempo, ao da fortaleza do Rc-· 
gi&tro do rnPstuo Porto; e c~lc será então obrir,a
do a mandar ~ahar a Fortaleza pela maneira su
pra lklt'rrninad;t. Pelo 'l''e: :'ILtndo :'t Anforidadc 
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a quem compete, e mai" l'e"so:1:; a qnc:n o co
nhecimento dc,;Lt pct tctH'Cr, a cumpriio 1 [;uar
dcnt L:lo intl'Ít'a!llcn!c t·orno dc\'t'lll, e llt'lla ~~· COII

lt;lll. S11a :\Ia:;e'LHie o lrrliH'l'adnr o :\land liJ pelo,; 
~!cJllhrn:; do Con~ci!J,, ,..;i!pn·IIJO .\liliLrr ai<IÍ\IJ a:;
;;i);ll;cdo.;, Joilo :\hrtit~: dt· Sou~a {;;,!:Lts ;>_ li.1. llf'sta 
Cútte 1; Cid:Hk do liÍ11 d1• .lancir() ,,,,,; qualoJZC dias 
do Illf'/. dt~ Janeiro, do arJno do '\a~l'ÍtrwrJto de 
~n:;su SeniHJr Jc~n~ ( lrri~to, dt• ,,,jj oilot·t•tJios e 
cÍIJt'Ot'llla. E cn o CorJo·t·llreiro Jfunur·l ,/, Fu11•::· u l.i111u 
c Silru, ~.Iarcchal de l::l!llpo, \ O(~al, e Sr·< rclario 
d,_. Cunra, a fiz esL:n nT, c slliJ:'Ct-evi.- 7.ui::; t/11 
1'1/tl/llt J[ur,·il·rt.- .lur/u !'lrrisns/nJ/111 ( 'u/lurlu. 

N." li.- F1\ZE~IL\. --Em IG de Janeiro de •18:í0. 
f )s j)J'I'J!Úns j/1'/ll r·ottSIJ'IIrçrin rir· l!u,.,.,Js llrusi/,·ims .~1í 

fiOrf,•IJI, .~t'f' I'OJ/I'f.VÍ!lus fll'lo Trif,!lnu/ '''' TJr,·stJ/1111 1Í rist'r 
!Írts fl/'1!1"1!.\ '!'''' .•:1' 11fJJ '''•'JI/r/1'1'111 • 

.loaqnim .ln~t; HtHlrir;ucs Toncs, Pr:~;;idenle 
do Tribun:;l elo Tltc~(lttro ]'ublico Nacional, rcs
porHie ao Ollkio 11." ;,fo do Sr. lnspeclor da. Thc
~ouraria da Proviucia 1!1~ S. Pcdm de I 7 de lkzem
bro ultimo, <[UC Hão ~.e dislribuio :ís Thcstntrarias 
tptanlia alr,uma do cr,~dilt) d:Hlo pda LPi elo Or
çarneuto para fH'cmio' <'t construet;ão de barco;-; 
Brasileiros, ponptc lar~s premios tem de ser de
terminados pelo TriLit tal do Thcsorrro ;Í vi~ta das 
provas <(llC os proprÍ<'larios cle\·cm aprescnlat· , 
do direito <{11C a cllt·s tem, c <l'tc o dito Sr. 
lusj.Cctor deve rcmcll<'l' ao Thcsouro o requcri
mculo de .lo~é da Sih·a Flor·cs com todos cs pa
peis, compclculcmcnle nfcl!·mados p<'laTitec'Ot>I'aria. 

Thcsouro l'ublico '''eional cm I() dt~ J<: ncirn 
de ·1 ~50. - Joat[IIÍm .losé ltodri;~rrcs Torn·~. 
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N.o 7.- JUSTH,::\. -Aviso de 18 de Janein de 
18f)O. - })cc/oro IJIU' n Tt'/'/1)() l•ll 11001 ri/la th Jlio 
Clurn do flmri111 irt do Ilin de Junt'ÍI"O dcn• 711'1'/t'/II'CI" 

á jtn·isr!ÍI(·rlu ri•! .!ui-: JluniriJml r' til' 01phiins t'r· S. 
ju1tl/ tfu / 11 t/ii'Íjll', ll 1·11jn J'r•J'/Ir/) jllt'/l'iii'Í(/ IJII•f/lr/1} 

/-'J'Ufl/i':ÍII. 

Hio ele .hnll'iro. :\lini:::.terio dos Nq;ocios da 
Ju~!i1_'a em l ~ dt~ .hnciro de l :):íO. 

lllm. c Ex.n1. Sr.- Em resposta ao oílicio de 
Y. Ex. de l~> deste rncz, sob n.u 25, direi que, 
11ão entrando nos limites da llél\'a Yilla do Hio 
t:laro terrenos de outros Termos, dcn~ continuar 
a pcrlcnc<'t' o rcspcl'ti\'o Termo á jm·isdic1;;io do 
Juiz 1dnnieipal c de Orph;ios de S. João do Prín
cipe, ú cu,jo Tcnuo pPrtl.'ncia quando Frc~uc;~ia. 

Dcos enarde a \'. Ex.- Euzchio de (lneÍI'OZ 
Coutinho :\lattoso Camara. - Sr. Vice-Pr·csidcllle 
(la Província do l'tio de Janeiro. 

:-\.
0 g, - 1hiso de 2:í de Janeiro de 185n. -
Jiruulo (lt::,l'/' t·.r(i'li~iru o dr: 2'1 de .lJtllto dr~ IIH7 rw 
f'mpo Jlnliriu/ do ]1/'lírinciu tlu llttl tl1~ .Janeiro, j!tfltt 

IJIIC I'IIIIIJII'rio as Jii'IIÇrts do sobredito Cni'JIO 110 f)uortci ~~~ 
Si'//(1'/IÇtiS tfl' jii'ÍSÚI! 11 lfl/1' fi)l'l'llí 1'1)//r//'1111/t(tf((S, Ntl/l ((l!l/U 

!JIIt' 1/lin r'.l't/'1{1/o 11 !uun tlllllil, {iCII.'Itlu us sentcnciadu.~ 
sttjl'ifus 1111 Jui-:.n IJIII' líliilltlur 1'11/II)'I'ÍI' n Sl'llfl'llfll. 

H.io de Jalleiro. "linislcrio dos Negocios da 
.l11~1iça em 2:í de Janeiro de ~~~~o. 

111m. c Exm. Sr. - Tendo o Go,·erno lm
JH'rial, Conformando-se com 35 razões de conYc
nierwia apresentadas pelo Com ma ndantc Geral dn 
Corpo \lunieipal Pcnnancntc da Ctírle , e sns
lt·nuubs pt•ltl Coll~clheiro Pt'()C!lradoi· da Coro;~ 



<leterm i nado, por :\ ,. i~n <k 2.'~ de J ullw d t~ I ~v. i , 
qne ::e continuasse na pratiea tk cumprirem a~ 
pnu:as do sobredito Corpo I}() ryuartcl ;t-; St·rllcll

(.·a,.:, de pns:io a qtr<~ f",h~l'tll <'Oilli•·rrlrl:lllas, <'tllll I ali· 
to que não exeetLio a hum <ltltltl, pt.llk \. Ex. 
mandar que i;;·ual pratica se si:TL a respeito das 
pr:Jc,·a,; elo Corpo J>olicial dessa l'r"'·incia, fican
do ns sentenciados sempre sujeitos ao .I uizo <pu~ 
houver mandado cumprir a sentença, como hc~ 
expresso no referido Aviso. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Euzebin tle ()nei
roz Coutinho i\lattoso Camara - Sr. \ic<'-l'resi
clenlc da Provim·ia do !tio de Janeiro. 

N.o 9. - }'AZENDA. -Em 29 ele Janeiro tle 18;-'JO. 
Loyo que cstri afl'ccta oo Gounw S11p1'emo 11 11omcaç,io 
rlrfinitim de /nun FIIIJII'I'!flldu, 1/llO z)lltle dlc ser t'J:!J-

1lf'l'tfllo rio t'lll!ll'l':fO, 1]111' interi/1111111'11/e l'.ti'J'I'r r pri-
rwlo dos SI'IIS ccnrÍiill'll/os ]1!'/o.~ flrl'sitli'/1/I'S dus l'rn 
l'lllf/OS. 

Joaquim José 1\oclrit;·ues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro l'uhlieo Nacio11al, de
fet·indo o retpiCrimento de Fr·ancisco ~lanocl ele 
Araujo, Olficial da Secretaria ua Thesouraria da Pro
vincia de l\lato Grosso, trausmitlido ao Thesou
ro em Ollicio 11." ::o do S1·. P•·esidente da tnes
ma l'J'Ovincia de :31 de Outuln·o ultimo, declara 
ao Sr. Inspeclor da mesma Thesout·aria tpw o Snp
plicante tem tlireito ao ordenado, lple pede, c 
de que foi indevidamente esbulhado pela demissão 
que lhe deo o Yice-l)residente do l'rovincia a 
requisição do lnspeelor interino da Thesouraria, 
havendo-se a indemnisação de lplCm causou o darn
no; porque, desde que o Supplicarde foi exa
tninadn, e apprnYatlo uo conenn;o a que se pro
cedeo para o lur,.ar de~ Oflicial da Secrdaría da 
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Thcsouraria, adquirio direito ;to t xcrctno do <'IIJ

prer,o, e ao re,.,pecli\·o ordenado, na fôrma da 
Ordem de G de Novembro d,~ I~',;;, e nüo podia 
ser exonerado do lur;-ar, c p1 i vadn dos scns H'lt

eirncllfos pelo \ icc-l'rc~idt'nlc da Prl)\·íncia, de
pois qw~ ficou afll'cla ao CoYcrrw Supn'rllo a no
JIH'<H;;!o deliuitiq do Supplicanre, s''filltHlo a rcr:-ra 
cstahclcciJa na Ordclll de: 1', de Ü!lltlhro de J:-;í:i. 

Thesonro Publit'o l\:l('ional CllJ :2':1 de .Janei-
ro rlc ·18GO. -- Joaq11im .José Hodr fjliCS Torres. 

n 
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UlLLECC\.0 DAS DECI:-:ilES DO C()\ I~H'\0 llO 

l\1: \ :; 11 .. 

\' ." l fl. - L\ZE~lM. - Em i"> de Fncr<'im d~' 
1 ~~>0. - Os j!I'OI'III'ildure;; J!llrlt'/11 11-~~i!JIII!/' us /t'/'1/lm 

de /1'1/llsfi·rnu:i!l t!e .ljln!ii'I'S, /uru111 ri'::; 'fi!(' ÍJ;ft'/'l't'

"lt't. ('nrrl'fnr IJII!~ 1/SSÍ!JIII' f/S jll'lljlfiS/tiS lj/1!' ~~· OJII't'SI'II

f,{n ffli ('url'l'fur du f'ffi m. 

Em addiLamcnl-o ao \Yiso de '2~l dt• .Janeiro, 
na parte rclatiYa :'t trallsf'crcncia das ;\policcs twr,o
ciatlas por procuradores que 11:io sc,i:lo C(lnl'!on.·s, 
tcnlJO de declarar a Ylll. c1ue clt> cli~(H>:'1<> 110 men
cionado ;\Yiso se n:lo illl'cre <)lll~ ,t·> o~ Concton•s 

IHHltelll a~sirrnar os tcnnos de transl'l'rcncias, cu'1a 
<J • 

compra c Yenda não f'u1· l'cita ]>elas proprias par-
tes; ficando por tanto tn intelli(~Cncia de que 
continua a se1· pcnnittido a qualquer proeurador 
as~ifl'n:u· os termos de tran'd~~rencia, h11111 Y<'Z l(liC ,, 
na m'!'Ociacão das A()()liccs lenha intcni11do :tl."llllt 

t.J ... t J 

Corrctm· de fnndos pnhlicos, c 1[11f~ para :lltlhen-· 
ticar esta inlcrYCIH::io basta qut~ o Conc:lnr :1S
~ip;ne ::~s propcslas que são aprc·scntadas :10 Cnr
r<>lor tia Caixa. 

Dcos Cnard1~ a \ 111. l'a1:n em ,-; dt• I (~n·rciro 
de ·Js:-,o.- Joaquim .l<Jsc'· ltoclrir-;-ll('S Ton·c:-:.- s,-. 
ln:-pt>l'llll' (:era I intnin1> d:1 (::ti \a da .\ lll!>t! i~:u;:""i(l. 
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N." I!.- BIPEIUO.- .fp;mm1, romus fl{[l'l'tt('rJI'S que 
ubuú:o sr: iwfif'fio, u l'uslum fi:íta pcfn /IIm.' (11111111'11 

M!!IIÍf'ÍjiUl da Ctirtc, ÍWIIJJ!billtla oos Físmcs a ÍJIS!II'f'

rrio de ljllllflj!ICJ' ftUia Olt fJIIÍ/I(H{, Ollffr~ f'O/IS(C I'J'Ís/i
l'f'ill Íll! iillllllfififl.",, 

2.' ~\ee<_Jío. Ilio de .lanl'iro. I\Iinislerin dos Nc
riocios do ltupcrio em 7 de l'cvcreíro de 1~~>0. 

Foi l'rcscnlc a Sua :\lag·cstadc o Imperador, 
com o Oflicio da lllm." Camara :\lunicipal dcsla Ci-· 
dadc, de 2D do mcz passado, a Postura a respeito 
da Salubridade Publica, por clla feita na mc::-ma 
data, c do thcor seGuinte. 

<< ()uaudo ao Fiscal constar que dentro de al
r,nnw casa, ou <Jllinlal dclla existem imrnnndieias, 
oll <pt<H'~<jllet· objcc!o:>, que poss<lo prejudicar a ;;;a
lubridadc publica ou mesmo de seus momdorcs, 
irá ú ea,:a, c pedir:'t faculdade para a inspeccionar: 
não Ih ·a querendo o dono conceder, requererá o 
lnspeclor de Quarteirão, que o acompanhm·[t It<l 

Yi~ita, acowpanhado de dous visinhos, cptc para 
t·~:sc lilll it!Linwrá com pena de desobcdi1·ncia. J> 

r< P;1ra esta vi~ira será previamente intimado 
o dono da casa, ou quem suas Yczes fizeL !> 

u Se tiver havido denuncia, c o Iiscal a 
achar 1illsa, lwvcrft o dcuuuciado do denunciante 
a pena, que lhe ~cria imposta se a<tuclla fosse 
,·cnladcira. » 

E o l\Icsmo AnGuslo Senhor Houve por hem 
1\ pprov;:1r a sobredita Postura com as sqptiutcs 
alteracõcs. 

·1." ' Só poderão ser fci tas as visitas de dia , c 
nunca de noite. 

2 ." Em vez do lnspcctor Je Quarteirão será 
rc1p1erido o Subdelegado. 

3." A mencionada Postura só vi;iorará durante 
a actnal ou I[Uill!plCr outra epidetuia. 

O 1p1C tudo l'\lanrla communiear a rd'crida 
lllm." Camara para seu ccnhccirncnto e execu
ção.~ \'isc•mdc de 1\Ion(alcrrre. 
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N. 0 ·12.-MAH.lNrii\. -Aviso de 8 de FcYcrciro de 
18:->0.-l'cnnílle 'fllC ns Jspirantes n (;llunlus .lluri
uhu~ usem de conlúo ·no hullll!l'o csqw•nlo I'IIL III:JIII' drts 
ji/11 I i 1/IIS. 

Sua 1\1a[if'Stadc o lmper~ulnr, Attcndt'!Jd<l an 
•{IIC I'Cpresentou a Con~panhia dos 1hpirarrlt'S a 
(;uanlas l\larinhas, c a informação que V. S. 
(lera em OHicio n.o 1 ti:3 (lc 2~ do llH'Z prn'\Ílllo 
lindo, lia por bem J>ermiltir, que os rcfl.Tido,; \~
pirantPs nscm de conliío no hombro esque>rdo, :·L 

imitac?ío dos da l\larinha Franccza, em ltwar das 
- d 

platinas, que ora trazem. O ({IIC communico a 
Y. S. para sna intcllirrcncia e execução. 

Deos Guarde a V. S. Paço em 8 de Fevereiro 
de 1850.- Manoel 'Vieira Tosta. -Sr. Francisco 
l\I irrucl Pires. 

N .0 ·13.- IMPEPdO. - Solw 11 durid11 t'IUontnula 11ft 

cxctuçrio do Art. Lo tlu l.ci lleuulowcnfur dus 1:'/l'i~·tlcs. 

1." Secção. Rio de Janeiro. l\Iiuisterio dos Ne
rrocios do Impcrio em !) de J'even~iro de 18:-íO. 

Illm. c Exm. Sr. - Foi presente a Sua i\Ia
r,estade o Imperador o Oflleio de Y. Ex. n. 0 2;} 
de G do corrente mcz, e papeis que o ar,ornpa
llhúrão, versando sobre a scr,uinlc du,·ida na 
execução do Art. 4. 0 da Lei lt<'fitdanwnlar das 
Eleições. 

O Juiz de Paz Presidente da Junta de Qua
lificação da Frcrruczia de S. Petl1·o d'Airlb, de
pois de expm· <tue, tcmlo convocado os Eleitores 
Supplcntcs da Lcrrislatnra dissolvida para os tra
balhos da <1naliGcação deste anno, fez dcsavisa
los em conS('rtucncia de ordem dessa Prcsirlcneía, 
c convocou os Eleitm·cs c Supplcnt.cs da actual 
I J'[iÍSlal ura em principio d<' J:111t'Íro prnximn fln<ln, 

I' 
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visto e:;l:u·<·m dlc.-o appt ovado;; pt·Lt C llllal'a d<1o·· 

Deputados, sem que com tudo mediasse enrt·c c~t:t 
llO\'a ctJIJ YOC:ll}Ío o prazo de trint.t dí;ts lll<ll cadn 
110 t'iL11lll "\rti:;D da Lei d'; Jq tk \;;n.-1<1 de 1:--:'di. 
por !lu~ tt'r d~·t !a:·:Hln o <ttlft•t·c,;~or dt•. \. E\. ~"1' 
drr,·ida <Liqt~cl!c .hiz dt· l':1z. qw· 11 i() na (H c
,,j~,, ljiH' !Hlll\'1'.''1; t·:~!l· fll'élZfl, tll:b qtiC b:l:-1;1\';t 

qtw a n<<':;t \'t~li'.'!lt':Jt;:!o {', ,;·:': !i·iLt I'O!Il Íll!i ,-,·::!lo 
su!!icicn!i' 1''11':1 li<l<' a:-:.,ím 11, \t·ll111,; t'OIIIO o,.; ,,,,,.1~> 

E I ('i l () J'( '': : • s li I' I " \' 111 (_' s I í F _•; ; (. : lJ <I l' ll.t c I )J d I c l' i llll' I lt I) , 

c pud\' t'lll ~· lt·s co!llparccl't' no dia th inst:d!a
<,':lo da .fi!:;la: t' <pw dt•pni:; de \·criticado t·.,lc 
.ll'U , c tJ,• l!•Hlo:> uc; pt·itncirns tr;Jhallw:-; da 
.lunt:1, r;','L'ÍJco t·llc Juiz de Paz o AYisn expedid•1 
pn:· l'~k '\littÍ:<kt'Ío Clll l-i do citado mcz de Ja
IICJJ'O, 11n 'l'':d se declarou que ú respeito dos 
llllYos Eki!tJr:·-; r· Suppkntcs se observasse o prazo 
do dito 1\rli;;n, lran:;fcrindo-se para isso a t·<·u
ni:iu da:-; .lun!as Oualilicador::1s: consulta, se á vi.;ta 
do cil<ldo :\ vi:,;o 'devem subsistir a<ruelles traba
lhos, ou proceder-se a uoYos, fazendo-se outra 
conn1c;u:áo dus 'fcmbros da Junta. E o l\lcsmo 
Au"u~lo ~c1dwr de lwlo inteirado, e certo da de
ci:-~'o de \'. Ex., t'Jil solor"·;1o ú indicada thnida, 
l\Ianda dcc!arar-lhc, <ple poslo fosse rceOllllllCII
dado no jtt citado 1\ viso de ~ de .li!neiro que we
dia~sc o prazo de tr·inla dias cntr1: a COllVOCa~·?io 
dos noYo::' 1':11-iton·s, c a install:w:i.o da Junta O~ta
li!lcaJnra, onlcnando-~c para iss;, que fosse tr'àns
fcrirla cda, com tnrlo não leve o Governo l111pc
rial em vista c:;tal>elcccr hum principio absoluto 
que rcr,ulassc <'lll todo;; os ca~os, pois t[UC o mc5mo 

GoYcnto rccon]Jccc <plc atl'lclh inlcrslício não hc 
tão esscucial que nào possa al~nma YCZ ser pre
terido, a menos que c~ta prcteriç:i.o lt'::lfFl nulli
dadc aos lraballws da Junta; c foi sob csle fun
damento que se conscntio na mesma prciC'ri<:iln 
por occasião da suh,-!ilui<:ão dqs Eleitores de H\'1'1 
I' 18',/' .. \ dcci<io daqt~tllc AYi~o "~~l'lllou ~uhrc ;! 

I 

I 
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h~ (Hllhesc de !(li<~, n:ttl ha \Ttlllo Ítll'ott \'l'ttÍl'tllc c:rt 
~t: lrilttsferir a in-:ta!L11:ilo d:~ .ltrtrta para dl'poi~ do 
dia dt·si[;n:Jdo pcl:t L~_· i, n:io ha 1 ia !IH 1 i 1 o !l:ll:t 
<jll•' dl'ÍX;;S,t: de ~C (;lt:t!'d:tt' aqttt·l!,• jllt tTÍ(o !(lll', 

t'ottclituittdo lllttlía d:h l'<llllttth~ do pt ,,,.,.,_,o de 
qu:dific:tç:·w, <kn: .,,.,. r<"li;;i"''''''l'l!tt' olht'n·:tdtJ 
~l'tnprc <ptc f'<ll' !H)<c;in·l. l',·lo <rw. po·.tll <(liC a 

d,·,·i<i\l do :trtlccc>~"" dt• \. L\. dt". ''"·' '''" t'lltt·· 
[;,,.lllt' :t c~tc prirl('il'io, C'Jlll Indo, ,,.,,do-'<' ~:t

ti~kitq a mente do Lt·;~i~lador, qu:d a dt• qt~t: 
lwll\"t'SSt~ ll'tllpo ó'llf!icit·rrtt: para fjiiC o,; \ler11hros 
da .Junta ti1·c:-;.-;errr ·\ ,-i:-;o do dia da ~u:t in:-;t:~ll:r

<:ilo t•m lt'tnpn qtH: ptt<lc"'''rn :'t dia <'lltllparcc•'J, 
u:!o !ta r<tz.lo que acort,;clltc a nullilica<;ilo dc1s 
tr;1hallws da .Jrrnla de que ~c !rala, c por i~~~~ 
<'tllllJlre que se lírosir;·a nos nlt<'!'Íores termos da 
qualií!cat;ilo, cotuo l'oi ordenado por V. Ex. 

Deos Cuanlc a Y. E\.- \ isconde de 1\Ton(a
lcgre. - Sr. \"ic<~-l'rc,;idl'ule tb ProYÍttcia tb. H io 
de .Janeiro. 

N ." I',.- GUE!Ul:\. - t\ ,-iso de li de Fc,·crl'iro de 
1l'FJ(I. - /h'!'lrli·rt 1111 l'rn;irlr•otr~ da Pl'l~t'ÍIII'Íif. d1: S. 
/

11'tit'tl 1fll1', 1'111 ('()11/Íti'IIIÍr!udl' riu fllljii'I'ÍIII //1-~olw:rlr! tf,· 
:10 dl' ./uui'Í/'11 ulrimn, u Tt'/II'JIIt' Sr·lrduJ·iu riu li." /lu
tulltrro de Ftt::ilr·irus I ll~ft!.~lu .lu~;: f!IIJH', .~IISJII'Ífu dl' (l'r 
{illsijif'lulo 11 fírllll{ r/ti rliln /1n·sirll'lll1', dl'rn St'l' jlll
~{ttr!u /lU /(JJ'U f'll//l//1111/1, jHI/' /llfl! SI'/' li I'I'ÍJ!II! jll'/'jll'(/'ll!fu 

filli'UIII!'IIfr~ 111i1itur. 

111m. c Exm. St·.- Tendo Sua i\Iar;-cstadc o Im
perador l\Iandado Otli'Ír o Conselho Supremo Mili
tar de Justiça, e as Scc<,·õcs reunidas de Cncrra c 
l\Tarinha, c de .Jnsti<:a c Eslran~;t·iros do Con~cllto 
<fEstado sobre o O!iicio de Y. L .... <LttadL> de R de 
Setembro de 18 1r.~l, c mais papets que o aceom
panltári'ío, vers<tndo sobre o file lo oc:corrido uc:>~:t 
l'n)vint'ia de ~c h:• \'t'l' p:t:~·~ pl'!:t \ !l:u11k;;:t do 1\ ir• 
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Grande a hum desconhecido a quantia de qua
renta e oito contos de réis pela compra de I rcs 
mil cavallos para o Exercito, em vit·tude de hutn:J. 
ordem diriGida ao Impcctor da chta Alfanderra, 
com a a'sirrnatura f~tlsa de Y. Ex., recahimlo a sus-

" peita de han~r pct·pctrado essa fa);.ifieaçiio ll'J Te-
nente Secretario do (\. 0 Hatallt:lo de Fuzileiros Au
r,usto .los<~ Pupe, o qual Y. Ex. diz que lúú julr;ar 
em Conselho de (;ucna <<por ser clle militar, e por 
fcr feito m(w 11.'0 da sua habilidade, fazendo sir~
naes lidsos, crime expresso no Herrulamento, e 
por ter concorrido para o roubo de dinheiros des
tinados a compra de armas, por que o e;n·allo lw 
:1l'ma, commeltcndo nssirn hum crime militat' )) : 
Foi Senido o l\Icsmo A ur;usto Senhor por sua im
media la e Imperial llesoluc;ào de :w de Janeiro ulti
mo, Declarnr, em eonformilladc dos Pareceres das 
ditas Sec~·õcs do Consellw d'Estado, e do Conselho 
Supremo Militar de Justiça, <p1C, não de,·endo 
ser considerado crime de responsabilidade do em
prerro militar o de qne se trata, ser,nndo o que 
consta do citado Olft(~io de Y. Ex. c papeis an
nexos, porque, se o referido Offieial entrou com 
dfeifo na falsificaçào, niio foi de certo na qua
]idnde de militar, podendo tal crime tanto ser 
comrnellido por hnm militar, como por hum pai
sano, e não se achando compreheudido o facto 
em questão em algum dos quatm paragraphos da 
Jlrovisão de '20 de Outubro de 1s;a, de,·e o réo 
responder no foro commum, por não ser o crime 
puramente militat·. E assim o comrnunico a V. Ex. 
em resposta ao eitaclo Ollicio, para s~n conhe
cimento, c devida cxccu(':lo. 

Deos Guarde a r. Ex.- J>a1acio do H.io de Ja
m·iro em '11 de Fe,·ereiro de 18:-íO. - l\Janoel Fe
lizardo de Sonsa c ;\ldln. -Sr. !'residente da Jlro
vincia de S. Pedro do ltio Grande do Sul. 
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N .0 I 5.- FAZENJ),\. -Em 11 de Fc\'('J'l'Íro de 
18;)0.- ~Yu 1'/ISII lf1· I'.I'I'I'SSO I' dus /i!ffil!(/ii'SI'S do .Jr/. 
2:!:1 do Jll'!flllll/111'}{/u dr· 22 ti!' .!uuho dr· 1 :·.::t(i 11 lutul 
dus llli'J'('(tdurius c.ristenf,·s /II'S ruilfiiii'S fi' u ·"~jl'i/() rí 
(/ /'J'('//111(1/~'tl(). 

O St·. Inspcclor d~ \J!;tnde;~a, em solu<;?ío ;to 
que representou t'nl I~' dL~ Jatti'Íro ~obre a cxc
cu~'iio do Art. 2'2\l do llc;}ttlatll\'llto, ~e 110 ca~11 
d1• C\Ccsso e das 11\llolhL'~l'S do dito 1\J·ti.rrn fica ' ,, 
t-ujcilo á arn·nwlat,·i'ío o total das lllere;ulorias cxis-
Lcu!cs no YOIIItiJC dc-"pal'ltado, em <tue se dco ex
cesso ou dirllinnit;:io, ou :somente a parte da mcr
cadmia qae fez o ohjcc!o do cxccsc-;u, tique na in
tclli[~Cncia de que, dadas as hypo!lte~es do ArtiGo, 
!ica sujeito [t ancma!açilo o total das mercadorias 
c"istcntes no volufne despachado, por isso que ali i 
se manda procedet· ú arrematação no caso de o 
Corderente acbat· dill'erenca Clltr·e as mercadorias 
c o despacho (1\rt. 22G); "e a n:"in ser a~sim im
possiYcl fora cxccutat· aquclla di:;posiç;io no caso 
de faltarem em hum Yolumc al(~llma , ou alr~n
Iuas das mercadorias accusadas 110 despacho. 

Hio em 11 de Fevereiro de 'l8f10.- Joaquim 
José Hodt'Í[jlles Torres. 

N .0 1 G.- Em 13 de fevereiro de 1850.- Os bens 
dci.nulns pl'ios c.~rra r11.> do Fi,,·m, q11e fallaem, j)('l'

tnu·l'/1! rí Su(·:io, ('I!IJIIJ scnlwm dn~ nu·smos. 

Joaquim José llodriGucs TorTcs, l)rcsi<lente do 
Trilmnal do Thcsoum Publico Nacional, responde 
ao Ollicio do Sr. Inspcctor da Thesouraria Ja Pro
virrcia do l'iaulry de !~ de lkzernhro do anuo pas
sadu, sob n." VB, <ptc os bens dcixadns pelos es
na vos do Fisco <prc l'al!cccm, pertencem á Na<::! o 
como ~cnhora dus mc~mos, c 11:Ío a seus paren-

fi 
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I c:;: por qu;)Jl!n a Lt·i que ttd r<~ 111'h rc~;tth :1 

~IH'cl·s;;:\o do,; bens, n:io lt'lll applil':l~.<io ao;; p;;

era\·o;;, vi~ to que elks ~:lo inh:ll>t>i~ para ::dquirit·, 
al'{jllllletllo dt~ Ord. L. }." Tir. ~r2 prin<'. , e 11:-,1> 

p11dcn1 t\'~t:n·, Onl. L. 11." Til.~~;~. '1." 
T\tt'~'lllt·rJ Pl!lJii<'o ~acion:d t'Jil 1:~ dt~ Ft·u:

r<·iro d,• I .-::,o.-- .lo:tqJJitn .lo< 1\.odri;;lt<':i Torn·~. 

\." 11. - 1\Ir'EIUO. - /lcdnru de lll'il/11111~ cjft•Íir! 11 

1'1/}II"IJI'I/I'Iff/ r/1• L/ei/r)/'1 S /11)/'US tJIII'If fl/'~fi/11/Sill'l'/11 1/S 

.!untos ;/e (Juoli(iou:r/1!. 1' onln111 JIIJI'I( m/II'UI'!/1,'1/0 rlu.1· 

Ueitu;-l'g dis."drir!11s. 

I.' Sccl:ilo. Iiio de .TatH-:iro. ~Jinistcrio dos :\"c
rrol'io:-:. dn lrn1wrio em l't de Fevereiro de 18:-íO. ,, 

Jlllll. e Exm. Sr. --Sua :\Ia!~C~tadc o Impe
rador, a <JllCm f(.Ji prc~enlc o OOicio de Y. Ex. 
11." 11." de \'\ <l<~ Janeiro proximo pa~:;:Hin: 1\landa 
declarar-lhe qur• bem fez Y. Ex. em lt:l\'er pnt· 
de ncuhum elleilo a convoca<)o que le\·c lu3a1' 
em alnumas l'n·ntH'zias dessa l'rovincia dos Elei
tores uovos para OJ'[;anisarem <lS Juntas de Qna
lificac;úo na ;;,a Dornin;~a do mcz citado, visto 
qnc na dara da dira ('flllvoeat;<l.o 11ão c;;tava ainda 
appro,·ada a sua clci~·?ío pd.t Carn:1ra dos De
putados; c em ordenar no\·a I'Oil\'llCaçito dos Elci
tnrcs di,;soh·idos, que tT:ÍO o,; compl'!Cnlcs pa1·a 

f'unccíonat· ctu q11anto llÚn EC ,·crilica:-sc a<[UClla 
appro\';H:;ilo, dcsir~nando outra cpocha para a rcu
IIiúo d<Js .lut1la~: cnmpriudo pon~m advertir· <Jil<' 
e,;tcs Eleitores devem ser snhstituidos pelos da 
aclltal LeGislatura, lo,r~o <{IH~ coJJslc a approvaçilo 
da sua clci1;ào, ccn:Jrl ~<' ordcu:1 tiO 1\ viso a <JIII' 

\.Ex. ~c rl'li.·rc de q de \nn~mhro do anno findo. 
llcns C11anlc a Y. Ex.--' i,:condc de l\Jonr'a-

lt·:~n·. ~;r. Pr <·sidt•nrc da l't·n\ Ílll'Ía do Pianll\. 
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N." 18. - /h·rloru 11111.1 1'.1(1'11 iurs lttís 1 llljll'l'!lll!lng 

Slljt•Í/IIS 11 ('S/t' 1/Í/IJS/1'/'JII 11.~ ,'ÍSjiliSÍ('tliS t/O Jl!'!f11/fl-

l/11'1/(t! 11." U~l (/,· 21 d!' .Ju·ilo dl' UHii, I' IJHC 

wn!utm j!ti!/11/Jii'n(IJ ,!,• nnlt:nrulo ''11 qrati{lt·(lr,·tio, o/1'111. 

,/u I'IJ/TI'SJH!IIdi'J//1' 1111 1'1/lj!l'l'~jll, S•' l'jfi•l'(uo St'/11 l':rjli'I'SW 

i/ 11 /tJI'ÍSilf,'li/). 

1." SccrJio. Hio d1· .Talll~Íro. :\linistcrio dos J'\,~
r;ocius do lmpcriu ('I\\ 20 de l•:verPirn de ·18fl0. 

lllm. c E ... m. Sr.~ St:ntlo presente a Sua 1\Ia
r,c,;:tadc o Imperador a dtüida proposta pelo Ins
pcctor da Thcsonraria dessa l'nwincia em O!Iiein 
de '20 de Dezembro do anno passado, que acom
panhou o de Y. E\:. de 'li <lo dito mez, consul
tando se as di~fHl~i<:c1t•s do Her,nlarncnto n." 1,.2!) de 
21 de .lulii(J de HV,ti comprcbcndern lambem os 
Ernprer,ados sujeitos a este 1\Jinist.erio: Houve o 
:\lcsmo AuGusto Senhor por bem Declarar que ne
nhmn Acto ha do Poder Ler;·i~:datiYo, on do Exe
cnt.ivo tornando C\:lt'tl~Ívas an-; ditos Ernprcr,ados 
as disposições do IIII'SIIIO ltel}u!amento, c que ne
nhum par;-arncnto de ordenado ou r,ratifieaçào , 
alt~m do correspondcnlc ao cmprcr,o na fc'1rma do 
Titulo respccli,·o, e de ordem escripta <Jlle o au
Lorisc, se pódc ell(~t·lnat· sem qne preceda cxprcss!l 
autorisa~·;lo do rel(·ridn !\linistnio. O que commu
nico a V. E'.:. para sc11 coniJccillll'llLO. 

Deos Guarde a \'. Ex. -- \' i:-;condc de l\lont'a
lcr,re.- Sr. Presidclllc da Pr·wincia do Pianhy. 

N." 1D. -FAZE'\ DA.- Em :2:1 de Fevereiro de 
18:-íO.- S!'l/n, IJIIt' tlr:ri'JJ~ ])(1~{111' (nmpromis.~os 

fii'Ur/SII/'/I!S. 

Joaqnirn José Rodrir;ues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsonro Publico !'\acionai, rcl'pon-

n 



dcndn ao OJficio tln ~r. I m 1 H~dor da Thcsour;~ I' ia 
da l'roYÍllCÍa d•> L'ar:l de IJ <lc .lan,·Ír<> pa:;;:-;ado, 'tlb 
Jl. 0 I , <lcclara_ que o Cl)nq>roL•lÍSS<l da Santa C.tsa 
da l'1iscricnrdia dt•s:-<t Cidade, <[llt~ :;c mandou n.t~
cutnx pro\ Í~••t·iamellle ptH' dou:; ;l!luos, c~l[t oh ri
r,a<h p;:ra ~11:1 Y;did:1dc ;10 Sl'Po c Direitos n···a
Jiituhdn- 1::1 (lrd<'lll de 1:~ dt~ A;~·o,;(tl de I~',;) 

diri~:id:t ,·, TIH'-'tlllt'<ll ia do E:'piril<) Santo, porque 
JJ:In !J:tn·iJdtl Il:t lxi inq>o:Stt,; de St·llo c Direi•·~" 
p:tra Com1n·"mi~~n,; pnwisorios, c rara permanen
te:-, l11• n·idt'lilt' qnc cs,;cs Íinposl< 1S devem ser co
brados de todo.; os Compromissos ('111 g-eral. 

Thc~ouro Publico Nacional em ::~:~ de Fe\·ereíro 
de 1 ~;lll.- .loaq ni m José Rodrigues Torres. 

!\." :20.- En1 2G ele Fcvereim de 1850.- .1.~ Apo
/il'cg tmusji·, irlus 1'111 rít'fwlc de /r·r!arlo uu lu'l'llll•'lt 

nr/o }'l'!'rÍs,/u dil ÍilfCI'U/I(·riu de (OI' /'f fui'. 

liespon•lt•t~tlo ao Officio (plC Ym. me dirir,io 
L'lll data dt~ "20 dn coJTPnte, a respeito das tJ·ans
l'erencías de Apulíccs herdarias on leg·arlas, cnjos 
JJO\'IJS possuidorf's pretendem ser representados 
po1·scus {ll'Ocuradores; qnc se asApoliccs s{io lrans
fcridas l'lll \i r! utk de lcr;-ado ou hcr:1nt;a, !te cbro 
ljW' u:ío s~ requer a inlcrvcnçiio de Corretor. 

lkos Cnarde a \'m. Paço em 'l(i de Fevcreirt) 
dt· I )~;>ll. - .!oa•p1im .lu,•' Hodri;;ncs Torres.- Sr. 
ln~[H'cl"r !;n·;l i:llt·r ir1n da Caixa da \rnortisa~::i.o. 

n 
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lS ." '21.- DlL'ElUO. -lhf,ti'•t 1111 l't·c·ud,., ,. ti,· Sn11/11 
f'nthnrinu, Jllll'll o fi'~,·~· 11!1/S/111 1Í f'u//11/tll l!u/IÍI'Íjlill 

du ( 'u;ll./!11, 1fll1' /t>l/1111 !f:; .itr!tl/ltl'tlf,f(/u " I Ítt'·l'rt·si

,/,·/lf,• /l•lll j!I'I'''ÍSII I''/'' /ti 11 )illtli/ll'lfill 1'/lljll'l' '/"' 

1!11' /ÍI)' Clllit'~Jflt' 11 lt!Jfil/th.'/ 11 1 ·." til/ I'J'!· Í!ltÍil. 

·1." Scrc,:àn. lUo dt~ .Tarwiro. \litlÍ~kri' dos Nc
rrnrios do 1lll!lerio ern '2ll de h·u'rt·iro da 18fl0. ,, 

Jllm. e Exm. SI'. - Sua i\Jarrrstadc o Impe
rador, a quem foi pre:o.entc o Ollicio d l Camara 
1\lunieipal dessa Capital, de '2 de .lancir'' ultimo, 
em que pede esclan~cimentos a rc:-pcito da duvida 
em que está sobre a lrrralidadc da pn:;sc do \ire
Presidente da Jlnwincia por occasi:io tk lhe t'll

trq;·:u· a respectiva Adminisfra(Jío o ex- 'residente 
Dr. :\ntonio Pereira Pinto: \!anda dcc 1 o~rar a \'. 
Ex., (Íara o l~tzcr constar ú. ref'('rida !::11 1ara 1\lu
nicipzd, qne hnma n·z jnr:tm,·ntadll n \ ict'-l'rc
sidenlc n:l.o precis:~. n·pclir o jnr:IIIH'rtlo Jltra tomar 
cnnla da l'residcm·ia da l'ro\·inci:l, ser :1prc que 
clla l11e f(H· cntrcf}rre por qrralcp1er imJ cdimento 
do Presidente; curnprindo [t lllesma C::rnara t;io 
~Otnl'IJIC fazer publil'\\ po1· Editacs l'é'~e :do, lo;io 
que ~~lle lhe seja ollicialmcnlt~ c·orrllrtllliÍ ·ado pelo 
'icc-J'residcnte em l'\:ncicio. 

Deos Guar·dc a \. E...:. -- \'i,.:corHle ck :\lont'a
lrrrre. - Sr. Prcsidl·ntc da l'roYinria de Sant:t 
Calhar i na. 

N. o 22. - Der! ara a I'OIIIjl"ll'llrio dus (/if'{l's d · fiii'IIW l/li 

rlil'('('ti/O dos tro/Jf(lho.~ tl11 . f d,ninislrlft'';'' du 
> Corrtio da (\;rlt. · 

3.' Secção. Itio dt~ .Janeiro. i\lini:,;leriD dos i\c
fiOCios do lmpcrio em 2ti tl(' l'cnTciro 'c 18:')0. 



( •.!ll ) 

perador com o Officio de r. S. de '2~1 de JaneÍI'O ul
timo o elo Administrador interino do Correio da Cúrfc 
acompanhando a reprcsenta~:;io clll t[Ue o Chefe da 
1." turma pede explicação úccn:a da-; atfribuiçfw-; 
do Chefe da turma da tarde quando t·llc Sl' aprc~c·n
tar uo servi(;o: l\landa o '\lt•stuo ,\r1;;11,;to Sc:nltOI' 
t'(':o:pouder a \ . S. que com pa rccen dD de ta r de na 
Heparti~·ão on o Chde da turma th entrada ou o da 
!'ahida, cessar:'! o da turma da tarde de dirir~ir o tra
balho da competcncia thquelle 1111e se aprescufar, 
continuando pon'm a diriGir o da outra tunn~.; e 
<[Uando ambos comparcr;ào, cc~sar{t de todo a di
recção do da turma da ta r de, que nesse caso eoad
juvará o trabalho dchaixo da direcç;i.o de qual
<[UC!' dos ditos dous Chefes, que 111ais careça do 
seu auxilio. 

Deos (;uardc a Y. S.- Yiscomle de l\lont'a
legrc. - Sr. Direclor Geral interino dos Correios. 

N ." 2:~. - Sn/1·r tlurida.~ cnrnnfrntlns 1111 c.rctu(·tio d11 
lfi llt'f/11/om{'lllor r/os E/t·içiít·~. 

l.a Sec~·ào. ltio de Janeiro. '\lini~tcrio dos 
Nrr,ocíos do l111perío em 21 de Fcvncíro de IH;,o. 

lllm. c Exm. Sr. -Sendo presentes a Sua ;\la
f~Cstade o Imperador os Ollieios de V. Ex. n. 0 7 c 
D de :30 do mcz proximo passado, aeompanhados 
das copias das duvidas propostas sobre a Lei He
[;Ulamentar das Eleições, e das decisões proferi
das por V. Ex.: lia o l\Iesmo A llGUSlo Senhor por 
bem Mandar deelanr a V. Ex. 

·1. 0 Que acertada foi a decisão de Y. Ex. quando, 
em resposta ao quesito do Presidente da Juula de 
Qualillcaçào da Frq;uezia da Capella, isto he, se, 
uCio ob~tantc niio tn a Camara l\Junicipal rcsrw--
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cliva cnmprillo o preceito do 1\rt. I." da Lei ci
tada, devia convocar o::; uoH>S Elciton·~ para for
marcHI a<tnclla .Junta, YÍ~to scJTIIl (ls nw~Inos co
nl,ccido~ po1· dlc l'rc:-idcilll', lhe <kclamu q•te dcYia 
convocar os Eleitores di~,;nh·ido,;, <' l'Oill l'ilt·~ ftlllC

ciott<II', pori:-~o qnc a Li!ll<tl'a d>l" llt'(l1Itadt 1S n:ío 
!tavia ainda JUlgado d,, v;tlidade cl<~ t'lt·Í<Jio dos 
ditos uovos Eleitores: c que 11:Ín pndt'IIll() In luw11· 
a ins!alat;ào da reft.:rida .I unta 11a l'poc;t 111arcada 
pela Lei em couscqucitcia daquclla duYida, dt·,·ia 
desir,-nar novo dia para a cl'il'bra<::io de,~e acto, 
!iuanlaJos os intersticio:-: exir~idns pda Lei. 

:2. 0 Oue tambem IH'm rc:-oln•o \. Ex. a duvida 
suseitad~ pelo Presideutc da Junta de ()u:tlilica~·:ío 
da Cidade das Lan11t1~eiras, ordenando-lhe que 

lll'OS('rruisse nos seus·tral>alhos a Illl'SIIla .lu1lla com-,, 
pnsta pelos Eleitores dissolvidos, alt; que í'osse re
cebida noticia Oílicial de tcrt'lll sido approvados 
os Eleitores da actual L~';;·i~latura, poi,; que a simple::< 
noticia da approvação da dci<)lo de tacs Eleitores 
dada por hum periodico não oll(·tTCC SIIJ!icicnte 
garantia para ::<c han'I'l'lll por Iq~itimos os mesmos 
Eleitores, e periGosa seria a opini:íu contraria <[llC 
poderia dar luç~ar a llliiÍlos abusos. O que cum
lllllllico a r. Ex. par:t Sl~ll eonhcciiiiCIIto. 

lkos Guarde a \. Ex. --- \ i,;mlldt~ <k l\lonl.'a
lqpe. - Sr. Prcsidenlt~ da Província de Seq~ipe. 

N. 0 2/1, - Sul r c d u rido. t'Jtnn1/ rnd11 Jltt 1'./'CI'Ilrtiu tla Lei 
lli'yllliiii/I'IIIUI' dos Ur·it:t!t·s. , 

·1.a Seccão. nio de Janeiro. l\linisterio dos 
Nq~oeios do- llllpcrio ('111 '27 de Fc\TITiro de 18;-JO. 

111m. ~ Ex111. Sr.---- Sua :\la.rresta<le o Impe
radot· ficando inteirado do que \'. Ex. cxpt-JC t'llt 
seu Oíficio n." 1:~ de ::o de Jaueirn proxilllo pas· 

T"t 
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sado áccrca da po~;sc da unya (amar~ :\luni('ipa I 
da Yilla do Brejo, i\ !anela d,·cJarai' a \. Ex. '!"C 
pat·a o ea-o de a Cam;tra !r:ttt~acta tt:!o pod•'l' or1 
niin 'Jll!'ll'l' n:unir-~c par:1 d:u· Jl"''~' :lfJ:i noYo~ \c
ITad.,n·,; .ird;;ado~ l•·;~itiiii!':i pnr· \. F-.;., dt·Yia r·c
cor nT-~\' :'1 provídl'nl'Í:t do ;\ yj,o d,: :; I <k \!ai< I 
d·· 1:-)',~t, c:-.pcdido aol're~id<·nl<: da l'roYÍilC'Ía do 
Hio <le Janeiro, IJ'"-' dc!tTiltirta qtw qnal<picr I(IIC 
f;<ja o mo!Í\o ]H'l,, qu:d dei\.<' de h:nt·r Sc,.:s:'w da 
Camara i\lnnicípal para o !1111 d<• .irtrarnentar e da1· 
posse :i IJo\·a Camara, se nhsc·n·c o arbi trio de ~ o 
l'rcsidcute da Calllara que liYcr de ser sncccdida, 
c em sna falta o \ ncad11r 111ais votado, com o Sc
crclarío, eon\·ocar t'lll e ,inramcutarcm tantos Sup
plt·tllt':i quantos ba:;tcm para han•I' Sr•:'<lo, e pe
rante a Carn:tra a~,;Írtt lll'{;ani,;:tda f;CrenJ jui·arncn
lados t.: itupos,;ado,; os !lo\·ns \ crcadorcs- e niio 
a~silll <lo indic:ulo por \.Ex. JHll' analogia do que ~e 
diqHíc 110 llccrl'to dc '22 de Jtdlw de 1 ~;:;~ (que 
pn1· enr;:1110 Y\'lll t•ifado no (lflicio de \·. Ex. \'1\IJI 

data de :n dt· .Julho de 1\':' ·,:\), ct111tprir1do ob:it'nar 

que, mesmo quando ;.;c quizc~:iL' procllr<tl' nos actos 
da \sc'CIIlhlt~a Geral LL'Iri:.:.hliYa allrllllla di:iJJO:'i-o (} 
~·?ío que 111ais analor;a t'tl:':-;t~ ú h)pothcse n~r-
lenlc, dr•\t't·a-~e :tlill's rr·1·nner ao lkcrcto de 1:: 
de Novemhm de 1;-;::·2 citadD naqul'!le de lt\:l::. 
O que commu1tico a \. Ex. pata H' li t'Oidtccimcnto 
C CXCCII~'ÚO, adH'I'(ÍIIdll tJ!H' ~~· ,ÍÚ l'~IÍYCI' jttl'alllt'll

tada a IwYa Canwra pl'la lÜrma onll'n;ula por Y. 
Ex., nenhuma Íllllo\·:H:ilo se dcn·rú fazer sobre 
esta formalidade, pelo principio cxpcndido no ci
tado Aviso de ;li de ~laio de 1~',D. 

Dco:i Guarde a \.Ex. - Yiscondc de l\Iont'a
kGTC. -Sr. Presidente da ProYincia do Maranhão. 

n 
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"'." :2;,, - /JI'rlunl Ítu·ulllflti/Ír' f 11 1'11'1' i, Íu ,f~ ·<~~~~~tr.f,·. 
'!'1,/u, t' ,!,· ]J,·tl/'11 ,/, j"111idu ,/,1 (.1/I/Jflt•' ll•l'i 

11.\ J'n 111 ( 111' ,/, I I'J'''''''"~'. 

1." SeclJio. 1\io dt• .l:i!l!'ÍI o. l\liiiÍ:'kiÍII tJ,,s i'lt~
·;•wÍ••' do (Illf:l'JÍO l'lll ·.> / <it• ~tI I'! t'Íi () .J,• J :--;,-dl. 

I IIm. e Ex m Sr. ·· ~.; u a l\ la.", ~ t a d f' <' l1n p c
rador, a quctll 1·1)i l'"'~I'JI1r• o (l,l,lil'il) dt· \. Ex. 
11." ~ de li do l'!ll'l'l'll(t• IIJ~·z Clll ljlll: CllllllllllllÍCa 

as dttvidas que lhe f'or:ú> prOJHl~la~ pda C:nuara 
:\lunicipal da Capital dctiE'a Província, e as dt-ci
sõcs de Y. Ex. sobre cllas, J\landa dcclarar-!!Ie 
que bem resol\'co Y. Ex. 

·1 ." Quando declarou ser itH'ülllpatiH·l a accu
muhuJío do exercício dos carr;os dt' Subdclt'[iado 
e YerPador, de confon11idade com a dcci~?ío do 
A viso desle l\linisterio de 2ti de 1\bril do anuo 
proxi111o passado, devendo-se a seu rcspci to ob
scn·ar o lJUC det.<~rlllÍila o Ucndo 11." '1'Z'J de 
~~ de Ar~osto de 10 .,,-,, <'t>tu:> 110 nJesnw 1\ \'Íso se 
dcterlllina. 

2." l)u:tndo tlcdarou a incomp:11ihilida1lc de o 
\lcdico de partido da Cat11ara aceumubr o exn
cicio do eaq~o de Yt'l't·ador, YÍslo que n:io pt',de 
t'lle ~cr ~lembro de 1111111:t <'lll'fH>ra~·?ío que lcm ck 
li~calisat· o eumprittH'tlto d<" seus dcYt'f'<':', e l'llt 

cuja depl'Bdencia cslÚ, devendo-se a ::en respeito 
observar o di~poo;to na ltc:;olu~·:"io da "\:.:~cmbléa 
Cera! Lc.o-i~lava n." :~i I de '20 de Sell'llliJro de 
•181,;>, l{ll~ declara incotnparivel a acctHJJtda<,·:lo das 
fullcçúcs de Empn·(~ado da Catllara :\lunicipal <' llc 
\'crcador, e orde11a l{lle o Emprqiado eleito qnc 
não se aproveitar da excnsa qne lhe coll!'edc o 
Art. ·1 \) da Lei do '1 ." de Outubro de 18'2(), não 
:'cja ~ulmitti<lo a accnmular as funt·t"'Ôcs do seu 
l'lllPJ'!'(~O. O que commu1tico a V. Ex. para !'CU eo
nltccillH'nlo, ohsnvatido q11c deve\. Ex., ljll:tlldo 
~ubmeller ao (~onTJtn lt11pcrial qualquer duYida 

l j 
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sobre a Lei Rerruhmentar da Eleições enviar copia 
assim dos Offi~ios das Autoridades que taes duvi
das propuzcrern , corno da de suas decisões. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1.\lont'a
legrc. -Sr. Pl'esidcnte da I>rovincia da Parabiha. 

N .0 2G. - /)ccfm·a rll• i · 1,/:1 ·isão do Presidente de Scr-
yipc de l/l(l//1{111' SlifJI.'('S{,!/' • 'I' do.~ J'crcadOI'C.~ C JuÍZC.Ç 

tle Jlo:; da Ctnllfl/'11 J]•t . 'J )c ltabaianinha pnra o 
adwtl tputdril'llllio. 1111 1

· ,J, unicamente dar posse 
ao.~ .l11i:::es de Po::: da F1 :iu do Gcrú, rom cxccpçíio 
do cil·ito 1'1/1 L" 111!}111', 1 11' wlo ser cllc 1'csidcnte 1lll 

1/IC.~ma FI'I'!JllC:::ia embora nc/la illegrrlmcntc qnalifirado. 

1.~ Seccão. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ne
gocios do lr;q>crio em 2? de fevereiro de 1850. 

lllrn. e Exm. Sr.- Seudo presente a Sua l\la
p,-estade o Imperador o Olficio de V. J~x. n. 0 8 de 
:JO do mez proximo passado, e papeis que o acom
panh{u·ão, relativos ás duvidas propostas pela Ca
mara 1.\Iunicipal de llabaianinha ácerca da posse 
dos Vereadores c Juizes de I>az eleitos para o actual 
quadriennio: lia o l\Jesmo Augusto Senhor por 
hem l\Jandnr declarar· a Y. Ex. que com acerto 
ordenou Y. Ex. c1ue se sobr'estivesse na posse dos 
cidadãos ele i Lo.s para ac1nelles cargos, com cx
cepção unicamente dos que o fiH·ào para o de 
Juizes de Paz da frcguezia do Gerú, sobre que 
não ha contestação, alé que o Governo Imperial 
resolva sobre a validade da sua eleição, contra a 
qual appareccrn reclamações de varios cidadãos, 
como Y. Ex. assevera: c outrosim mereceo a ap
provação Imperial a decisão de V. Ex. para que 
não se désse posse ao cidadão eleito Juiz de Paz 
em t,.o lup,-ar na dita Freguezia, visto que, não 
sendo elle ahi residente, uão púde pela terminante 
disposicão do Art. \)() da Lei H.emi!amcnLar das 
Elei~·(íc~ occupar scrnclhanlc cnrr,;:, embora fosse 



iller,almente qualificado na me~ma Frq~uczia. O 
<JUC communico a Y. Ex. para seu conhecimento. 

Dcos Guarde a Y. Ex.- Yi~conde de l\1ont'a
lrr,re. -- Sr Presidente da l'roviucia de Sergipe. 

;\ ,
0 '21.- Solu: durida~ ml!l·c o Jci Regulamentar 

dus UeÍ('fJI'S. 

1." Secção. Rio de Janeiro. L\linisterio dos 
.Nefjoeios do Imperio em 2H de Fevereiro de 18fl0. 

111m. c Exm. Sr. - l\Ierecendo a approvação 
de Sua l\Jage8tade o Imperador a tlcliheração tle 
\ .. Ex. de mandar conYocar os novos Eleitores c 
~cus Supplentcs para substituírem aos da LeGis
latura dissolvida nas Juntas de Qualificação, em 
conse<ttwncia de tér sido approvada a eleição da
quelles pela Camara dos Deputados: lia Sua l\Ia
~~cstade o Imperador por brm l\Jnndar declarnr 
a V. Ex. que as nons Juntas devem ser con
Yocadas e presididas uão pelos Juizes de Paz do pre
sente quatriennio como Y. Ex. determinou, mas 
sim devem os do quatriennio Gndo fazer essa 
convocação J e continuar na Jlresideneia das Jnn
las, ,·isto que a substituição dos Eleitores e Sup
plcntes não importa a destes Juizes de Paz CJHC 

~ão os competentes pela Lei Hcrrulamentar das 
Eleições para ultimar a qualificação por elles co
meçada. Cumpre por tanto que V. Ex. modifi
que a sua dita deliberação neste sentido, ficando 
V. Ex. na intelligencia de que são validas e devem 
whsistir as qualificações cpw houverem sido con
cluídas pelos Eleitores dissolvidos antes de cherrar 
:i. noticia das respectivas Juntas aquella deliLeraç;io 
de V. Ex., pois C[llC taes Eleitores fu~ccionúriio 
Ierral e legitimamente. O que communico a V. Ex. 
em resposta ao seu Officio n. o I;) de 31 do m<'z 
proximo pmsatlo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Yiscondc de 1\Jont.'a
lefl'rc. - Sr. Prrsidrntc da Província do 1\larauhão. ,, 

r 



PÁGINA ORIGINAL 
EM BRANCO 



( 27 ) 

COLLECÇÃO DAS DECISÜES DO GOYEilNO DO 

1m \SIL. 

18;)0. 

TmiO J:L C\llEI~\0 ;J." 

N.0 28.- l•'AZENDA.- Em '1 de Março de 18r10. 
Sobre rrralitlaçrio t' 11111fta ]11)1' fi!lta dt• Sei/o 

em documentos . 

.Jonquim José no1lrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, res
pondendo ao Olficio do Sr. lnspector da Thesoura
ria da Província do Maranhão de 29 de Janeiro pns
sado, sob numero 1, def'lara que o simples facto de 
requerer-se a qunlquet· llepartição ou Autoridade 
com documentos não sellados, não se póde consi
dcrnr huma subtracção nos termos do Art. 6() do 
J\egulamento de 26 de Abril de 181,.!,. para effeito 
de se impor lofl'o a multa de 20 a 1 00./t)OOO : 

tJ 

1.", porque ;is dilas Antoridndes e Repartições o que 
incumbe he não allcndet· oflieialmentc, ou dd'erir 
qualquer requerimento ou outro papel instruido 
de documentos não sellatlos> para não incorrerem 
ua multa do Art. ti5 § !,_.,: 2. 0

, pontue as duvidas 
suscitadas entre as pat·tcs e os Agentes :Fiscaes 
áeerca da taxa correspondente ao titulo que o deva 
pagar; a respeito dos prazos par a ri validação; c 
sobre as multas por infi·acções do citado Jlegula
mento, devem ser julgadas pelos Chefes das Hepat·
tições :Fiscaes que arrccadão o imposto do Sello, 
conforme o Art. 69 elo mesmo Regulamento, c 
com os recursos estabelecidos nos 1\rtiGos seguintes. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Mar~·o de 
1850. -Joaquim José HodriGucs Torres. 



( :28 ) 

N." :!!). -JUSTIÇA.- Aviso de 8 de 1\J.arço de 
1850.- Jo Presidente do Pará, esclm·ccendo a du
vida Rnsritada âccrm tla fianrrt que derem pre.~tar o.<; 
l:'srri crie.~ de ();1Jiuio.~. 

·1." Secção. Hio de Janeiro. l\IiuisLc•·io dos ~e
f~ocios da Justiça em 8 de 1\Jarço de 1850. 

lllm. e Exrn. Sr. - Sua ;\Jar~estade o Impe
rador, a quem f!Ji presente o Ollicio de V. Ex. 
de 16 de 1\aosto do auno pr~ssado, com os pare
ceres anncxos relativos á duvida suscitada, se as 
Camaras l\lunicipaes tem ainda as attrilmiçõe; de 
arbitrar, na forma da Ord. Li,·. ·1. 0 Tit. 8!) § 1 .0

, 

a fian~'a <JIIC devem prestar os Escrivães dos o,._ 
phãos para entrarem em exercício; Houve por bem 
1\landar ouvir a Scccão de Justica do Conselho de 
Estado a esse respeito; c Co~fonuando-se por 
Sua Imperial Jlcsolu<;ão de G do coJTeuLe mcz, 
com o <Jlle a referiua Secção expenut~ na segun
da parte da rPspectiva Consulta, l\landa o i\les
mo Augusto Senhor Declarar a V. Ex. em res
posta, que os actos de regular o valor das fian
ças dos Esc ri des dos Üq>hios, con heccr da ido
ueidaue (l'ellas, e l:tzc-las reaislrar, sl;jii.o cousi
demdos como altribuições, ou como obri~açõcs, 
dcixárão de ser a carao das CamaraJ l\Junici
pae.s depois da Lei do L" de Outubro de ·1828 , 
<JUC, não as tendo especificado em al~um de seus 
artigos, concluio uo Art. ao decretando a revo
gação de todos os AI varás, Leis, Decretos, e Re
soluções, que davão ás Camaras outras attribui
ções, ou lhes irnpunhão outr·as obrigações di
versas d.as declaradas nella , e que por tanto a 
fiança se deverá prestar' perante os respectivos 
.Juizes de Orphãos, observando-se o disposto na 
citada Ord. , e no Tit. 88 § 5!,., {L que se ella 
refere , com as alterações seguintes, ora imlis
pcnsa \"CÍS scaundo a Legislação actnal : 1 . a de SCI" 



incluída ua Escriptura a certidão llC{pliva do Ite-
17istro fl'cral das h"flOLhecas, relativa ao;; bens, 
tl tJ ,J 
que se sujeitarem á llança: 2." de ser feito o 
rc~istro da E~criptura em hum livro proprio do 
.Juizo, visto <pie o uão deve ser na Carnara 1\Iu
nieipal. 

Deos Guarde a Y. Ex. - Euzehio de QuP.iroz 
Coutinho l\Jalloso Cantara. -· Sr, Prcsidcut.c da 
Pnn-iucia do Parú. 

N.o 30.- I'hiso de !1 de l\larço de 1850. -.lo 
Prr11idcntc tln l'rurinriu tlo l 1ui'IÍ. llcsolt'c as rlu
·útla.~ propo:;to.~ JwfO .l11i:: de J)ircito da Comarra de 
Brayrtll('ll, n·latirrt!lll'lllr' ao modo rle tiiiii)II'ÍI'-.~c u 
di.~poslu 110 A ri. ::W ~ I. o a fé 1. o dtt Lei de :J de Dc
:;clllhi'O de 1811, f 110.~ Arts. 2'2:2 c ..iHI * t.o do 
Hcgulrunc11tu de 31 de .Janeiro de LR12. 

:3.a Secção. ltio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
rrocio;; da .Justiça em \) de 1\Jan.:o de 1 t\50. 

lllm. c Ex.- }<'ui cntrer,uc do Officio de V. 
Ex., wh. n." 7.i, c data de '22 de No,·embro do 
anuo proximo preteri to, cobrindo a copia dá cpte 
a V. Ex. dirigi o o .Juiz de Direito da ~ornarca de 
Braganc;a, dessa Proviucia, propondo as duvidas 
que se lhe ofl'erecião sobre <tuatro ponlos de Di
reito, I'elativos á administr·ação da Justiça; e se 
me ofl'erece declarar a V. Ex., para sua intelli
r,encia , que tendo Sua 1\Iaaestade o Imperador, a 
quem forão presentes os referidos Officios, Man
dado consultai· a Secção de .Justiça do Conselho 
d' Estado , sobre a materia delles,. sendo antes 
ouYido o Conselheiro l'rocurador <la Coroa, Houve 
por bem pela ~ua Imperial Resolução de (i do cor
rente mez, e ue conformidade com o parecer da 
referida Secção, que lambem se conformou com 
a opinião emittida por a<pwllc Magistrado, Hesol
ver o seguinte: 



;,. 
":' [ 

i. 

~·~--~--~--~----21 .......... 
( :w) 

1.0 Que o Juiz de Direito hc obrigado a abrir 
correição na cabeça da Comarca , ou no Termo 
em que residir·, a fim de poder cumprir· o dis
posto no Art. 2G § I." até !, .. o da Lei de 3 de De
zern bm de 18 'í-1. 

2." Que o Promotor· Publico deve srr ouvido 
antes da- !li'Ontmcia, nos crimes em que lhe in
cumbe denunciar, na fónna do Art. '1'22 do Re
gulamento de 31 de Janeiro de 184-2, segundo 
o qual, na concessão e arbitramento das fian
ças, de\·e tarnbcm ser ouvido, par-a requerer· o 
que for a bem da Justiça. 

3.0 Que na sentença, em que for o escravo 
condemnado a açontes, deve o Juiz, que a pro
ferir, Lambem condcmna-lo a trazer hum ferro, 
pelo lernpo c ma11cira <pte fiH' designado, confor
me o Art. GO elo Codirro Criminal; não competin
do esta altril)llição ao Juiz executor, ao qual só 
incumbe a fiel execnÇétO das sentenças, não as po
dendo alterar para mais, ou para menos. 

4.° Finalmenrc, que o Juiz de Direito, quando 
inlerpozer· a appellação ex-ofiicio, no caso do§ 1. 0 

do Art . .'lt,a do Hegulamento de ~I de Janeiro de 
18!~2, deve, depois de declarar que appella, pro
ferir sentença. conforme a decisão do .Jury, a fim 
de se poder tomar conhecimento da appellação no 
Tribunal competente. O <{Ue a V. Ex.. Ütrit constar· 
ao r·eferido Juiz de Direito da Comarca de Bra-
gança. 

Deos Guarde Y. Ex. - Euzehio de Queiroz 
Coutinho 1\lattoso Camara. --Sr. Pre:>idente da Pro
vincia do Pará. 



( :li ) 

f:OLL!~U:\0 DAS DECI~ÚES DO GOVEnNO DO 
.\ 

1\1\ \SIL. 

TO>iO 13. C,\DEH:">/0 /1." 

N.o :\1.-FAZENDA.--Em :l de Abril de l8:JO.·-
/.r;r·ll~·~io de Se/lo r'/11 rlol'ltllil'llfus, q111' .•·r· oriuil/lio 1/e 

1'1:1/li'Wlos mm 11 Fw:.;cwlo Xal'iono/. 

Joaquim José lloch·i(illCS Torres, l)rr!"idcnte do 
Tribunal do Thcsoui·o Publico Nacirllwl, rcspon-· 
deudo ao Offieio do Sr. lu:;pcctor da Thcsour::ria 
da Pnwincia do Pará dP () de Fc,·crciro pas~;ado, 
~ob n." :l, deelara 11t1C os Conhecimentos de re
cibo em ft'lrma, on quacscpJCr contas, <pie se ori
f:iu;"io de coulractos com a fazenda, por SI'I'Cill 

relativos a fiscalisação e contabilidade, devem se1· 
considerados papeis expedidos pelas 1\epartiçõcs da 
Fazenda, os quaes estão isentos do Sello em vir·
tnde do Art. 1:3 da Lei de 2'2 de Outubro d(~ JR:lG, 
em c1uanlo nào fiH·cm a .i uizados ou produzidos e o mo 
documentos. 

Thcsouro Publico Nacional em 3 de A lll'il de 
·1850. --.Joaquim José ltorlt·iaucs ToJTC!". 

N.o 32.- Em :l de Abril de 1~30.- Nas Thcsuu
rarias, no acto do Bala11ço, deve veri(tcar-sc a exis

tem·ia dos saldos do.~ Cofres das Pagadorias 

Joaquim. José Rodrif:HCS Torre~>, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, em n:s
posta ao Oflieio do Sr. Jnspeetor da Thesourari:· 
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tia Província da Bahia de 27 de Fevereiro ultimo, 
sob 11." Gíl, em <tne pe1·r,unta se se de\'C eontar o 
dinhe1ro 110 aclo do Balanço para a verifi<,ação 
dos saldo~ nas Caixas tbs Patradorias militares, de
cl.•ra-lhe que nesle acto n:to se púde presci11dir 
de verificar iG·ualmenle a e:-;: '!'·ia dos Cofres das 
Pa1~adorias, pontue do não anH· destes se pócle 
originar aiGnm abuso, <{UC ~ evita feudo os res
ponsaveis certeza de <pie o saldos le todos os 
cofres a seu carGo h<to de ser apreseul' :os na(luella 
occasiào. 

Thcsouro Publico Nacional em :3 de Abril de 
1850. - Joaquim José RoclriGues Torres. 

N.o 3:3.- Em :: de t\ln·il de 18:íll.- Dcmis.~i'io dr, 
Col/cctores e /:'si'/· i nic.<; pelos Preúdcntcs das Provin
r:ia.~; isso niio os ?"!'.~alua do procediml'llto contm os 
r1ue rl'll'ln os dinhl'iros JHlblicos. 

Joaquim José Rodrirrues Torres, Presidente do 
Tribunal do ThcsOUI'O J>ublico Nacional, em res
po:;ta ao ( lllleio do SI'. lnspecl:tl' da Thesouraria 
da Pro,·iucia da Bahia do I. o de l\larço proximo 
findo, sob u." 6'~. trataudo sobre a demissão dada 
pel•l Sr. Jlresidente ao ColleciOI' c Eseri\·ão da Ci
dade de Sanlo Amaro, em lugar da suspensão im
posta áquelle pela falta de cutreaa em tempo dos 
rendimentus a sen carrro' e principalmente de 
dí11heiros de Orphãos, declara-lhe que as ditas de
missües sendo fundadas na ordem do Thesouro de 
·t4 tle Outubro de 1 ~H~l cabia uas attribuições do 
mesmo St·. P1·esideute, e devião por is:;o set· cmn
pridas, como forão pelo St·. lnspector, que nem 
pot· isso ficava inliibi(lo de procedet• administt·a
tivarnente eontra o mesmo CollectOI' na fôrma do 
Decreto n." ü57 de 5 de Dezembro de t81~9, visto 
que a demissão o não resalvava do procedimento, 



( 33) 

ordenndo pelo memw lkcrelo contra os que retem 
os dinheiros publicos alêru dos prazos marcados 
pela~ Lei~ c llt:'[:'tdamenlos. 

Tlll'souro l'uhlieo Nacional em 3 de 1\bril de 
1 t);,o.- Joaquim Jo:,;t: Hodri:~ues Torres. 

~. 0 :H. --JLSTICA. --Aviso de rl de Abril de l~fiO . 
. In .Tui:; J/uniri}wf r/11 :L" 1'111'11 tia ('tir/t', ti•·r/!11'11/ltlo 
IJII!' 1/ fÍtJIIit{IIÇiiO dtt 11111fff/, IJIII/1/({0 m /'I;IIS .~t:jriO IÍ 
t'fllf I'OIII{cntllllllu.~, tler1·-.~1' jit:;r'l' 110 .Tui:::o tlus t·.n·ruçiíc.~ 
do {11ff111' Cln IJIIC O.~ /!/I'SIHOS 1'! 10.~ 1'.~/ÍI'I'I'C/11. 

Hio de Jatwiro. I\lini~terio dos Nc1}0cios 1la Jus-
• .J ( 

IJ~·a em :, de Abril de 18:J0. 

l-'oi rcct·hido o sen Oflicio de :3 1lo corrente, 
COJIIllllllticaudo que o Juiz ~lunicipal de <..:ampns, 
em n·z de ltl<tltdar, como Y. S. llte p•·tlira , os 
elt'lliCJllo~ ll('Cl'S~ario,; para a'tui se L1zcr a Iiqui
da(;;lo da mtdta a que t'or:ío cnndcmllados al:~nns 
réo~, remctriclos por aquelle .lniz<l para cumpri
relll a pena na Casa de Co!Tec~·ào, fizcm naquclla 
Cidade a li<tuidac;:ío por meio de arhirr:uncnlo, c 
fCiptisilara pot• carta precataria qtw r. S. o lll<lll

dassc inlintaJ' aos rcos, c em rcspos!a l•'ttiJO de 
declarar a Y. S. que seJnpn~ que o:; n'os forem 
remcttidos para cumprimc11to de senkn«;a, sem 
~e ler liquidado a multa no Jni:.;o que (lS I'CIIlel.

tc, dc,·c a liquidação set· f~·ita no Juizo <las Exe
cuções do luuar, em <tue os mesmos réo5 se acha
rem. 

Deos Guarde a V. S. - Enzcbio de Queiroz 
Coutinho 1\latt.oso Camara. -Sr. D. Luiz de Assis 
1\Iascarcnhas. 



______ _. ........ 
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N .0 35. -r\ viso de (; de Abril dú~ '18:>0. - llesuln· 
as dur idrfs .~w;r·itor!a.•; :w J 11 i::u Eu/cúw:t i co a 1'l'.~jlf'i tu 
da ncC('s.~idrulc d:· mnr:i!iaçrio nus cruw;s de dinJI'tiu. 

T1io de Janeiro. L\Jinislcrio dos Ner,ocios ela Jus
tiçn em (j de Abril de IE'-~>11. 

llln1. ~~!'.- Foi Jll·csen!· :1 Sua T\far~cstadc o 
!n:pcradPr o Olfieio l'lll que . 111m." solicita, tp!e 
:C:t' ctdabc!eca lnnna rt·r;ra fi·. t e im·ariavel áccrea 
th l!l'Ce~si<Ltr!e da coJ~cili:w·;,> nas causas de di
,_.,>!TÍo, c:\pondo ;:s du,·idas" <;:!é~ se tem su~eitado 
a re~pcitu no Juizo Ecelcsia~tieo, e a opinii'ío da
quelk:; que ;dlil 111:-io qne ll:JS causas de divorcio 
qtH1ad tl:on:m cL cohabitaLiotJC:n, e ainda n:ais 
nas tk nullida<~c de 11~1trimonio, não podem ns 
p~l! Le~ Lr;w~ir~ir, 11ii" sendo por is:;o ncccs~ario rc
cO!T<''' pn·ri:Hncnle ao:; tcrJno:-; coneilial.orios, e o 
1 lc:'mo ,\u(~trsto St~llhOJ', Co11linmando-se com o 
p<!rccer d:t re,;pccli,·a Sccçiio do Conselho <l'Estado, 
·'.Janda responder a r. 111m." que' sendo incon
[Cf'lan·l a utilid:ale Christà c política que da con
cilia~·ilo p!'>de resultar nas causas de din)l'cio, deve 
clla ~cr previamell!e intentada nns ditas camas, u<io 
podendo porêm ler outro dl'cilo que não seja o 
de c·.-!t<tr Jirir~ic~ c l'ti!IIÍ!lll:tr a perfeita união dos 
l'nllill."t'~, o qut! IH' t'•>ld;,nne 11:!o ~<'>:i Collslit.uic;'io 
,:q . !r;;p:Tin, t! L1·;;i.·hf·io Ci\ il <'OITl':'Jl!tllllclllt', 
('()!!lO ;'t que rene l;S Bi,;pa:!D:\ do Brasil. Nii.o hc 
~·n•·L;nt !'"c•.'::'Saria a concilinç:io no ca~o de se (H'C
, ·ntlcr cu :1c\'t'l' Ítilt'!!!:n· a acc:io de di,·orcio c se
par:~~·iin pl'lo motivo da tllrllitf:!tk do matrimonio, 
;· >:'(i'H' :•:;l;in procede a cxcep~ão C-'lah·kcida pelo 
~r!. 1_;_ .. t 1a llisposi(;;io frovi~oria Úccrea da Admi
iiÍ,:tra~·;[o da JusLi~·a Ci,·il, YÍ:'!o como as pa1'lcs 
~;.-~!) pPd!~!ll lransir;ir a I'C:'(H~ito da nu li idade, que 
:: '') I!" pa!·a dias rulli~sind, como foi dcclanulo 
:•u :>:;Í!Il('!llo do ,\udit. Ecelc:-;. Til. '2." ~ 1." ll. 0 7~1. 

:;, •. >~; Cuardc :t \'. 111m."- Eu;~cbio de Quei
' o/. 1 :c'llitdJO '\Jaflo~o Caanra. - Sr. l\Iouscnhm 
\ i;;:11 :o (;,•rai rln C<\r!e, 



!"\ o :Jfi. -· 1<',\ZE:-\B.\. -Em 8 de Abril de 1850. 
(}IU'!II dcre JIUSSI'I' lif!t''·/r!i,'IJI'S dl' {l'l'lji!CIII'ill 1/Ull 

/'11 /'ur!lll:i. 

!IIm. c Exrn. ~r. - lksir,·narl!lo a palavra
Cht'fe- CIIIJII't'f;-ada p~'b Lvi de '• de Outubro de 
·J~;{J, ArL 10:1,:1 prinr·ipal pt·s~t•a dt~ h11111a eor
pora~·:'io, ~ú dt~\·e co11"idc• ar-se COI!IO tal e111 rc
lat.;i!o a:;s l':!l';)cl:os o cr:1inari!J, <' 11iio :l~:;i~n o \·i-
1iariu {;t'rnl, c ns t!as \;:r;~:', ~l'lldo por l:tlli:J aquellc 
o competente para pa,~ar allc~la<;ü,s de frcqut'llcia 
aos \ iG·nrios, exi~lindo 110 lur~ar, e n:i.o exi~ti11do 
<1s Ca1nar;1s 1\lunicip:!t':; •·csppetivas. O <(UC parti
cipo a Y. Ex. para sua intt'llir~·encia c em rcspo"La 
ao seu OíHeio de ·Jl,. de Fewrciro ultimo sob 11.0 !,. 

Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do ltio tlc 
Janeiro em 8 de Abril de ·18:->0.- Joaquim José 
Hodrir;ues Tones. -Sr. l)rcsitlente da Pl'Ovincia 
de ;\liuas Geracs. 

N.0 31.- Em 8 de Abril de ·18:-íO.- Morm o (t'/11]111 

C li I· 'flW dcri'Jn mll/1'('111' 11 1'1'1/CCI' urrlcuorlo os !I."' /~'s
aiptiii'UI'io.~ atl111ittidux Jlll/' f'UIU'ti/'.~O 1111.~ Tlu'W/1/'tii'ÍIIs. 

Joaquim Jo~t: 1\ndri;;·:~:-s Tt>tTl'S, Prc:.i:!!'lllt• do 
Trilmual do TltPsouro i'uhlico ~;:tt'Íonal, l'lll t·es
po~!a ao OL!ic!o do Sr. 11::-:pcdm· da Tl:esourat·ia 
da ProYincia de Govaz de lO de .Janeiro dcslc anno, 
sou. u." ü, a rCSf~Ciln do LCIIIJIO dt~ pr:llica que 
se deve contai· ao :L" E~t'l'ipt urario l"!·aneisco ~)arques 
Lopes FoGa<.:a para ter li!(j:!r o YCIJcinwnlo do res
pectivo orden:Hio, dcclara-1!1e que os seis mczes 
de pr·::Jiica den.~rn HT cnn!ado:> da dala da appro
vac;úo do candidato no concw·sn para se lht· coutm· 
o H~IJ('Ímcnlo, coufDrt:!c a ordem de ti de NtlYcrn
lll·o de ·18',.5. 

Thcsonro Publico Nacioual em 0 de Abril lle 
I t:\GO. - .!oa1ptirn Jo~t·· ltodri1~11e:; Torres. 



J'\." :~8. -EIIl ('2 de .\1n·i1 d!' ~~~l(l. -- (,'s flt,'SIIIl/1'1/I!S, 

Pll!{llilrm·s' (' . f !ulli.J'III'i(i·s til' ljlilli'''f(li'J' npui'li•.'!I'S 
Pu/1/i,·us tll'l"l'/11 jil·r•sft/1' fiuu~·,, /11/S T/u·s,;Jfi'IIJ'i'i' . 

.loaqrrÍitl J,,.,~ Hndri;;tH'~ Tun<''• l'lt'-itl('llll' do 
Trilll111:d do T1ll'>tllll'll l'tliJlil'o :\;I!'ÍIIJI:d, 1'111 r•·,;
P"'I:I :1n ( )llicitl tJ,, Sr. 111~1'' t'lnr d:1 'I Lt'>t!lll :11 ia 
da l'n!\'illcia da 1\:tll ia de !I d1· \I:! ll'll ui! i r:J(), ~o!, 

11." /I, t'll\ ljlll' Jll'dt• ('c('l:ll t'!'Íill\'llill' :1 l'I'~J)('ilo cl:t 
lit•p:lrlit::lo o11d1~ dt'\'1'1':-ro Jllt':'l:ll' li:tlll':t o,; 1\lllltJ
x:riifc·,; d"" .\r"cll:ws d1· .\l:trirtlr:r, ~l' 11:10' n•.-p<'l'li
,·a,; Jll'jl:rr: icl11'", c<llllo (l'lll ~ido a 1'' :1 tira, nu ~~~ 
(HI,\Jllc ::~ Tlw~l>\!1:11 ias; dccL11 a lhe l(llt: ;r;; li:tn
"':ls tl11,; l'a;;:itl"rT;;, Tl~t·~mll'l'Ín•s t' 1\llnox:trif'1':' tk 
!11d:~,; e <Jil:ll'~IJlll'l' Ht·p:rrlit>'t-Jr·,;, dt'\'l'lll HT lmn:t
da;; lltl '1111'-lllll'<l ;t,; '111(' '''"1" it.lo :'t 1:1'\1'(('' (' ll:loi 

Tl~t'"llllJ:II i:r.; :1,; <!"'' flt'lll'llt't'lll :'1:,; T!tc,;ottrarias, 
P"~''llll: IIJI';; C<llllJil'IÍ:ido Íll-{ll'l'l'illlttr c 1isc:di~ar 
a d1 "P"za dos di1tlll'ir1:,; ptiblil'"~, ClllliO dt:lennina 
o ~; I (I tio 1\1 t. ti." d.r Lt·i dt· '1 tk Out uhro de 
I;--;;; I u:-10 P"d,·nJ l''\t'l'l'l'l' o IJlll' 1111'" illl'tllllhc~ a 
L1·i, ~t'lll l'rinciJ'i:rr lll'h tiallC:t, '!"'~ dt'\'t~ Sl'l' to
lll:td:r co11t :u1tl Íl'tlcia l'i,;c:rl "''l>rc a id"nt·idadc dos 
fi:rdor<':', e ~" por :tl!!l~ll I L· !JIIe ~c lo111:io St'IIH!
IIJ:IIllt•:-: li:111<::r~ 11:1;; 1\i'Jl:lrlil,iit'", 1'111 '(lll' 1<'111 di' 
:-l'n·ir o,; i:lll(ll't':';:tdo,: :-11.i1·ilth :r ,·ILL', I' L1h1•z O'l'lll 

dt'l'''lldl'llt'i:r dt• (ll'll''l'~~o :d;;rllll. 
Tlll'~tllll o PuiJ!ictl ;'\:ll·itHr:t! l'lll t '2 de dt~ ,\h ri! 

de I N:lll. - .lu:~tplÍIIt .!tJ:-1', l\odr1;;rl1 s Torres. 

N " ::cJ.- E111 2·2 d1~ 1\ h ri! d,~ 18~!1. - S!'//tJ rlus Ti
tu/os rl•1s UffirÍtit'S tf,• JusiÍ('''· 

Jo:1quim J11Sé Hodri~·ncs Torre,;, Presidente do 
Trihrlllal do Thl'SIJIIIO Publico \acit>nal, dl'1'1ara 
no Sr. ln~PL'Clor da 'I '"Oilraria da l'nl\ i11ci:t da 
H<thia, Clll. rl':-:posla ao Sl'll Oflicio 11," t\5 de :2'2 de 

n 



'I' ) oi/ 

:\hn;n nlltnto, qttt: "' íl!lit·iat':' dt' .Jn,lica 'l''t' ti-
Ycrctn titulo-. dt' :-'l'l\t'll1ia Yi1alici.t <r" l'llill!ll'('
ltt' 1111 i d {),; ll ( ) (~ 1 . 'I d I r: i I )I' 11: I a li li ( "\ : l :l L { 'i I I • " '2 11 : : 

dt: :\1} dt' \:l~-~'lllhl<> "'' J:)'tJ. ljll<' llLIII'Lt l'll!JI'.rl 
qrt:ll'l'll1:t lllll' l't'l\!11 .!:· ittl!'<l-1<1 :1 \·i,;t:t d11 ICtllli-

llll' 111 I) ()I I h I . i{.,-) ( '~ ) \' ' - ~ l: I i',' i. '~ .I : I . l i (.i: lf' ; . 
Tlw.•:>:tro p,,l,jj,··~ \;q·i:nt:d cltt ·2·2 :lt~ Abril 

dt· n.:.:~'l. - .lt•:q,,;,:, _,_,,~·: n(lrlri, 1
1
lll'' Ttl!Tc~. 

"\." 'd).- Em '2li ti•.' r\lllil dt: lS.-1ll.- ()~ fll~ji:'l'/11/'1'~ 
d•t-~ T/u·•; Jlfl'lft'iifs ,,.,;,.,lf olfiriu:· tfx l!lti//us 'fi!'' fi'l't'/11 

iu'l'u,;fu\ /1:-/11.\ ,/r;_, ( l(tuJ,·:I''x. 

Jo:-~qrtiltl .h.;t~ lit)•!ri;~:tt•:.; Tonc~, l'rc.:idcnl<~ 
do Tribunal do TIH':-O:II·tl l'uhlico :"'aciotJal, I'PS

po!tdct!do ao ()f!it·io 11." :_li) dt: I í dt: \Ltt<:<> pa:-:::rtf,, 
do S.-. ltr.;lwcflll' da Tlrt''<ltll':\i i:t d:t l'r"\-illt'ia d() 
:\lal'anlt ~~~. dt•t:!:lr:t <jll:· 11 lii<'Stllo St·. ln.;IH't'l<ll' e'lav:t 
llO !'l'il din·Ílo, 1\ll'IIH(<I Cíllrill'Cl'O C dl'((•rio O Cl1ll

si;;·tl:tl:t!Í<I do !':tl:t1'hll llirrarll:tl'<jii<'Z -- l'tl!'llllt:t --

para !'t't' alli\i:td,, da nlldla l[llt~ lhe (',,ra iuqlllsla 
pdo ftlSjit'C(<I!' da ~ lf'ltllk•;·:t dt·~~:t 1'1'11\'Íill'Íil 

1 
YÍ:-<Io 

q111~ o 1\.t'(jlllaull'lil" 11." ::ti'1- de ;;[) dt• .liitrlll• de 
I S'~', ll:itl altcrotl ;1 di~po~it;:i11 do dt~ '2·2. tk .lu11llll 
tk I tnli 1\rl. :::: ~~ ltt, <pH: cnrt !'cTio ;':; The:-:ou
raria:-; llas ProYÍtleia~ a l;terddade de alli,·ian·m as 
mul1:-rs itupo~las pdo.; [,,,_pcctor·t·s das 1\ICurdc;;as, 
~eudil e.;t;~:-: de 1011·~'"'0110 011 dahi p:tra t·irua. 

Tlre::;ouro l'ttLlim 1\aeiotwl l'lll '2li de :\bril 
dt• ll:\:1u.- Joar(ltiru .José ltorii·ir:llc5 Torres. 

,., 



N." .~.1.-Ern '2G Jc Abril <lc 1Sr)O.-.tncoragnn 
IJIIC tft'l'l'lil (l.':fr::·nJ:{JII/'1'11('1;('.~ (jiiC C/l{l'li/lrfo C!il fos/1'11 

}lu:; f-'1./ íus riu /JJij.'l'l'iu w!:t'l/1 n:;il nii'!F'· 

.Tn:Hj!liill Jn:(: HnJ! i(rt~('S T:JITCS' rrl'sidcntc elo 
Tribunal do Tl:e:':•uro Pt~IJ!i~.:o :·,;,cio:1:d, deferindo 
o rcqnerir11euto de \lanocl .loaquilll feneira i'\ do, 
propl'ietario da barca nacional - Saudade-, or
dena ao Sr. f tt:::pc·c!nr da Thc~orn·aria da p,.o,·in
cia de S. Paulo, Clll ; c~po~la á ~ua inf'órrnnção 
do 1." de l,lal'(:o ultimo , que rnnndc reslÍluÍI' 
ao supplieantc a qu:mtia de 150.1:)750 da meia 
ancora.<rern <illC lhe foi exiP,ida na i\lfande.D',a de 

tJ t t 

Pa:·amtrru:í. na sua YÍ:-trT,:_•m dcsla Ctktc, onde ha-,, ' 
via p:tg·o a Ir·~;wcli\·a meia ancorafrcm, porque 
os lt<'<'l'•·tc;s de :!O de .lull1o c 15 de NoYcrnhro 
de J~'J', i~cntio de meia anror:tG·ern ns embar
cações que, eu!rnndo crn la::;Lro cru ({'lal(ptei' porto 
do Impcrio, sahircm carrqpdas para portos es
lranG·ciros, quer completem o carregamento n'hum, 
<pter etu tllais portos do Hra;;il. 

Thcsomo l'ublico ~acioual em 2G de Abril 
de 'I 850. - Joa(ptirn José Hodrigues 'fones. 



( :10 ) 

COLLECÇAO DAS DECISfJES DO GOYEI\NO DO 

Hll t\SIL. 

TO~IO 1:1. f:,\DElt:'iO ;, ... 

N.o 1,2.- FAZEND,\.- Em o l.o de l\Iaio de 18:-íO. 
Se/lo do wpprÍmi'Hfo do WIISI'HIÍIIU'IIIo do JIIIC 

un tutor Jlll/'11 t'rtSUIIIC/1/o. 

O Sr. Administrador da Ticeebedoria, em so
lução ao que representou em ·15 de Abril úccrca 
dos Di1·eitos de Chancellaria desir,nados no § ;w 
da tahella annexa aos Arts. 21,. c ;n da Lei de ~W 
de Novembro de I ti i I , se de ela r a que o ~ /ti da 
tabella a que se rel'erem 0s Arts. 2ft e :n, he 
claro c não admiltc dnvida, c em virlnde Jellc 
só deve cobrar-se o irnposlo ahi estabelecido do 
suppri men to do conseu ti mcnlo do pae ou tutor 
para casamento. 

Hio em o ·1. 0 dt~ l\Jain de ·lf;f,tJ. --Joaquim 
José Hodrigncs Tones. 

N. 0 !,3.- Em 3 de Maio de 1850.- ()unn tl1T1' 

1mssor o.~ otll'sforlns de {reqlll'lll·io o os l'11 /'lichos . 

.Toartuim José Hodrir,ues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, respon
dendo ao Officio n." 19 de 28 de Fen~reiro pas
sado do St·. lnspeclor da Thesonraria da l'ro,·incia 
do Ceará, declara que uetcrmiuando a Lei de fi. 
de Outubro de ·18:1 I, Art. 1 o;{, que não se pa
rrucrn orllena1los aos Emfll'l'fr:\llos t:ivis, de }''nzen-
"' n 



••• 
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da, Litterarios, c Ecdesiasticos sem att.cstações de 
ti·equencia dos Chefes respectivos, c Hão os ha
vendo 110 lup,-a1· pelas Camaras 1\lunicipacs, a pa
lavra- Chefe-, de que se serve a Lei, sir,nifica a 
principal pessoa de huma corporação nn socieda
de, c por e~ta definição se vê, que a respeito dos 
Pa,·oclws os Chefes são só os l~ispos, e que estes 
hc que devem passai· as alt('stações, mas nos res
nictos termos da Lei, isto he existindo no lugar 
da re~idencia <los Paroclws, c não se verificando 
esta hypothese devem ns atlestaçõcs f.Cr passadns 
pelas Cam:u as. 

Thcsouro Publico Nacional em :3 ue Main dt· 
1 R50. - Joaquim José Hodrig·ues Torres. 

N." M~.- Em '13 de l\laio de '1850.- A sisa da or
nmataçlio de ben.~ nacionacs deve ser paga nas 11/esas 
de ]lendas, c os Empregados derem harer a porcm!
tayem que lhes nwrr·a o Regulamento. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, declara 
ao Sr. Inspcctor da Thesouraria ela Província de 
Serr,ipc, em resposta ao seu oflicio de 20 de rc
vcreiro deste anuo, sob n. 0 8, que não he appro
vado o eontracto feito com 1\lanoel l\lrweira dt• 
Sousa l\Iacieira, c .José l\Ioreira de Sonsa 1\lacieira, 
constante das copias, <pie aeompanhárão o dito 
officio, da arrematação do Trapiche de 1\Iaroim, 
adjudicado Ú fazenda Nacional po1· execução mo
vida a José I>inlo de Carvalho, pois que Joaquim 
Lopes da Silva o{I'crecc condições mais vantajosas 
{t me\'ma :Fazenda; e ordena que o dito Trapiche 
st•ia. 11ovnmentc posto crn praça, tendo-se em vista 
a ordem de ,í de Abril de 18-lü, c sujeitando-st
o contrado que se fizrr :'t approva<:iio dn Trihn
ltítl do '!ltt'"Otii'O. 



Respondendo tarnbem á duvida proposta pel() 
mesmo Sr. lnspector no final do seu dito ofTicio, 
declara-lhe que a sisa de arrcmataçiio de bcn:o 
Nacionaes pertence á Mesa de Hendas, e não 1Í. 
The:;ouraria, em virtude rla d isposiçào dos A ri~. 
5. 0 c ti o combinados com o Art. 7G § 7. 0 do nc
gularnento de 30 de !\I aio de 1 ~1G, competiuuo 
ao r·cspcetivo Administrador a porcentagem esta
belecida para tal cobrança na fúrma do 1\rt. H." 
•lo dito Itegularncnto. 

Thesouro l 1nblico l\acioual em I;) df' Maio dr, 
1 ~tlO.- Joaf{uirn Jos{: liodrirrucs Torres. 

,J 

~. 0 45.- Em 1:J de :\Iaio de 1850. -- Scllo q11r 
drvem pagar os Pároclws cncommcndados c Empre

gados de nomearão tempnraria. 

Joal{UÍm .lnsé li odrignes Torres, Presidente; 
do Trihunal do Thesouro Publico Nacional, res
ponde ao oflicio do SI'. Inspector da 'fhesouraria 
da Província Je São Pedro de 20 de ~larço ulti
mo, sob n.o 20, que os Parochos encommenda
dos, c os Empregados de nomeações temporarias, 
tendo provistlcs, e nomeações annuacs, devem 
pagar o Sello do Art. 20 do l~er,ulamento de 2.G 
de Abril de 18V,.; porôm se os títulos de suas no
meações forem de mais de armo, eslão cornprc
heudidos na litteral disposição do Art. 13 do dito 
Regulamento, como já foi declarado em ordem de 
6 de l\Iaio de HV,G, 2'2. de l\larço c 8 de 1\Iaio 
de '18/,g, devendo os referidos Fu nccionarios pa
gar os competentes impostos, sempre que obte
nhão renovação de suas nomeações. 

Thesouro Publico Nacional em I a de 1\Jaio d0. 
t8;'í O. --·Joaquim Jo~é Hodrigucs Torres. 
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N." .lG.- Em 1 J de \I aio de 1 ~;ítl. - Sohrc a {a
rflgem d,.~ t,ti.ms d,• assw·,n· 1 rmt tf'l' luyor a 

Uf!j!l't'/ii'J!SitO fi" i' ti Í f fi'/' e !l~'f'S llfiS f(!/'!(~. 

Joaquim José Hotlri;~ues Torn·:;, Pre~iLlente do 
Tribu!lal do Thc~()llro l'ublict> :'\;tcional, t•m YÍ~Ia 
da infi>I·rn;H>In 'fllC d<·o o Sr. l!tspector da Thcsnu
raría da L'rovitJeia da Bahia <'lll seu oflic1o do !." 
de '\Tar(o dc:;tc an11o, "ob n." li:-1, a rc·~tH'Íio da 
pratica adnptada na \lc~a do Consulado da dita 
l'ruYincia, <{llan !o ú ocl'ao;i:ío da la ,·ar"<' IH <bs cai-

('· , 
xas tk as~ucar; declara que esta pra!1ca de so se 
pcrmittir a lavarr<'m no aeto do exame fiscal, c 
nilo depois, corno o Sr. Juspcctor determinou, 
n:ín !te muito coufonne com a lctra do Art. G.o 
do lt<·{;·uL!lll!'llfo de ;n de :\Lm::o <lc li'HO; por
'luc no prirll·ipio de~tc 1\rtigo ='C dctennina, qt~c 
wio se apprchcll<la c~:ixa ai(~Uilla, ~em que pn
mciro seja pesado o assucar, e a caixa separada
mcnfc, em prescuça do A(~enfc do Trapiche, de 
dons Emprq~ados do Consulado, e do dono on 
<·nnsÍGilalario, <pie scr:'L para i~so Í11timado; e mais 
:1baixo accrc~n:nta o mesmo Artig:o, que ~c a caixa 
cstiYcr humida, on por se ler molhado, ou por 
m:'l qualid:1dc do n~~ncar, ~crt1 IH'~ada depois de 
hYada e t'll\.llla, ~c a~~im o exiGir o dono on 
COII~i.•r!J:lfario ·, donde se conclue rruc dada a h,._ t' l v 

pollw-,c de c5t:u· con1 dl'cito a c<lÍxa molhatla, 
dcn• jl(':"ar-~;(' lo:;o o assucar, mas não a caixa, 
que st·, o dr·\ c ser, EC assim o cxi1;·in:m as partes, 
depois de Ll\·ada c cuxuta, e estando presentes os 
l"i~eacs e inf<•n's;.;ados, ou il rcYclia destes ultirnos. 

Thc~ouro l'ublico Nacional em ·15 de Maio de 
1 Hf>U.- Joa<Jnim José ltodri3nes Torres. 

n 
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N.o H. -- Em 'i G Je l\laio Je 18:-,o.- Solirl' o dcs
JWI'Iw de gcnl'lm para 11 (os ta rl'.f (rim , onde lw Go
remos rcgularn c 11riu se ji1:; u Comiiii'I'IÍU de .fj'rimnos. 

Joa(ptim Jo:;é Ito<lrir,ucs Torres, Presidente do 
Tribunal do The:;otll'll Publico :\acionai, deelara 
ao Sr. lnspector da Tltc~ouraria da Província da 
Bal1i:J, que approYa a dclil;craç;l.o do Sr. Presiden
te, dando proYimctlto ao recurso tle Jobu Smith 
Gnillmet', do despacho dessa Tbesouraria, para que 
se fizesse e!lcctivo o pa[~arncnto de 15 por cento 
da porção de carne de porco, que o supplicante 
pretendia reexportar para Sena Leoa, coutr·a o 
qnal o mesmo Sr. I n~pcctor representou em scn 
oílicio de ·18 de\Iarço deste anuo, sob n." 75; por 
<piC na expressão -.Costa d'Africa- não fi1i inten
ção da Lei eomprehet)(ler· os Paizes onde ha Go
vernos rcfrulares, e não se faz o trafico de Africanos. 

tJ , 

Thesouro Publico Nacional em 1 G de ~Iaio de 
1 S:JO.- Joa(p1im Jo~<·· H odrir,ues Torres. 

N." '18.- Em 22 de 1\laio de IK)n.- ()s lmJWI'IO
rcs de ThL'.~Ulll'lt ri11., 111in pntlnn st'l' ln.~pertni'I'S de 

lnfi'IU'Çr-.,1 1'11/,fiw dus l'nn:inrias. 

lllrn. c Exm. Sr.- Sendo manifesta a incom
patibilidade que existe no desempenho cumulati\'O 
dos empref~Os de Inspector da lnstrncção Jlublica 
dessa Provineia, e de lnspector da Thesouraria , 
por isso <pre este deve comparecer diariamente na 
respectiva Repartição, cujo cxpedieute he feito 
desde as 9 horas da manhã até ás 2 da tarde, e 
aquellc tem tambern obrigações <tue deve desem
penhar, em grande parte dos <lias do anno, pelas 
manhãs; assim o declaro a Y. Ex. em resposta ao 
seu officio de 8 de Maio de 18.'r0 sob n. 0 27. 

Deos Guarde a V. Ex. - Jlalacio do Rio de 
Janeiro em 22 de 1\Jaio de 1850. - Joaquim José 
Ho<lrir,ncs Tonc::;.- Sr. Prc:-itlcutc da l'rovincia 
do :\laranhão. 

r· 
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BIL\SIL. 

Tmto I :J. c\oEr.;-;o li.'' 

N.o !i-9.- f.\ZE~D \. -Em o 1. 0 de Junho de 
1 ~ií().- J/c/ftont O }JI'OI'I'SSO tfe ÍIJ/j!l'i'SSÚO, I' 1'1/IÍSSifO 

dos L!'!!'lts dl) Tl!csuiii'O. 

Joaquim Jose HorhiG·nes Torres, Prcsidetlle do 
Tribunal do 'l'hcsouro Publico Nacional, para me
lhorai' o proccsw da ÍlllJH'cssão, c emissilo das Le
tras do Thesouro, ordena <piC a esse respeito se 
observe o seguinte: 

Art. ·1." As Letras do Thcsouro <}UC se emiti
rem do 1." de Julho do corrente atlllO de ·1:-l50 em 
diante, set·ão dos valores de ·1 , 2 , ~>, 1 O c 20 contos 
de réis, <}UC serão impressos on estampados nellas, 
c nos seus Talões. 

Art. 2. o :Estas Letras serão encadernadas c 
numeradas na oflicina das Apolices, as de cada 
valor em volume distíne!o, lendo os das Letras de 
hum c dous contos 2',() Letras, os das de cinco 
c dez contos t 20, e os das de vitile contos fiO. 

Art. 3. 0 A numeracão das Letras e Taliics será 
impressa em machina d~ numerar, c (ruando isso 
não seja ainda possível, será cscrípta por hum 
Emprcr,ado qnc

1 
(I) lns1~ector Geral do Thcsouro 

desirroar, o f{tJa a v rara os Termos de abertura , 
e encerramento dos volumes, e o mesmo lnspcctor 
Geral rnlwicará. as Letras c Talões, e assir,uará. os 
ditos Termos. 

Art. /, .. " Jlrcparados assim os volumes, o Di
rcctor da olliciua os crtfrqprú ao Thcsourci !'O Cera!, 



..,._._ -

ao <ptal scriio debitadas as Letras pelo seu mi-· 
mero, c valores em conta aberta com colmnnas 
para cada hum no li no de - Diversos Yalorcs -
debaixo do jÍtulo -Estampas para Letras do Thc
som·o-, c creditada-; as que em cada dia ~c cmijti
t·em, ou intdilisat'l'lll. 

Art. 5." "\lem da numeração de que trata o 
Art. :L" que IH~ proprio de cada volume, a Thc
souraria Geral lan~·arú nas Letras c Talücs de cada 
valor, no centro da marg<'m superior, outra nu
meração propria da emissi'io annual, que princi
piar{t em 11. 0 1 em cada anno financeiro, e conti
nuará sqjuida c sem iulcrrup<;ão até o fim dclle, 
excluídas da 111l!11Cl':t<"'ão as estarrl[w.s (pte por qual
quer accidl 11tc se inutili~arem na Tbcsouraria 
Geral antes da enJÍ,;~;lo, as quacs serão cancelladas 
c .rrol(leadas c ~'C lhe lancar:t em letra bastarda ---,, " 

inutilisada - e ficar;[ dentm do lino junta ao 
seu Talão que tamhcm scr{t callcellado c r,olpeadu. 

Art. G." Numeradas, datadas e sellauas as L<~
tras com o cunho das Armas Imperiacs (que terá 
o dia, mcz c armo da cmissiio) e rubricadas pelo 
Emprcr,ado que sevir de Escrivão da Thcsom·aria 
Geral, (<rue tambcm rulnicarú o respectivo Talão) 
serão por ulrimo assi(~IJada:; c emiuidas pelo Thc
soureiro Geral. 

Art. 7." Acabado o expediente do dia em <pie 
se tivet· cmittido Letras do Thewuro, o Theson
reiro Geral remcttcrit huma nota <l'ellas por ellc 
assiGnada c pelo E~crivão ao l!lspeclor Geral, con
tendo a somma emittida de cada valor e a sua. 
respectiva lllllucração annual, com llllma decla
ração das rpte po1· vclllura se lwj;lo inutilisado 
nesse dia. 

Art. 8." No dia immetliato ao da emissão, 
a Contadoria Geral rcrnetterá ao J mpectm· Geral 
copia da nota r1uc tiver recebido da The.~om·ar·ia 
Geral para a escripturação, e o lnspcclor Geral 
·H· h ando-;; f'nnl'ormc :Í recebida da Tlwsonraria, a 
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rubricar:'•, c aprest:lltar:t, ou t:ll\ i ara ao 1'n-~i -· 
dente do Tl1· souro, ficando com a da Thcsou-· 
raria Geral. 

Art. !). 0 Os linos de Talüc;; das Letras serão 
aprc5cntados Luma Ycz ao mcno~ ctn c;:da semana, 
;w In:-pector t .ernl, c nas occ;J:-i(-ll'S tlc ha!:nH:o :w 
Tribunal do 'J lleSotH·o para vcTilin rem pelos Talüc:; 
e pela escripl tl'ação a cxactitlão d:t,; cmissüe~. 

Arl. 10. Pelo <pte pcrtctwc :':s outras fi,nna
li!lades a rcsr•cito d'estas Lctr:t:;, c <h papel em 
que se devcn• estampar, se :'~(;llir:'t na Ollicina da 
E:-tarnparia, . ua The;;;ouraria Ccral o di~po~to no 
Beryulamento de 2:1 de !\I arco dt~ 1 :s;:8. 

<1 o 

Hio de .J Jncit·o em o 1. 0 de .Junho de l~!íll . 
.loa!ptirn José Hodrir,-ucs Toncs. 

N.o GO. -JU~ riCA. -AYiso de:~ de Juuho de lt\!">0. 
Ao Vil'e-l'rr. ·,{n~fl' d11 l'mrÍIII'Írt du lliu ,Ir· .fll!lr'ÍI'", n·
ctificawfo 11 11/fel/i~/1'/lf'Íu. dt~tlu p!'/o .!ui:: rf,• /lirei/u t/11 
Uomro·m de 'úcterull!f, ds rlisjiiJÚ('ril'.~ rfu.~ f ri.~. J;,i rio 
Corliyo du l'rocrsso Crimiwrl, I' :l~lG do Jll'~flllruncnfn 
n." 120 rle .:( de Jnnf'ÍJ'O dt· P.H:!. 

llio de :anciro. l\linisteri0 dos 
Justiça em 3 de Junho de ls:-~o. 

Nl'.n·ocins d:~ ,, 

Illm. e E :m. Sr.- liecchi o Ollicio de Y. E:\., 
soh n. 0 H)f), de 2g de i\laio ultimo, etn <pw \'. 
]~x. pede solução sobre o pro<·<'dimctilo que ltTc 
o Juiz de Di 1·cito da Comarca de l\ictnolry, n~
cusando forn' ar culpa ao Ca rcerci r o da Cad~·ia d:t 
Yilla da Eslt ~!la, p<H' lhe haverem sido rnllctti
dos os papci1' rcspcclivos pelo Chde de l'olicia da 
rrovincia, C! tcnde!ldo <Jlle SÓ JlCll' qul'Í~a Oll dc
llUHeia cx-ollieio, ou pn~ccdendo nnlctlt tk auto
ritladc snpet •or ou do ConTtln, podnia {(JrllwJ 

culpa ao ditt\ Carcereiro, ,. '1'1!' "~c·ÍIIt ~,,. ,.,,,tf;,, 



ma com. as <iÍS}10sieiícs do :\rt. I;) 7 do CPtliP.,) do " ,, 
Processo Criminal, c do 1\rt. ;~(l(j tio I\errnlamenlo 

•1 

n." 120 de :)1 de Janeiro de 18',2, c sctltlo pre-
sente o seu Ofricio, com tod ts as c•1pias qnc o 
:-~companhúrão, a Sua :\laf~L'Síatlc o Imperador, 
HouYc por hem o ;\lt·smo Ao:~~t,;\n St•tdlOr .\la1Hlar 
rc,;ptotHkr a \. Ex. que I te Íil ;ust.•~ll(aYe\ a intel
li;~encia dada pelo .Iuiz tlé llin i lo da Co:n;\rca de 
~iclcrohy aos n·!'t•ridP; 1\rí-:. I ;)7 do Codi[io dn 
l'roccsso c ;)~H) do 1\t'[illlanH'Ilt•> de 31 tiL Janeiro de 
:)8'1'2, por quanto, ortlenantltl aq11clk Arti:;n que 
as .\utoritlades .indiciaria;;, quandu lhes l'orclll jli'C

sentcs al:;ntlS ;wtos ou papcis, dos quaes resulte 
o conhecimento de :-c haYt'l' commettitlo :dr;um 
crime de rc.~poncoabilidade, l'nrm·.~m a culpa, se para 
i:-:so !'orem t'()tllpdenlc"-, nn l'<'llll'll:lo os p;qJL:Ís :'t 
Autoridade ClllllJW1CJJ!<' para a f'orm:u;iio tla culpa, 
muito rcr;nl.u·nH'Jilc ptdCt~dco n Chde de Policia 
rcmcttendo os pa)'CÍ:; rdat i yo,;; ~~o Carcereiro da 
Cadeia da \i lia da E~trclla ao Juiz de Uircit.o da 
Comarca; Yi~tn t[lll' be de sua compctcncia for
mar culpa aos cmprc;~ndos n:ti) pri,·ile{}"ia<los nos 
crimt·~ de rcsponsabil idade, nc•,; termos do Art. 2~, 
§ 1." tl:1 Lei de :\ clt~ lkzcrnlm) de 181,.1, e do Art. 
::~111 do Hcr;ul:Jnwnto <],~'\I de Janeiro de 1~','2, 
que entre o,; rm·ios '{tl•~ tL·sir~twu par:1 qnc tlci .luizt•s 
d<~ Direito I1Hll~l~:;c11J <'PIIht·ci;n,•IJ!o d(' ta•·s crimes, 
u:-Jo cxcluio o do \ri. I ;,7 d,, Cndi,•;o do Pro
Ct'S3o Crimin:d. 

l)cos Crnrdl' a ,, . Ex.-- Paulino .los{~ Soares 
dt~ Sou:,a.- Sr. Y Ít't•-l'rcsi:kntc da P!'ovincia do 
Hio de .lanrirn. 

N .0 :'d. - FAZEND,\. -Em ;, de .hmbfl de 18:>0. 
(Jue111 derc serrii' d1· lrf'iri1·islu nus l!f't't'!w,fnriug . 

. loaquim José ftodrigues Torres, Presidcutc <lo 
'lrihnual do Thc~ouro l'uhlicn Nacional, pal'licipa 
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ao Sr. luspector da Thcsouraria da Provim·ia da 
Bahia, que foi indeferido o requerimento do Por·
teiro da ltccehedoria dessa Província, lsiJoro i\n
lllllcs Je Carvalho, em que pede ln11na r,ratificaçilo 
pelo tralmllw de Arcl.ivista da mesrna li.eparti<::io, 
que scnc por n:ío ler o Ht·;~ulallll'llfo de ;w de 
:\Iaio de 183G crcado t:d lur~ar; cumprindo que o 
\rchivista dos livros t~ p:•pei~ da 1\crTI>cd()ria st:j<to 

ns Emprep,ados, <JUC os cscripturiio, c tem a seu 
c:1rp,o, em quanto não se rt~collrcrn :'t The:;o11raria, 
e não o Portei r o, <(IH~ I em ou! r as o hr·iGa</~t·~ ma r
ca<las no HcGula menlo. 

Thesouro Publico Naeinnal em S de .I unho 
de 18:10.- JoatJIIirn .lu,t'· J:odrifTIIes Toncs. 

<1 

'\."52. -Em 11 de .lunlro de 18:-íO. -/lr·{r'I'JnÍtlll 

IJIII'ln rftrr• SllfJsf/{1/Í/' I!S /1/Sfll'l'fi)/'I'S f:r'/'t/1'~ rlrtS 

.frlllliiiÍS(J'II~'IJI'S rfm (I'Jt'('//I!S rfÍIIIillfi!{Í/tiiS, 

111m. c Exm. Sr. -- Hcspondo ao Ollicio de 
\.Ex. de ·12 de Abril ultimo, soh n." ~l, que 
sendo o Procurad01· J'i;-;cal da Adtninistra~·ão dus 
terrenos diamantinos o Emprcp,ado immcdiato ao 
lnspcctor Geral, llevc o substituir· nos seus irnpe
dirncntos, nomeando ll<'~~a occa~iúo l!Uill d<· seus 
Arrcntes para senir de Fist'al. 

Dcos Guanle a V. Ex. - Palaeio do llio de 
Janeiro em 17 de Junho <le '18:í0. --Joaquim José 
llodrir,ucs Torres.- Sr. Presidente da Pr()\·incia 
de l\Iinas Gcracs. 



N." S~L- Em 18 d~ .Junho de 1~50.- Su/IJ'(' o JIIUtlll 

de iwlcmnisal' a illljll!!'liltlrirt dns nu'l'rrulorirts dr·st'f!l)('-
1'1'tidrt.ç ull rolllwrlus, 1'1111firulus r111s ruirll(llos dus ( 'uro
trt:;ius dos _1/[ollllr·uus. 

O Sr. lllS(lCclor da \lt'aildr·.o·:t, Clll ~olul':io :w tJ ,, 

<[til! representou em 1 '1 de ~l:iiu, fi'J'IC ua inld
ligencia ele que, crn visla dos l'utldanH'Illos da ( :on
sulta da Sccç:lo de Fazenda do Consdlto d'E-.tado 
de ·17 de Feu~rciro <k.,tc anno, 1·e~ol vida em 1 'f. 
de :\laio, a respeito da f:dla ou extravio, islo h e, 
<lc:;apparecilllento uu roubo de mercadorias con
fiadas ao cuidado e r~uanla das Cap:llazias c Fieis 
da All'andcr,a, acha-se em vi(jOr o Ar!. fí~ do fl.e
r,ulamcnlo de '2.'2 de .Junho de I c-:~lli, por cuja dis
po::;i(ío toda a mercador ia falta, ou exiJ·aviada 
dentro da _\lf'<lnde;j:l, <leve ~cr par~a aos rc;.;peet.i
vos donos, ~cr,undo o ,·:dur que lhe for arhttra
do; visto <[lle a disposiç<io do Ar L 1 :l do Hen·u
lameuto de 27 de Fevereiro de J:H\.l, só he J·ela
tiva ao caso <lc damno, em qnc a mercadoria 
deve ser avaliada s~'r,nndo a Tarifit. 

ltio em I 8 de .lurdw de I f.;;lo. -- .Joa<plÍm .José 
Hodrir;ues Toncs. 

N." ;, L - Em 20 de Junho de 18:-lo. - lkclu·so dus 
IJIII'Ii!il'(t(·t!r·.~ tias lllt'i'nrrlorias nas c! l{tmdi'!JIIs. 

O Sr. I uspeclor da 1\ I C.mder,a, em soluç·<io ao 
que representou em 2 I de :\Iaio pediudo csclaJ·e
cimenl.os a respeito do 1·eeurso uo caso de ser 
(IWtlificada quai({UCr mercadoria, na conformidade 
do Decreto de ·17 de Non~rnbro de 18!~'r, Art. 
ti. o, visto <[UC, ua fi'1rma do 1\ rl. 8." do mesmo 
])c ereto , s<io tenn i na ntcs as decisões tom:.ulas pelos 
luspcetores das All~uulcr,a3, mediante o processo 
ordenado pelos Arts. I . " a 7. o; fique ua in te 1[ i
~encia de qne a diposi<;:ito do A ri. t).", somente h c 



rclari,·a ao caso, em qm~ o exame da qnrsl:in for 
confiado a Feitores c Jl,TÍIIJ~, 011 pralieos do Cnm
mcrcio. lia nc,.;le ca::;IJ lllllll:t dct·is:ío de arhilros, 
da qu~d tl:Ít) deve lw ver n·cJil'SO. lJnando pot·êm 
a dct·i<í'o he do ln~pf't'I:•J' da :\lfiiJHiq~:,, al!tori
dadc adllliui~lr:iliYa, IH'JII o lit·:;·,Jialllcnlo c:;lahc
cco, nem de\·;~, l',.;lal>t·<·t·r. que f(l~SI'IH as partes 
pri,·adas do rccm·so ;'l .\ 11loridadc ~11pcrior. 

1\in em :20 de Junho de 18C1U.- Jo~HJliÍm 
.José ltodrir;ues Torres. 

~ .~ ~);>. -Em 20 de .luuho tle 18;)0. - S'dm~ o 
j!llfJIIIIU'/1/1) rfo ÍlllflliS/11 i/1• 1/I,'Uil!jiii'S I' r/lSI/S 1'111 que SC 

1'1'1/rlt• m J'/11' rr'l'rll' Jll'!'l I' /11'1'1/ te.~ ús Ctl/1111/'11.~ J/ 1111 i I'ÍJ!III'.~. 

Joarplim José Hodrirrnes Torres, Presidente 
do Tribnnal elo Thcsouro Publico Nacional, res
ponde ao O!Jicio do Sr·. lnspcdor da Tbesouraria 
da Pnwincia da Paraluba de 21 de ~lan;o passa
do, sob n. o ·I O, que se os açourçucs c casas, em 
que se Ycnder cal'ne verde, perlenccr<~m ús Ca
maras ~Junicipac~, c niio csli\·cr·cm alur;ados on 
arrendados á indi,·id11os certos e determinados, o 
imposto estahclecido p<'la Lei de 20 de Outubro 
de I ~08, devcr{t ser ex i1~ido das mesmas Cama r as, 
na fôrma do Art. 2." :::i li." do l~c;~ul.uuento de 
15 de Junlro de 'IHVr.; etllllJH'Índo t[UC, quartto ao 
lançamento, se obsen·c o di,.;poslo nos A ris. (i." c 
0." do citado ltq~ulamenlo, e qllanto ú coln·ant,~a 
1lo imposto os Arls. I 'r e 18. 

Thesonro Publico Nacional em 20 de .l11nho 
de 1850. - Joarplim .José ltodrir;ues Torres. 

n 
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N.'· :J(I.- Em '21 de .lt~nlto dt 18;->0.- ()., dilllu·i,·r,s 

1'/1/!'lfllu.~ ''''" 'fl{'t'r's ''''' ( ·,,jlif. I' "" rlus flnr!us rlt•rt'lil 
St'J' J'l'<uflu'rlu.< is Tlu·srlil. <l!'ius •!'/111 l!rtu'il t;,'l'ili . 

.loaqt~Ílll J.J,;t\ llodl·ir~''c~ Torres, Prcsi<Ícnlt~ 
do Trihtlllal d<J Thcs01 ro P<thlico ~:1eional, em 
n·~po~l:t ao Of!i1 io do Sr lll~P: ~ler da fhcsouraria 
da ProYÍncia 1Li Bal;ia dt~ li lc l\lain ultimo, soh 
11." 1 '28, decl;•ra-IIH~ qnt~ os d Í11heiros entrados no 
cofre da Capi1auia do ]'orlo, em YÍrtudc do De
creto n." 11'1l de 1~1 de~laio d2 ltHG, e respectivo 
I'tq;nlamcnlo, devem entrar J<lra a Thcsonraría, 
por pertencei· ú !tenda Geral. 

Thesotlt'O Pt~hlico .'\acíotJ<ll em 21 de Jnnlto 
de I ~:íll. -- Juaquim .lo'l~ I\ o !1 í;;t~es Torres. 

N.o 57.- Em 21 de Juuho Ir 18GO.- So/1)'1' o 
l)(l~jll/111'11(11 do juro r' lll'dll•(·iiu rln Jlfl!'ll'lllll!fttn aos Col
l('l'flll'r's I' flt•rAwdol·r·s fJIIII/U[IJ 1/'lfJ 1'1/(I'I'!JÚO 1'1/! {1'1/ljiO 

(/ 1'1'111111. 

Joar1uim José Horlrir,ucs Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesmn o PulJlico Nacional, em 
resposta ao Ollicio do Sr. fn~pector da Thesou
nn·ia. da !li'OYincia do Cear{t de /1 de Fevereiro 
passado, soh n. o 1 I , declara < nc os Collectorcs e 
liccchedores, que r eco I h·~rcm no prazo marcado 
parte da renda, deix.ando de recolher outra parte, 
devem par,ar os juros, c perder a porcentar,ern ou 
commissào somente da parte que dcixúrão de rc
colhei', como h e cxprcs~o na serrnncla parte do 
A 1 

. lJ 

rt. !1:3 < a Lc1 d!~ 28 de Ou1.uhro de 18.',8 nas 
palavras - corrc~ponclcntcs its quantias indevida
IncrJir· detidas--, nito sendo JH 1Ún applicavcl aos 
Esc ri \-i'ics c~ la di~posiçi'i.o por qtc a Lei não trata 
dcllcs. (~uarllo ;, lllatcria que ·~ollt(:rn a scr;unda 
parte do ~C'tt ,·i!:uloOfficio, j:'t se c~;clarcet'o por i\yj~o 
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n." ~~li de 2 de l\hi'ÇO dt~ 1(:)1,9, o f[llC c!llllJH'~ fazer 
t[Uando os alcances dos Thcsi1ureiro3 c Colleelores, 
l\:e., s:io anteriores á protunlr~ação da indicada Ll'i. 

Thcsouro Publico Nacional em '21 de .l!lnho 
de 1850. - Joarp1irn .lt~sé ltodri;~ues TciiT('S. 

~.o 58. -Em 21 de .luulto ele ltl:íO.- Solm· o 
111t1du de fic:crcm a.~ TÍII'S0/1/'Ill'Ífr.~ o.~ Cilli't'ytts dus 

!iO!IllllttS ]li'Cf'isos ti.~ Pa;jutluriu.> Jlili!tii'C~ . 

.lo01quim Jmé Ho!lrit~ucs Torre:;, Prcsidc•tJie 
do Tribunal do Thesonro Publico Nacional, re~ .. 
pondendo ao OJiieio do Sr. lnspeclor da Thl':iOll

raria da Província da ILhia de 'I 8 de l\hio ul
timo, sob JJ.

0 I;~;), a re:;pdlo da inln~:ra :'t l'a;~adn
ria 71Ii li lat· uo:> din h-L'.i r o:-: por ella pedidos mensal
mente sem o t·espectivo Paaador apresentar o de
monstrativo do saldo em seu podet·; declara :lf> 
mesmo Sr. Inspcctot· r[ue c:1mo ao; ltq>arlições pa-
(~adoras não precis:"io ler em seus col'rcs <ptantias 
superiores ús despezas que li.tzcm, dos pedidos 
mensaes da Pagadoria ~lilitar deve f:tzei' eni.J·erpr 
em <[notas o <tuc jul(~<ll' necessario para occoncr 
ás de:;pezas de promplo, á vista do saldo indicado 
na demonstração <{tiL~ deve sempre ser exhihi<la 
em t.acs occasiõcs. 

The:;ouro Publie" i'\acional em 21 <lc .Tnnho 
de 1850. -Joaquim Jo:-é HodriGues Torres. 

N. 0 5~). -Em 21 de Junho de 1850. - Quawlo 
drvcm ser feita.~ fl.ç tl,·rlai'II(~Õc.~ de accrc.çcimo.ç ou di

minuiçôrs ]idos Commandantcs das cmlmrcaçDe.ç. 

Joarp1im Jo~é Hodrigues Tones, Presidente 
do Tribunal de Thcsouro Publico Nacional, em 
resposta ao Officio do Sr. lnspcctor· d:t Theson
raria da l1 rovincia da flahia de 13 de Novembro 
df' l8'1r,, soh n.o :~'1, !"olll'f' a falta de ohser~·ancia 



--~--· ____ ... , ................. ... 
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do Decreto 11. 0 20 ~ de~ 2:2 tk Julho de I S'i'2, i: 

onlens a respeito da declara<;ilo de a,·crcscimo oi! 
di m i 1111 i~_·?lo, q uc 03 Com m8 JHian tcs da~ em h:1r -
cacõe3 tkvc·m l':u. ,. ll<l occ;bi~"lo da ri:;it:t de c;t-

t!':;da 110 prinwiro porto dc.~le lrnp··rio, <L·chr:' 
ao !IH'~ i li O Sr. I fl:'[Wc!ur: 1 .", IJIIC .~r11 rr;;Tn ::·: 
dcchr:l<'l·,,.~ ·I~ :H'l'JT:'•·imo, t' hltas d,cn•m ~l'i' f:·ií:1:: 

lU CIJ: r ::d:t do p:·i!'lcit o pu r to, co:n 1 o St·. h::
pcctor n·prcsCll(nu: ~~ '2.", IJIIC dada c",ca CatL•, 
sr~ndo ella :::npprid:1 l':•lt dcchraçilo fl.ila c111 Otlfl'<l 

1 \ '. N ' I t l pnrto, 011 llO LC ~Cll ueS,IIIO, ll:tO JH•l C Cl' 111;:d 
·t irnpo::oi•;;io dt· pena al[;lllll<l. 

Thc,~otlro Publico Nacional em 21 de Jllldl'' 
de 1850. - .loa•p1irn Jo~é H.nclrir,nl'S Torres. 

~\;'.'' GO.- Em '2~1 de .!unho de 18:10.- f.u11demio ljU' 

flíTI'Ifl i'n:/ 11/' !IS f1 ii!'IIS ,/!' j/)'lljii'Íl'lfll!{l'g fiJI'I'ÍI'l1S 1'1/1· 

[l'l'l'l'ill!'i ,/!' I/111/'ÍIIiiiiS. 

Joacp1Íil1 .Jo~é Ptodrif~tiCS Tnrrcs, Prc~idcn!c 
do Tribunal tln Tll\'Sourn Pnblico i\acion:!l, em 
rcspnsLl :w Officio do Sr·. lilS[lCelnr da Thcsou
raria d:t l'roYincia do Espírito Santo de I~) de 
Abril dc::ofc an:10, sob ll. 0 f1l, em <tnc propõe :1s 
S<'.O'IJÍ;t!P~~ dJI\·ida,;: 1:', se froeaiHln-sc lnuna 11or ,, 
ontra (lll:t·; !" npr i(·•l:idc,; ;nnba:> foreiras C!ll l!'f'I'CIIOS 
de maritd~:t, d<'\Cill amb:t., p:!;;:tr laurlcrn~o pelo 
Y:tfnr d 1 ~ c:lfi:l h•t:!l:\; 0!1 ~C SO!llCillC de l'\.CC:'SO de 
ya\or que hu:n:l :ivu· ~obre outra; ou se tcndn 
ambas Í[jllal val<Jr n•.·nhtllll laudemio pafjarào: '2.", 
se a Lcc:JL,':l cu!lccdicla para a n~nda ou c:'carnl)(l 
c tra~pa,;so da1 pmpri,·dadc,; f',lrciras á FazC11da 
está compr<~!lc:Hl!da na di5pi)sic::io do Art. I,G do 
Alvará de 11 de~ \hril de lGGI, c dnc•r,io pa:iar 
os no\·os dircílns do ~ .', 1

1 da Ta bel h da Lei dl~ 
;}:l <1,: ~ll'>l'lllhm tL~ lK'f.): declara-lhe q;J<Uti~J :'t 
l." q•H~ n1 !!'lw:l O!l c;-;cn;nbl) d~ lnJnJ:t propric
d::uk i'n;·,,:,a ~'!H lcr;cuo3 de marinha por ou!Lt 
<I:J. llll'St!l:' tn\urcza ~ scn1p1 ,, ::c- !~~'Y<' pap,:1· 0 1.1'.:-



d.emio de ambas, - <tm·r ellas l<'lllJ;[o Ífjllal valor , 
(lUei' huma valha mai:; d:J que· a outra, p11r·quc 
:-~s~im o detcrr11ina a Otd. LiY. 11." Tit. :\g, 
princ. -, a qual 11:Ío faz dislinn:;"io al:'illllla: c 
<pmnto :'t SC(jnnda, qtJ<~ a,; li<'t'IH':ls C<liH-cdidas para 
a YCtl(Lt, <'Scanrbo, <lll fr:t~p:t,;co da.; prll!'I'Ít·dad<·s 
foreiras á Faz<'IH!a, <':-!:lo sujt•Í[<,:-> :\ZJ ~t'llo li\.o dn 
Art. ~."do 1\t••rulanl<·tllll de 11) <k ,\hril <l1) 18.'1-'1., ,, 
por H'n'tll doc<Jllll'llf<~c;, que s:· ft·Jn dt• apresentar 
para produzirem Clll publico o dc\·ido <·:I,·irn, i:-;!o 
I ~e. para em vi!'ludc dcllcs poderem ~c r· pa <•adas 
as cseripturas de n·nda, cscandHl, on liae'passo. 

Tltc.souro l'uiJlico i'\acional em :2:) de Jn11ho 
de l S."íO. - Jo::Hrnim .lo,;<! ltodri[iucs Tnnes. 

N.
0 

Gl.- Em 2G d-e .ln11ho de 18:JO. -0 IJill' SI' dr'l't' 
rnlimr jl!'!us r•sn·iJiflt/'us r/e rnulrrs r·l'l!'/m~rlrts /!111' rr·n-
tlctlol'l'.~ J'I'Sldl'll(i'S 111/ flom'f tf:• {1,•11~ rfl' }'Ir/::. Sl{/lnrfr,,ç 
f' I/! flui::. /:'.'{)'!I;Ufi'Íiil, 

Joaqnim .Tos1~ Hoclrir:-ues Torres, Presidente do 
Tribt1na\ do Tltesot1rn l'uhlico ~:H·iollal, par ricipa 
ao Sr. lnstwctnr da TIH·so<u·aria d.t l'ro\·i<tcia do 
Var:'t, qne Sna \Ia:;c:'!:ulc o lmpt~rador, <'lll l~cso-· 
lnC:ío de Coll:'lll!a d:1 S:·cc?ío de Fazc11da do Cnn
sdlto d'Esl:lilo, <[<ll~ (j,j O!l\·ida ~·.!)!'(· o oh.ít'l'fo d:< 
n·prcscttl:H::\n do :\dlliÍtti:;trador da lll·c,·bt·doria 
U:ls n,~nda-; ill(\'l'llaS dt·~~:l 1'1'1)\'Íileia' qnc Jllll' C'lpia 
acrlrllpalllJOu o Sl'll Oí!i1·io de :!:í de .l:illi'Íro 11.A 

;) , de dcYer-s·~ cobr:11 a O'Í~a ele Pscr·ipt tll ;1:-i de 
Ycndas celebradas per n•ndcrlorcs <~!li I'C.,idl'llll'.;, 

<le bens 1k raiz ::>ituados Clll Portu;j:d, on o -Sei lo 
prnpnrcinnd 1hs mc:-;:n:ts I'Scriplnra:-;, llnllH~ l'or 
hem Üt·1·Lu·ar na bypotltt•sc 1\r;ttl',l(i:t, e <'111 outr.1:; 
idcntit•:ts ,.;Ó c a h<· a <'ol>r:tiJÇa dtl St;llo pr<'("'rci"na I 
a que c\.;t:io SII.Íl'Íf.n.• n.;; IÍI11ln.~ de II':JIL·ft'r·cncia 
de domínio. · 

Tlw,:onro l'n1Jiic<J :\:li'Ílilt:d \'lll '2\, de .lnnlw 
~1(. ·1 : ... ;~,1 1 ~- _,~~·lqnlq, ·'·~~/. Hf'd!·;,(~n".~ ·rqrJ t'·; 

] ~ 
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N. 0 G2.- Em 2i de Juuhn de 1S;,o. - Sulm~ 
df'.~pnclws de resto de .~o/m'.~rtlcnfcs dei.nulo.~ n bordo 
dos nario.~ para sustento da tripolrtç1io durante a. 
estada no zuJI'to. 

O St·. Jnspeclor ela Alfandcrra} em deferimento 
ao cpw rc<[liCn~r:io Faria c Irm:ío, a re,;peito da de
ueGa~·:io do despacho line para a loma,·iaGC!II 
do resto dos sobrcsalentc" deixados a bordo Ja 
Galera Plll'tnr,ueza - Tentadot·a - para sustento 
da lripolaç:io durante a estada no porto, fitpw 
na intelli1rencia de que, em vista da disposição do 
At·t. I." § 7." do ltcr,ulamcnlo ele 28 de A1~oslo de 
1íH~l, combinado com o Art. l~." nas palavras
ficando sujeitos, &c.,- deve t·cfonnar a sna cle
eis:io de que os Supplicantcs recorrerão. O dito 
ltc;julamcillo, iscnlando de parramcnto de dirciln:) 
de cOII:-illllll! o;; sohrl'salclllt•s das c;ubarcações, te
ve em visla allrahir rn .. 1ior Homero dcllas aos 
pot·los do Brasil; c para acautelar <[UC pa r·te dt's
ses sohrcsalentes scj:ío fraudulenlarncnle desem
barcados p:1ra comurno, ohri3a os respctivos Ca
pitães a deposita-los IJOS lur,arcs indicados peJag 
Alfandcr,as, execptuando a parte ncccssaria para 
o uso de cada na,·io durante a est:1da no porto. 
O que cumpre evitar, não hc que sohrcrn alr,uns 
drstcs whrt·~alciiLcs, mas que lczdtão dcs!Íllo diffc
ITnlc darpwllc par~ que forão deixados a bordo. 
J>odendo pon~m acontecer que, a pretexto de ue
ccssario3 para co!lsumo, ~c f{UCÍra con:;crvar a bor
do maior· rpiantidarL~ <h~ sobrcsJleutc;> do (lHe a 
ncec,:s:l ria, llão dcvcr{t o Sr. Inspcclor pcrruittir 
f[Ue sejão Í:õCiltos do deposito, se não os absolu
tamente precisos para o consumo provavel de 
cada navio, dunmle a sua estada no porto 

Te~ouro Publico Nacional em '17 de Junho de 
1850. -Joaquim José Bodrigues Torres. 
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U JLLLCC \0 D \S IILCIS(lES DU CO\ I :1: 'li J llt I 
BB \SIL. 

1:-;:ío. 

TO~IO 1:: 1'\lll:l\:\() 1. 

L\. 0 (I:L -l'j\Zl·~i\1),\. ~- l·:n1 ;~ de J lllllt) dt' 1 ~t>O, 
. {s /.1'(/'ll.~ i/11 {l'/Ti1 nf1ÍII 1'1!/lljlJ'f'/11'11,/Í,/ItS 11'! tfJXjlliS{II 

1111 . 1 1'1. I~ rlif /.1·i ,/1· I:-, d1• .I 11 nho d1•str· n 111111 11." :-,;-,~, 

O Sr·. Administrador da Heccherloria, em n·~ 
pn~fa :'t sua representação do ·I." do correlll<~ mPz, 
li1p1e na inlclli(~encia de que, tendo a Lei de '21 
de Outubro de 1~',;1 ígualado as Letras da terra 
ús de cambio para_ o pa~amento do Scllo, c c~;fan 
do al1~lll disso cornprchcndidas na exprcss:'io r,cnc
r·ica de- c,;cri pios il ordem c notas prom ic:sorias,
de quP trata o i\rt. 1~ da Lei 11." GG~> tk tG de 
.I unho findo, h e f'úra de duvida que as di Las Letras 
da terra devem paaar a quota de Sello nrar-cada no 
referido Art. ·1 H. 

ltio em ;{ de Julho de 1850.- Joaquim .los~·~ 
Hodrir,ues Torres. 

N." G~. -Em r,. de Julho de ts;,o.- Jkdal'liiJIII' 
onde o .Tui::;o dos Feito.~ cstirer am1c.ro o outro J11i-::u 
os O([irioe.~ de .Jusfi('ll deste tlcrrm srn'Ír no1p11'!ll'. 

Joaquim .lo~é ltodrir,ucs Torres, l'rcsi(lcnfe do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em res
posta ao Ollicio do Sr. lnspcclor da 'flresoura ria 
da l 1 roYincia das Alar,oas ele 27 tle l\lar~·o de~te anno, 
sob 11. 0 28, em qut~ r·cpreseufa sobre a falta de 
Olficiaes de Justiça para as dili~cncias do Juizo 
dos Feitos da fazenda, sobre a falta de cornmo
didadc na casa em que se acha a dita Tlrc:<ou
raria, ,\c.; declara ao IIH'Silln Sr. lnspc!'lor «Jlll' :~s 
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Pottaria:> tt." l't <k t:l dv Fc\'crciro, c tt." 'tt 

dt~ 17 de. 1\IHil <k li)'l~> <kchrÚ{io que uudl: o 
.luiv> do CiH·I, ou o de llir•~ttn acctllltllLtr a YJra 

do Juizo dos Feitos d.t F:ut'llda, os Escrivães e 
:\lcirinlws daquelks .luinJs o ~·l',i;i.o Lnnlll'm da Fa
Zt'rHLl, c ~em ordenado algt:m, dn·,ndo as dili
i~<'llcias dislardcs, ;t qttc n:lu podern ir co;lc,; Olli
cia•'S, ser li.·ilas por d:'pnTad;,s, corno .!;t :)(' t 111 

declarado a ai"IIJII:L; Tll<'s:J:tl'<lrias, e "" as ,\ulo
ri.Jadl's n:to a-;'',·tJtlt[ll<'iil a<' í'rocttrador Fiscal Íll
c:!lttln~ pr<Jlll<t\'tT q·w :o:·_j:io r <·~pou~aiJilisada-;. 

( hrtro~irll a:r!oJ i:;a au Sr. lit,;pc<·tor par:1 Ct!.•'l' 
a mudau<_:a d.t '! !te~tlllrari:t para outra casa, <Htdc 

,!la tudhur ,;c po~~:t acc<ttllll)(J(hr, e para a d.·~
pt~za ttl'('C:'-S:tria co111 os Do\·o.; arralljos, Sc'l'[t :tu
Pillcntad:\ t'lllll ln.'l.t'tl~'~s :nil Il'·j,; a verba de e\'l'll
j',ld''" na di,triln1ir::io do Cn·dito, t[lll~ H' lt'lll dt• 
f'.tJ:<T p:u·a 11 I>, c r cicill dt• I~~~~()-- I 'h;'> I. 

Tbc:'ouro l't1blíco Nacional em 'i· de .Julho de 
18:>0. --- .lmH[liÍin .lo:;t'~ 1\odriguc;; Torn·s. 

1'\." G;J. - L\1 P EIUO. - /Jeclu m IJIIC i11ru lw pcnnittido li 
1/lusl!·issittlil Cwutu·o Jfu11in)wl nuuulur sul.r'eslur ilil 

t'.f'cruçlio dus au{tls <f,• ill(mn:~lu de JIU~Iunts larnui(Js 
Jll:[(!s seHs Fi~;mcs, ltr:tll ttlu JHI!fm ttWtldtl-lo~ npn·nurr 
nHin <k os r,r;~tT oiui;:;ar. I' .I 

'2.' Sl'cr;:io. Hio d<' Janl'iro. ;\lit~istnío dos l'\.c
;~oci•,s do ltnpcrio cru .'~ de Julho de I ~:,o. 

:\lauda Sua l\1a[Ç<'StarJc o Imperador, pela Se
ncl:lria d'E:stado do:; i'\t·f~ncios do Imperio, de
clarar Ú Illll:slrÍ;;siiiJa Calllara :\luuicipai de,;la Ci
dade, cp~e r1úo lhe he permittidu mandar soLr'cs
tar na exenu;iio dus auto;; de infraC<:<io de pos
!IJI'as lavrados pelo,; ::'t'IJS Fiscac~, sob qualquer mo
tivo <•ti pretc:-.to que ~e_ia, rtelll lilu pouco lll:ltl-

da lu;-; n l(Jl'!IIJ!' a11tco- dv o,; lazl'r a,it~iz:tr, :-;c'ja qual 
f'"r <' dt·!(·ito :1;• l!la!t'ri·'· da :.lutn:H_·:Io, por '1uanto 

r; 
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r:•za c C'tlcn~?io de s:r:h au~ iln1Í1_úes, <'•>:1:1> l'tn I':Jsp 
:ut:dnr;o fpj r:•sr>J,·ido p()r ;\,·i..;o clc~tc .\Jj-,j~rerio 
tic '! d<' Julho de lS'dl, cif:Jdn nn vof() rm ~('
parado ljllC :lf'lllllpanh.~tl n Of!icin 11:! l!ll'~lll:l Jllns
tri•:.ima C:!!U1r:t de'..'~> d1· :--:e!:·:nhtl> d1• :llllH1 p:tS~1rlrJ. 

() qw~ ~I' Jhl' I'O!llllllllll(' r :•:11:1 c-'1'1 Í:i!"lli;~~'IJI'Í.! t' 

t'H'(':l\' io ~ t• em :o:rdtr•;:'i:• :·:~ :c'll ~-;!·:·\(' (}fli1:io. 
Yi~cn:Jdc ele ~Iont':tk;;Tt'. 

\." titi. -- F,\ZE\11 \. -- !:m ;, d1~ .:JtliJ,, 1i·· J;;;.::. 
S.l)fl/·1· llliilflfg ]!111' t!iff;·J·r·n~·us ~·::n.·;ií!"uius nr::: 1011('1 ,.,., 

I'Íus di' snhida t!rrs fli~l'llrius l/lts f!Jint'l,·r,'·ls. l'ur•: r·· 
('111''''' 11'/C "' '(/(•••: //1/-1/ t'l '/ '11''' -I/ "I •' .·,·r•·/1/ ... " .. "" ... . . I ,._. ' ... , . . 

.!r>:lfplim Jose Horlri;;·1:r~ Torre-;, l'r(',;idt•nk d" 
Trib::nal do Th<'~Olli'O P11blicn '\a('io!l:d, di·<·l:11:1 
:11• >~:·. '""Pl'l'Lor da Tl1~',;o:1raria da l'rnYin('ia •l:· 
l'c!'n:l~nb:.~t·o, qw~ bclll mtdtado:-: f'nr:ío .!o:io l'illto 
de Lc1;10s c Filho Jll'!:t ddl'crcllf,':t l'll<'<Htirada na 
con::'l,~neia de hnma pnnJio dt• rc3tca~ rl';dlros, cn
llln incursos 110 Art. '2'27 do ncGulamclltO' ywl;-t:; 
razões c fullrb.mc•tJtos que aller~a o ln"pcctor da 
1\ lfandt·;;a d1•:;sa PrO\'ÍIIcÍ:l no st·u OHicio de 1 S dt• 
.l:t~~ciro d!'slc anno, que acomp:tttltn~r o ITC'tii'So 

dos supplieantcs; o~ quacs estão de :1ccorrlo ('Otn 

a Ordem de 3 de Outubro de l~H~, de r1nc se 1111• 
n·rnel!e CtlpÍ.t atlliH'ntica; te11do sid,> pnn~111 Íttln

poslo em tempo o tTCtii'SO ora inr!dirido, por'llll' 
o das multas ser~tutdc> o :~) ::." d:1 l'orL:1ria de I I 
de ,\Ian:o de 1~-',\1 n?io lc-tn prazo linJÍ!ado, c qtt:ltJ

d o o ti ,-esse dcn?t·ia s~'l' de h n m IIH'Z, que I H' o 
do ~ /1 .. " do Art. ;:;~ do llc.n·tdamcnlo, I' o n•cor-, ,, 
rt'lllt' o n:'io cxccdco, <1'1ando ÍJJ!tTJl•lZ c~!e rccur~o. 

O rn c:-: t 11 o Sr. li 1 ,; pt •r·t o r a s:'i m c 1 Ln·;·, co n si a r 
;1o d:1 "\lf:tnr!f'r;a para sua in!ellir~··ncia. 

TlJCsonro l'11hlil'o \:H·inll:tl <'111 :J dt• .Ttrllto dl' 
1 ~\:ÍO.- .loaqllim .lo>;(: l:odri:~lll''; Tnne:-:. 



, ~~n ' 

f'o]litt du Urdem de :~ dt· ()ui ul11·u de L~ H.:, a ri'''' s1· 

11'fiTt' a tlc .-, til' .lulllo de 18:-,o. 

() Yi~conde de Olinda, Presidente inl~~rino d11 
Trihun:d do The~our·o Publico .Nacional, re~poudr· 
ao Ufficio IJ. 0 .','2 rln Sr. lmpcctor da Thesourari;t 
da ProvirlCÍa de S:i.o Pc1lro de '27 de .Junho ulti
lll'', informando a pcrtl~nr"·<i.n de Carro! c lrm:i.os 
,·1 J'l'Stitui~·:io da multa que lltcs foi irnpo:-;ta na 
\ICtndcGa lilial de S:i.o .lo~t': do Norte, pron:nic1tte 

da ditlercnt;a de :2. \)~)tj va1·a::; l'llcontr:uhs de mais 
11a conferencia de fazendas de alGodão na sahida 
da 111cmw :\lfandq'ja; que, posto Sl'.ia vndadc que 
l'oi o Feitor q\1(: na rcducç:i.n a varas 1l'1adradas 
C!lllllllCitl'O O CITO, I(IIC dco causa á lllllita Clll 

1prestüo, com tudo, determinando o :\rt. I D~ do 
1\c:~u\amento que os Dcspacltanles as:;islão, c clles 
assilll o cumprem pnr seu proprio interessP, :'t 
abertura c despacho da merca1lori~1, que por outra 
parte cllcs j:í. d'anlt'lll<lO podem tCI' (caleula1lo [W

Ia l'aclnra, c não se prc:-;umindo qne dL·ixcm pas
sar qualquer Cl'l'n, que lhes púde ser tão prcjlt
dil'ial, C[ner para mais, <(111'1' para menos, que 
por \'l'lltura li1r achado na conl'crcncia da porta, 
11 cptc todavia raramente <tconlcn:, pda precipi
taiJío com cpw hc feita :'ts vezes ck propo~ilo, n;io 
JHHII'tulo cllcs po1· tanto livra1·-sL: 1h inqHttaç;io de: 
•·onÍ\'l'tllcs 110 cno, múnnenle sendo em pron.:ilo 
""", e Llo andtado como he este d1~ qne se tra
ta, <·onsi1leraçücs c:;las em que !te fundada a sc
Hridadc do Art. 2'27 do Rq~ulamcnto, e da or
dcn; que n llJa Jlllou cumpri r li tlera lmen te; h c 
tnatlendivcl o nTurso dos snpplicanles, e deve 
.~uhsistir a rnult:1, <·umprindo que o :Feitor qnc 
cnmmctteo o crTo, e n Escripturario revisor, IJ!IC 
o n:io coni:;io, scjit11 n~sponsabílis:ulo~, precedeu
do SlhJH:JJsito adminislraliva, q11c dr'HT:'I durar f'lll 

'jll:lllfo di!J':IJ' O Jli'IH'('SSO. 

Tltt::olllll o l'ul)li,·o Naciott;d 1'111 :: d1· Ottlitl"" 
·I·· l:-\'1~ -- \ i"'·ond•· d,. Olinda 



~.''til.- Elll ti de .luliHl de 1~;-J{I. -- .'\uf,,, 11111//u\ 
j)i)l" tl"l'l'ffll{!ll·iduJ,·~ ,(,. llllllliji•\{11\. 

() Sr. lnspcctor <Lt ,\lf:nHiq~a liquc na intcl
li[~t'IH~ia de que, eonlH't"l'IHlo-sc dn rccur:;o infer
po~lo por i\ntor1io 1\ranaga, ('Oil~ir;natario do 
l'atad10 Sardo -- Pn)\idcllcia--, da 11111lfa imposta 
ao Capitito por irT<'I;rtlarid:l{lt~ do rll:IIIÍI'cc;lo, se 
lhe dá t•rovimciJto quanto ;'t di~pthit;;\o qut· SI~ ap
plicou para a irnpo~it)o della; ponpre c,;tando 
demonstrado pelt> .lor11al do C()llllllercio que o Pa
l;lclw saltira em lastro da Co~ta <L\I'riea para csk 
pnrlo, t razt'llUU cntilicado em fúrma, h e e\·idt'llte 
tpie se achava comprd,endido na di:;posi•c·;lo do 
Art. I :í~, c não do I :-1!1 do lt<·l~·tdanH'IliO de 2'2 
d1~ Junho de I ~:IG, devendo por lanto, crn a! lcn
ç;io ao que inf'ormoJI, impor-se-ll1e a multa <k 
500,j'j) na f('>~·ma do Art. I;~~~-

Hio em G de Julho de 1 H:íll. -Joaquim .lost'~ 
nodri;;ues Torres. 

t\I·" G8.- li\IPEPtiO - Jfl/nd11 .~ubr'tstur wt mnccs.~!lo 
de quat'.~IJIICi' fianças JWI'a o (111ufaç!lo dt> Cn11iferio.~ 
nesta Ciiladt~, ofé IJIII~ o (:oi')HJ Lt·yi.~lutiro reso/ra sofm~ 
!i!!IIIC/IWI!(r of~jtdo. 

2." Secção. Hio de Jancim. 1\linislt~rio dos Nc
fV>cios do lmperio em G de Julho de I t);-'J(). 

Pcudc[J(lo de discrr~s;io no Senado hum Pro
jccto de Lei sobre o estahelccilllelllo de Cemité
rios; e convindo <prc nada se ÍllllO\'C a este res
peito, mas antes se sobr'est.eja na coliCPss<lo de 
<praesqncr licenças para a f'unda~·:io de tae::; esta
belccilllcntos nesta Cidade, até qnc o Corpo Le
rrislativo l'CSOJVa dcfinitivaii1C!IIe sobre Sl'lllelhanle 
ohjcelo: assim o l\Iantla Sna :\lar;estade o lmpc
rauor po1· esta Secretaria d'Estado declarar :t Illlls
tris~ima Cam<lra i\lunicip:d desta Cidade para seu 
""l"ll'<'illi"IJ!n I' 1 "\.f:("II(":Íil; fj,·:llirJ" II:J il!!CfiÍ"~'Il('Í;I . . ,, 

li 



' ' I' 

I: 
I' 
! 

\ k.' ) 

de que tlevcrú cns~ar quaesqucr licenças que para 
o indicado fim tenha dado, c não conceder[t novas 
sem expn'ssa approvação do Governo. - Visconde 
de l\Jont'alegr·c. 

Expedirão-se A \'isos neste sentido ao Sr. Bispo 
Conde Capellão l\lór, e Conselheiro Chefe de Po
licia da Côrle. 

N. o G!J. - Jpjn·nrrr rt ultima m'I'CIIWÍ11Ç'io da renda 
dos rrfrTi(Jr'.~ dcsl1' Jltutil'ipio JICI/'a o C01'1'Cll(C anno 
Jl!IIIIÍI'I)wl, pelo 111'1'('11 ofl'crcridn por ;1 naclrto Fraryow 
Wwd1·s; ,, ordf'/111 rí Jl!ustrissima Canuwa Jlf11nir:ipal 
desta Cidade, fj11C jrínl'li.~ rulmitta licitante ali)Ullt nas 
rc.~pccti rns rrnrlas. srm que se mostrr Jll'erinmrntr hn
hilitf1rlo ('()I/I (!orlnrrs irlonro~. 

2." Sccç;io. Ilio de Janeiro. 1\Jillistcrio dos Ne
r,ocios do lmpcrio em G de Julho de 1830. 

H a ,·endo Sua ,\Jagestade o lm pcrador, de con
formidade com o par·ecer da Secção do lmperio 
do Conselho d'EsLado, de 21 do mez proximo pas
sado, Resoh•ido que seja approvada a ultima arre
matação da renda das aferições deste Município 
para o corrente anno municipal, pelo preço de sete 
contos e duzenlo;; mil n:i~, offerccido em hasta 
publica por Anaclcro Frarroso Rhndcs, primeiro ar
rematante da rncsrna t·enda, a quem foi postc
riOl'lllCillc preferido t\!ltunio Lniz Coelho, por ofl'c. 
rcccr maiDr l::nçn, r nas q!le, pat"sado alrrnrn tem
po, dcsi,r.io da ar·r-cln;lt;u,':io por· lhe não COliVÍI' 

dl'ectna-ht pelo preço, a qne se obrirrara, como 
tudo consta do:> diversos Ufllcios da Jllustrissima 
Camara l\funicipal desta Cidade~, sobre os <{tlaes foi 
ouvida a referida Seccão do Conselho d'Estado: c 
Onlcnando o Mesmo" AuGusto Senhor que jftmais 
sc'1a. ndmittido licitante alfl'tlrn nas rendas munic:-. ,, 
pacs, sem qnc se mostre pn:viarncntc habilitado 
com fiadores idoncos, :1 fim cYitar--sc a rcpctiçiio 
de factos corno :uptclle da dcsisteucia referida c 



...... 

oul ros SClllelhault'S em prt'jlli/.O do Col't t' d"~ Ines
lllas renrlas: as~llll o 'ILtrHh por c,;ta S~:crTiaria 
d E,;tado eomttlllllÍt:ar ;\ tllt'~llla lllo:;tris:-;illla Ca
tuara :\lu11icip:.d p:~ra ::it'll cOtJ hccimen Lo e tiel exc
cuçiio, em solur::'io ao seu ( ll!icio de :JO dt~ :\h ri! 
do corrente auuo; ad\·t·rtindu-!ht~ que nà,) dev1: 
pro~c:~uir o proccs~o Ítilt'tila:lu c:llilta o lllCilcÍo
Jléldo dcsisll'uk, vi-;to •jliC u:;,, I~:! l'uudaiiJCJ!lo 
para su,.;lellbr,·:i:t> do din·ilo :, indt'lllllis:H·:i:> pd11 
pn-,jui;~tl de sct· o act!~:t! L11u·o do arn·ttt:tLitllt: 

~:!tiJtk~ i:lfLTÍ<ll' ao <jtiL' a prim:i/lio t!k havia oll'~
ITt'Íth. -- \i't'<ltlllc dt• \lunt'ah·;;,·t·. 

''· 10. -- Urrlcnu 'Ji'~' runlilllli'!ll 11 .•:rT rer·!'/1/.rlus Ul'll
tuituJIIr'JJir· 11 {JtiJ'I!u tfrrs 11urms !f,. I 11f)IJJ' r{ll ( 1111/ljillllhirt 
1ft: ,\irfl'l'llfl,ll, 1f1/l' 111/./'l'~jtÍtl 1'!1/}'1' I'S/11 ('riJ'/1' I' lt ('opi/11{ 

da /'roriw·ia do llio de .llf!ll'iJ·n, us f!IISSIIffl'ims IJIU' frJ
rnn IIIIIJ/ffodu/1 !'In sr·ni''' /'llf,!im. 

:):' StT(io. !tio dt•. Janeiro. ,\lilli~tcrio dos ~c
:~ucios do lmperio em S de Julho de lt:::JO. 

Achando-se pda l";.lLit·a de llluitos atJIJO~ sulli
cienleliJellte explicada a intelli;;eJJeia da condiçào 
:La do Artir;o 2." do Ih-neto de ~{O de Janeiro de 
18'~8, qnc oulra cousa uüo he se não a me~ma 
condir;ão Ü." do lkerdtl do 1." dt~ Dt·zctnbro de 
18;1ü, mandada obsena•· pdo de .'1- de Outubro 
de I~ H., c ora cousenada na p1·oror;ação do pri
vilt·f:io cot1ccdido :'t Cotnpanhia de "\a,-cr;-al::io de 
Nicterohy pelo sobredito lh·crcto de :;o 1IL~ .Janei
ro de 1 t-1 ~t); c não send() de tnotb alr~urn admis
sin:l a intellit;ellcia e111 conlrari(), tpte lhe f'lCLen
de dar a Ult':-il:la Companhia, futH!ada nos A vi~os 
de 5 e :.'ü de Setembro r[,• lt)í~, sq~nndu se de-· 
rllli~ d.t sua infornt<~ciu dada em Ollicio de I ':2 
de Ju11ho ullimo, sol;n~ a 1 Ppre~t·uta~·:\(l dn Cltefe 
de Policia da l'roYÍ!lci t :~o Hio de ,l::twiro, de B 
de ~!aio deste al!tto, 'I'W acur11p:ttdwu o Oflicio 
do Yict•-Prcsid~:utt~ d:t lllt',,lll~l l'r0YÍ!ll'Ía de In do 
·:ir, :::t:.~ :'•ceJrl ,(,, pt ,,, ·lj,,,,.,l • ., ·l1 ,.,.t~Ti·!, 1;•\1:1. 



panhia para com o,; pedestre,;. que vem em scn·l
ço a esta Crlrtc~, poi~ <pH~ aqllcll<·s A visns somen
te se refer111 ás Barca:;;, que na1·cr,:io barra fóra, e de 
nwdo alr,nm ás 1p1c fazem o 11 a,iecto entre a mesma 
C1lrf<~ c Nir·fcrolty: ~lauda Sua l\lar,cstadc o Impera
dor r{'H~ Sl' conlilttl!' a obscn·ar a pr:'ttica llllllca in
terrompida de :-c rcccbcn•m f}ratuitarnenle a bordo 
das Barcas da Cnmpardtia, que nave;;:lo cnlrr: a 
C1\rtc <: Nidcrohy, rodns os 1~a~sa;;ciros mandadns 
em Scni~·o pnldico por esta s('Crdaria d' E~uulo, 
e 1wlas Esl:l!Jir'::i Pu I dicas de l\icterohy, hnma v<'t. 
que o ~cr1 IIIIIIH'ro n:lo exceda ao fixado na citada 
condiç:to dos lllL'I1r'Ím1ados lki.Tclns. O qnc pela Sc
<TI'Iaria d' E,Lulr1 rl!l~ :'l;r·;-;-r.cios d\1 lrnperin se parti
cip:l :'t rl'Íerid:t Compani1Í;1 pilra seu conhccittH'Illo 
e rkvirla l'X<TIHO';lo. - \ i~r'OI}(lr• de ~Iont'akr,re. 

N." 71 . - G LEi i. n \. - f'irrlllu r (I!)S 1 1 rC.\'Írlenk~ tfog 
l'mrillcius do Poní, Pcnll!lit!J/Ita, llohin, S. Pcdm, 
t' !Tatu Grossn, 1'1 .. '11/r'/lelldo os murlclos 1JC!us IJIIIII'S us 
n·sJJCdÍrm fluuudnrius IHÍlitol·t•s M' derem l'l'fJHiar 11r1 
ut'ffO/IÍ.wtt,'tin dus IJI/IUIII'Cfes, 1fiW 1/II'IWtlllll'll(l~ tlt~f'l'/11 
n·mt•ff,T ti lli'jllll'lit,·iiu dn Glll'l'l'rl. 

111m. c E\111. Sr.- De Ordem dP Sua l\lar~c~
ladc o lmp('('auor determine \. Ex. que a Pa;~a-· 
dor·ia militar dessa Província na orr,auisação dos 
balancetes, <[IIC tem de enviar meusnlmente :'t 
Repartição da Guerra, acLHnpanhados dos respe
ctivos documentos de sua receita e despcza, se 
rcr,ule pelo incluso modelo, pot· isso <JIIC a or
p,auisação do Orçamento para o corrente Exercício 
de 1850 - 1851 foi alterada não só pelo cnglo
bamento de alfjUmas verbas, como pela classifi
cação dos di versos serviços; recommendando-lhe 
outr·osim o exacto cumprimento do Art. 2. 0 § 8.0 do 
Herrrulamcnto das l'afY

1
adorias de 1 A de Arrosto de 18'1·4. ( ( tJ 

J)eos Guarde a Y. Ex. Palacio do llio de Ja-
llCIJ'O em 8 de Julho ele IS:íll. -- l\lanocl Felizardo 
de Sou!":\ e 'lf'lln. 

!''' li,, 
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PAGADOIUA ~JILIT 

RECEITA. 

Onlinnria ......•...•.......•... , ..... , . . . . . • . •"/11 
Extrnonlinnria ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ."/t) 
1\lovimcnlo tle Fundos .......•...... , ... , . , . . . . •"/11 

Saldo tio mcz de Julho de J850 .....•...... , . , ....... . 

Pagadoria Militar da Provincia d<· • • 

O I nspr!'lor 

F 



\ l'PtOVlNCIA DE (***). 
------------------·---------7"·-----------··-··--

DESPJ\ZA. 

Pagado ria ..•.......•..••..........•............. 
. \rscnaes ..•..•..•.......•...........•........... 
llospitacs ......••..•...•........••..........••.. 
Commantlo de Armas .........•.•................. 
Olliciacs do Exercito c UefornJa1los . . . . . . .......... . 
Exercito .•..........•.•.•.• Força de Linha.. ·? 

(~ uarda N acionai. ·"f":'l 

Çor~o de ~audc. . .•.....•...•••....•.•............ 
Gratlllcaçocs .•••..•.••.•......•..•..•.•.......... 
l'cdcstres .•......•...•.•.•..••.•..•.......••.•... 
Uccrutamento e Engnjamcnto ...................... . 
Obras 1\lilitarcs ......•.....•...•. , .•..••.•..•...•. 
Di Ycrsas despezas c Even tuacs. . .....•........•.•••. 
E~crcicios lindos .•.•..... ; ...........•.........•.. 

Saldo em 31 tle Agosto de 18~iü .......•....•.....•... 

Hs. . •'ir' 

6 de Setembro de 1850. 

O Escriviít' 



DJ~l\10:\STllAÇÃO DA RECEITA. 

OIIDJlSARL ... 

Venda de polyora (a)............... . . . . . . . . . . . . ,p 

Heposit,·õcs c rcslilui~õcs (b) . . . . . • . . . . . • . . • • . . . . ~ 

1\JO\"ntE:-iTO DE FUWOS. 

Con~i~n<J\'ão da T!Jcsomaria da Proyincia . . . . . . . . . . :f,) 

1850 . .. . . • . . . ... ~~I ; __ 
lls .• [ :t' 

~ahlo tln mcz ue .Julho rlc 

(o} l'rucedc da \cnda de 10 11\ c 4 lb uc puhura grossa a •'ií 
de 1) Ih de dita supcrlina a :rD réis 

(h) Pelo que restituiu o Tenente F ... , importaueia, l\:r. 

l':l!.!:atloria l\Jilitar da Proyincia uc .. rm 6 de Setembro de 1t!~O 

O Escrivão. 

l'. . . 



OEl\IONSTHAÇ.\0 ll.\ llESl'EZ.\. 

Artigo 6. 0 da Lei de de .!unho ele 18ti0. 

§ 3. 0 l'A(õ,\DOHL\5. 

1 ln~peelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,7t 
J P<~gador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·? 
1 Escrivão . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-..... 
.. Ullicincs ..............•... o • • • • • • • • • • • • • • • • .i;l 
.. Amanucnscs................................ .'";i) 
1 Portei r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~""' 

E\pcdicnto ll'npcl penas, li\To~, l\c ..•. 
Sencntc ..........•..... 

§ Ü." ARSENAES. 

1 Dircclor .............•.............. 
1 Ajudante .............. ; ...........•.. 
1 Almoxarilc .......................... . 
1 Escrivüo ............................ . 
1 Escriplurario ........................ . 
1 Amnnucn~e ...................•....... 
1 Fiel ..................... o ••••••••••• 

1 Apontador ........................... . 
1 I' o rteiro ............................. . 
1 Ajudante dito ........................ . 
. . c;uanlns ...•..... o ••••••••• a 20-:7:000 . 
. lornacs dt~ opera rios e st•rn'n(('S .......... . 
Gcneros c ma terias priuw~ ............... . 
Outras ucspczas (c~pccificadamentc) ....... . 
Compra de polvora (7 ~IJ ............... . 
lliln uc 2!J espingardas, l'\:c .........•.... 

Aprendi ~es mcnorrs. 

1 Dircclor c Lente... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
.. l\Icstrcs. . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ~ 
.. Substitutos . . • • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ~ 
.. Compcnuios c utcnsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . ";fj) 
l llcdagogo • • . • • . . . . • . . . . . . . . • • • . . . • . . . ;ftJ 
1 Ajudante.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . ·li' 
.. Guardas . • • • . . • • . . . . . • . . . . . • • . . . . . • • . .'fj) 
.. Scn·culcs ............................ • if; 



Transporte... ;f'P 

Sustento do Pedagogo, l\:c., c de •• A prcndizcs. 
Vcstuario .........•.•..........•.••.•.. 
Cura tiro ...............•.•.......•..... 
Ll\'a~cm de roupa e Jcspczns miu1las ..•..•. 

§ 7. o IIOSPIT .\ES. 

1 Amanucnsc....................... . .... 
], f • I •. -.n crmctros ............. • · .... · · ···i'····· 

l\II'dieamcnlos ...........•........•...... · ..•... 
noupns .......•••...........•...........•..•• 
Ulcnsis ....•....•..............•••........••. 
)) i1 ersas tle:-pczos ( cspccificadamcnle) ....•.......... 

t:omnwndautc ...... Grat. tlc Com mando .. 
n adJicional .. 

Forrogcns ......... . 

1 L\jutlanlc d'Ordens .. Emprego....... . . • . 4J) 
Addicional.. . • . . . . . . :jJ) 
Forra~cns. . . . . . . . . . ,;:: 

1 Secretario ..•...... Emprego.. . . . • • . . . . :jJ) 
Addicional. . . . . . . . • . ;'[;) 

:1 Amanuensc .........•...•...•..•...•...•.... 

~fi.' OFJ'JC!AES DO EXEnCITO E REFOIU\IADOS. 

9 A. Estado Jlaior General. 

Hri~atleiro ........•................... 

1. • Uas.<c, 

CoJond ..••.•..........•..•...•..... 
·!. CaJIÍ!iíes ..••....•......•.••.••.. , .•.•. 

--- ·li' 



l 

'frnnsporle.. . . . .. . . . t-' 

2. a Classt. 

'J'pnrnl!' .• , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • :ti' 

fi n. Engenheiros. 

l l\lajor . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • (o sol tio) .. 
1 Cnpilão .............•...•............ 

n D. 3. a ('[asse. 

1 Tenente.. . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . ';j!) 
:J Alferes ........•...•.................• I w 

I ___ ·~ 

9 F. 2. a Linha. 

1 1\Iajor • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ·"::" 

1 Brigadeiro. • . . . . . . • . • • • • . • • • . • • . . . . . . ;f/) 
3 l\lajores ...••.•....•..•. • . . • • • • . . . • . . w 
2 Capitães.. • • . . . • . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . :t!J 
1 Alferes • . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . . . . . • • . . ;jf) 

:12 Jlrac::ns tle prct.. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . ·'!i' 

§ 10. EXBRCITOo 

10 A. f.'orça dr l.in!"t· 

1 Coronrl ...••......... 

1 Tt>m•nl1• CoronPI ...• 

Soldo .•........ 
Atldicional ....•. 
Exercício .....•.. 
Forragens ...... . 
]~la pc ......... . 
Soldo .......... . 
Addicional. ..... . 
ForragPns ..••... 
Elapl' ..• , •••.•. 

.'ttl 

-'4'1,/ 



------------------~ ___ .. _______ _ 
Tra nsportc. . . . . . . . • ·":':'l 

2 Majon•s. . . . • . . • . . . . • . Soltlo.. . . . . . . . • . :rtJ 
Adtlicional.. . . . . . ;;) 
F· ·pns . . • • . . . ;f!) 
r ;w 
J~ ,!';) 

C:1pifiil's .............. Sol t'/tJ 
Addic 1al ;J'J) 
Commt,: ' 
Etape ... 

Tt•nrnles ............•...•.••.•.. 
l\c. , t..\:c., &c. , l\:c. , t..\c ...•... 

( .•. ) Praç-as de prd. 
l'rct .................... · · .. · · · · 
Elape .......................... . 
F a r da mcn lo ..................•... 
Forrngcns ................•....... 
Gralilicnr:õcs a volunlarios ......•.... 
llilas a engajados ................ . 
Hemonta ...•.....•.•••.....•.... 
Concerto de instrumentos .......... . 
A ~llll c luzes ........•............ 

'I O ll. Guardo Naciunal destacada .. 

--- ::v 

( Classilir:He como a Força de Linha).. . . . . . . . . . . . 'i/1) 

~ 11. conro DE SAUDK 

1.° Cirur~iiio ...... · · · · · Soldo ..•........ 
Add icional. .•.... 
Emprego ....... . 
Transporte ..... . 
Etnpc ..•.....•. 

•1 o'" cliln~ (<1 llii'SIIla classilic;1r:ih) ............••. 

........ ,, 



·- -------------------,------:~----- ---------· 
Transporte. . . . • . . . . ·":'!" 

~ 12. GR.\TJI'ICAÇÕES E FORRACE'í», ETA PR, 
AJ!TUAS DJ<: CUSTO E GR.\TJFI

CAÇÕES DIVERSAS. 

Enyrnlteiros. 

t:apilão .........•.... Addicional ;p 
Trabalho. . . . . . . . -7':'1 
Transporte.. . . . . . ;fb 
)~tape . . . . . . . . . . ~'"J:r 

Outras armas. 

Tr•nr.nt~ Coronel. .....• Addicional.. . . . . . ;fj) 
Exercício.. . . . . . . ';jj) 
forragens . . • . • . . ;m 
Etapc ....•... - . :·:;-. 

2 Tcncn tos. • . . . . . . . . . . . Addicional.. . . . . . :fj) 
Exercício... . . . . . ';Jj) 
F orragcns . • • . . • . ';jj) 
Etapc . . . . . . . . . . ;m 

Ajuda de custo ao Commandantc das Armas. . . ;jj) 
Gratificação ao Almoxarife da I<'ortaleza ***.... ,/!) 
Dita a 1 addido iJ Pagadoria.. . • . . . . . . . . • . . . .jJ) 
Dita a 1 dito no Arsenal do Guerra....... :m 

.if> 

&c. , l\e , &r~. . . . . • . . . . . ·"::l ~ 
------- ;r, 

~ 13. INVALIDOS. 

1 Comm. rlc Companhia ... Addicional. ..... . 
J~xcrcicio ...... . 
Etapc ......... . 

( .... ) Praças de pret .•... Pret. . . . . . . . . . . ;jt) 
Elape.......... ';jj) 
Fardamento. . . . . . ';jj) 
Grat. de voluntario

1 
:-:J; .m 

" 

~ 14. PEllESTRES. 

Commandante de Companhia . . . . . . . . . . . • . . . . • ,'fb 



Transporte ... 

1 Ajudante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .":') 
1 1." Snrgento.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·'tf: 
22.'"ditos ................................. ·":"' 
1 l;tiJ rir:l .. o. o o •••••••••• o' o o. o o •••••.• ••• o. ~;: 

.1- Cabos .............•...................... , ~") 

80 Soldados ...... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·I ·~') 
1 C0rneln .............. ·. · · · · · · · .. · ·. · '(Ji) 

~ 1 ~). RECRl!T.UIENTO E ENGAJAME:HO. 

(;ratificações a . . . Recrutadores .......... . 
})ia rias e conducçlío de ... recrutas ......... . 
(;rntilical,'ilr,; a ... praç;~s rngajntlas ........ . 

~ 19. onR.~s mun.m:s. 

Conccrto da rorta leza H • • Jorn aes. . . . . . . . . ~ 
l\lateríacs . . . . . . . ;;te 

li l O t l .. Jornacs ......... -.m. -1 1 f' !TI 1 o _ uar e . . . . . . . "" 1 

J.\lateriaes. . . . . . . . w 1 

~-- -~ 
ldrm do Qua1 te I '" ..••• Jornaes . . . . . . . . . ·":':! ,i 

~~ t . .-~ ....... llile11aes........ I <.,J 

~ 20. DIVERSAS DESPEZAS E EVE~TCAES. 
---,---

Tram.porte do Batalhão** ( ... praças)....... ~j) 
ldcn1 de 30 praças do 2. 0 B. "*... . . . . . . . . .:~ 

Alugueis de ca~os para Officiaes...... . . . . . ;m 
Idem para o Ho~pitnl de................. ;m , __ _ 
Patrão c remadores do eEcalcr da Fortaleza •• ....... . 
Guizamentos para a Capella da dita .............. . 
Diarias a ... preso; condemnnclos ú traualho ...... . 
Apprehenoiio de 2 desertores ................... . 
Fntrrran1~·nlP de :: praças ...•......... , .. " ... . 



Transporte .. J ..... 
. E,.,.,,..,,, I 

Lnros mestres para o 1. 0 B. de .....•..... , ..... . 
r:(\fll'Cfto do relogio da Pngatluria .. ' .•... '·I· .... . 

&c. , &c., <'i:c ............... . 
I 

§ 21. EXEllClCIOS FJNJ)OS. 

\'encimentos Je 3 praças escusas do scn·iço, a 
s;~ber: 

I S\~ - 1843 ........... Pret . . . . . . . . . . . ;j'J) 
Etape . . . . . . . . . . ;a; 
Fardamento . . . . . ·'::l 

--- ;Jj) 
18'1.~~ ·-184'L .......... Pret........... :tD 

Fardamento . . . . . ·"/':J 

lt;'l-6- 18'~7 ........... Pret . . . . . . . . . . . :tD 
Fonlumentu . . . . . :tJ> 

Rs. .m 

Pagadoria l\lilitar da Província de ... em G de Sclemhro de 18ti0. 

O Escrivão 

I· . 
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N." 72. -- FAzgNDA- bu ~~ ele .Julho de 1Hfíll. 
f.,plimr,·áo sobre u dt'jlosilu tlt· sulm suil'lllcs, I' m/tu{u 
do !JliC pr)t/c SI'/' 1/I'CI'SSIU'i" Jllil'l/ 11 111/ISI/1//11 ,f,t /l'iJIU/11-

('iiU tft/1'111/((' 11 S/111 /'S/1/Jtl 1111 f/11)'/ll. 

() Sr. Jn~pcctur d:t ·\!EtndPt;a li<jlll' ua inll'l
li~cncia, em rc"po,la 1 :-,na n'Jll<'~t'llf~lt':;o de '2 elo 
COJTl'JilC JlH~Z, de que :1 !'orlaria dt· '21 de· .I unho 
lindo 11:ÍO deve ~<'I' entendida dt' 111odo [H'' qnc a 
r•nfl'ndco naqudla rcpn·~enlat::íu. Qll:ntdo Jttl :\ri. 
'1." do 1\crrulaJIH'Illo elt· '2~ de \"t''''' dP I~ ·,q ~~· 

(} I I 

dctermi11a lJIIC os sohn•s:ilcJilt·s do,; 11a' i''" ~-t'.la" 
obrigados a deposito, dt'\t' cnlt'lldt'!'-"t' t'·LI 1'11-

cunslaucía, como c.ondit.,·iio JH'ccs~:n ia par:1 a i~cu
t:<i.o de direito,; de con:-tllllO; JtJas ~c o,; C:1pi1ãco; 
dos navios sujciliio-~t· :1 parrar c~~cs direi I"~. lll'
nllllllla tlcn•ssidade. ou u10t'i,," l"·~~k lt:!\ tT para 
ohrir~a-los a dPposilar "'' rd(Tido,; ~~~~~~~·,alcnk~. 
Pelo que loca ú diflil'llld:ldt· qut~ l'llt:lllllra l'lll <IY~l
liar o que l1e preci~" I''" ;1 I'Oil~tllliO pro\·;1\·d do 
naYio, durante a :-u;t c~latLt 110 porlo, 11:ifl ll<lSt'!' 

t•l!a da dita Vortaria, 'Í·;to como o ~,~ I. do :\ri. 
1." do citado Hcrrulallll'lllo dar~llllt'llic dt•lcrlllina ,, 
que ~eja isenta do dcpPsilo a pon·:l.o de :;ohrcsa
lcutes , que for deixada a bordo para 11Sfl óo 

rcspcclivo n:nio, dnr:\lll!' :1 s1~a l'.'l:itl:t 110 l'"rlo; 
c o que n:1 !'orlaria ~~· l't'COJIIlllCII!la 1,,. qnt· se 

pnwtll'C enfar o abu~o, qw: dt•s[a coJtct·~:;ão ~~~ 
pÓdP Sl'(}IIÍI', deixalld" -~c a bordo nwifo nwio1 
quaJIIÍdade de (~CilC'rO" tln ![11!~ :t lll't'CS~:trÍ;l para 
o indicado f111t. TalldwnJ 11irll p:11 tTt: de Ltlllallha 
difliculdadc a rcf'crid:J ;1 \:di:u·ilo, IJll!' :·, 'i<ta d11 
llUllll'ro da trip(llat;ão dn na,·io, .J,~ I!St"' (' co:'
Lnmcs da Na•"~ão a qu•· pcrletlccr. t' d.1 <i<-111ora 
provan·l que prcll'llda ler ltt'~(c pnrlo, ~L 11:I•J l'oss:t 
l' 11 a ra zc r :I p p r() X i lll a d " 111 í 'li I t: ' (' () 111" :I I L' '" '.Í l' r ( '111 
rtCOJlfct·Ído SCill JI1<1ÍOI ÍIJCt>!l\l'llÍ<'Ilft·. l)ll:tllft> :lll 

n·parfl !1111; f'az li Sr. r"'IH'I'(IIl d·· 11:1•1 f•T .,,d,. 
lll\idtJ IIP l't'tjii<Tillll'lll•• .!,· 1',1: 1,' ,, ltllll" 'llll 
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de o ruo ti \'O a sobr·edi ta Portaria, c um pr·e decla
rar-lhe, que o Tribunal do Tbewuro só exige 
informações quando as j nlaa nccessa rias para es
clarecer as rnnterias wjeilas á sua decisão, o que 
se não dava no caso em que~tão. 

Rio em 9 de Julbo de n3:-10.- Joaquim José 
Hodrirrnes Torres. ,, 

~." 10.- E111 ~~de Julho ele t8c,o.- (jtwndu nâu 
In duridu su!Jrc 11 ;wr:iunalidadc tlu propricturio, basta. 
uprrsentar-sc 110 Consulado o titulo legal para ma
f ricu/ttr-se a 1'/ltlwrca~·riu. 

U Sr. j\dmillistrndnr do Consulado, em vista 
do ql!(~ inf(H·mou em 11~ ele Junho, sobre reque
riuH'ttlll do lkt'tHlrdino Pamplona de :\],•uezes, ({llt' 

prclendt~ matricular como propriedade sua o Brigue 
Nacional- Pedro li-, havido por herança como 
cabeça de sua mulher, o que prova com a sen
lcnça jur.ta, documento este que lambem tem de 
ser cxhibido na Capitania do Porto, para ser alli 
matriculado, e na Secretaria d'Estado da Marinha 
para obtct· o Passaporte; fique na iutelligencia de 
que uão he precisa a intervenção do Thesouro na 
matricula das embarcações nessa Mesa quando 
mudào de proprietario, e não h a du ,·ida sobre a 
uacionalidade deste, bJsta ((IJC se apr·esente ali i o 
título legal da ac(tnisiçào. Com a certidão dessa 
matricula póde o novo proprietario requerer a 
da Capitania do Porto, e o Passnporte. 

Rio ern !) de Julho de 1850. -Joa,tuim .fu~é 
1\udrinncs Toncs. 



N." llL -li\IPEI110.- /)(•r/1/ro iiiCOIIIjlltlirl'i n f'.n'l'l'll'tll 

de Parorho mm o dr rrrl'odor rlo f'amam JIHnir·i]Jft/. 

1." Secção. l\Jinisterio dos Nq;ocios do lmpe
no crn !I de .Julho de 18;'J!l. 

111m. e Exrn. Sr.- Sua l\la~cstade o Impera
clor, a cp1em foi presente o Oflicin de V. Ex. n. 0 

;n de '2 de i\laio Jo corrente anuo, relati,·o ú con
sulta, que lhe fez a Camara l\lunicipal dessa Capi
tal sobre a accnrnulação do exercício do cmpre~o 
de Vigario da FreEÇnezia da mesma Capital com o 
de Yereador daf]uella Cam;u·a: Ha por bem i\lan
dar declarar a\'. Ex. que, t'Otn quanto o Aviso 
de 1;) de Fe\'Ct·eiro de ·J:-~:n no qnrsito a. o uão jul
fÇHe dever ser o l)aroeho exclu ido do exerci cio do 
cargo de Yereador, em quauto assim o n:io ~~~
clarar a Assembléa Geral Lc~islati,·a, com Indo 
enm razão entendeo V. Ex. qn\.~ de,·ia ser prohibi
da hnrna tal accumulat;ào, vi~ to <lu e, alem de estar 
aquelle Parodw na dependencia Ja Carnara rcs~ 
pectiva, :'L quem compete dar-lhe attestado de cx
crcicio , a incompatibilidade em ser reunido o 
e\ercicio de dous emprego:; em hum sú indiYiduo 
11iio provêm somenle da decretaç;io da Lei , mas 
lambem, corno n•solveo o A ,·iso n.o 8!l de 1,. de 
Junho de 1847, sobre cujos princípios tem sido 
baseadas v;n·ias Decisões do GovcrnD Imperial, ou 
da rcnurrnancia entre as funcç:ües dos ern(H'CPOS ac-

r' ,J '' 
cumul<~dos, ou da irnpn~sibilidadc de ~cr cad.t lll!m 
delles dcsernpc!Jhado c s•.·n·ido ~atis!'aclorialllt'IJIC, 
circunstancia esta que se d(t na hypnllaese ,·eriC'nte 
pela natureza, importaneia, c extensão das fune
çõt·s Parochiaes. O qw~ cornmuni<:o a V. Ex. para 
seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Yisconde de l\lonl'a-· 
l('f,rt'.- S1·. Prcsidt>nte da Provincin da Parahyba. 



( liS ) 

N." 7:í.- Dt·d111'1l lj/11' 11 tli.~JIIlsil:•iiJ tio /)t't'l't'/11 11." 

;~~li tlt~ :~ dt· Sl'lt:lllli/11 tlt· I H ili -~~j unnpre/u:wlt· us 
('.Ç(I'(IIIIjCÍI'IIS I'S(II{IC{aido.ç, IW (t'/IIJIO fl11 Sllll /li'OIIlllf!Jif
rifiJ, JIIIS ('o/onin.~ tlr· S. /.r'liJJO/du. t' S. l't•tlm tft~ 1/-
1':1111/ll'lr tl•r.~ Tut'l'r's. 

't.' SeccJío. Hio d<' .lancim. 'llini.~l<'rio dos Nt•
':'''·ios do IHqwri,, 1'111 10 ,1, •. lull10 de Js:,o. 

lll111. ,. 1·:'\m. Sr.-- S11a .\fa:~c~tade o Impera
dor, a '[lll'Jll f(,j jll'l'~:·nte o Ollieio de\. E'l:. 11." 

::q, de ;, ,J,, IIIC'7. pr·l'.i 1110 p:t~,oado, c papeis que 
o acompanh<tr:tll, n·lalÍ\'<JilH'IIll' :'t int<·llig·<'IH'Ía que 
se tlevc dar ao lh·erclo n." ;)\li de ;: de Setembro 
dt~ l~'d), 1(111' CJcilita a natl!ralisação dos estran
, .. ,.;ros ,.,t:d'L'I•·cid,,s n:ts Colonias de S. LeoJ10ldo, 
" ~~ S. Pedro dt· \1<-anlara <las TorT1',; dcs,.;a l't·o\'Íll-
•·ia: Jl:t por lll'llt \hriClar tkcLtrar a\'. Ex. I[IW 

das palavra:; do llll':mw lll'erdo se couclue e\·iden
lt'lllCIJtl~ qw· a sua di,posiç<i.D somente comprchen
dc a<[nclJ,·~ dos ditt~s es!ran!~ciros cxistcnl<'s ao 
terttpu da :o.ua prornlll(~al_.;i.o, dL'H'!Hlo ob~crvar-se a 
l'l'"Jll'i!o dos qtw pu~tt-riormt•nte tiverem fi'l:aclo, 011 

par:t o l'i!turo fi.\arem a O'lta rTsidcncia nas ditas 
Col<lnias, a.~ di;-;pD,;Ít;'l:·,.; ela LPi de•. '2:: de lluluhro 
de ]tU·.?, CO!!t a rnodilica1Jio do D('<'rcto de :W de 
t\r~osto de I\'\': :L () que coriiitlllrtico a \. Ex. para 
;:t·tl coniH't'ÍilH'Illo ~~ t'.\ITtH)o, c para que a~sitll 
o l:tt:a ~cnlir ~~ todos o~ c~tranr;ciros da,; mcncio
JJ:ttlas Culortias n:iD f'aYorecidos por <H[uellc Dcnt'lt• 
11." ;)~li, a !im de que clico; liqncm n·rlos da t'X

lert,;:ío dos direito~ que adiJIIÍrcm. 
llt·os C1Janlc a \. Ex.-- \i,.;eonde llc i\lont'a

lcnre.- Sr. l're~idetllt~ da l'roYÍncia dn Hio Gran
t],. lho S. Pcdro dn Sul. 
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N.o iG. -I<'AZK'\DA. --Em lO de Julho dt· l~;~o 1 j 
fA'IjÍfÍIIWÇÕC.~, JICI"fi/in~·r:·f's I' Wflljli,'IÚ~S CS(ÚII Slljt•ifrl.~ UO 
itllj•O.<:fo tlc que traltt 11 ~ !lX da Tabl'!/11 t/11/l<'.ru u 

Vi dl' :w dt• ,Yon·m !!I' I! ,r,. I~ 't I . 

Joaquim .Jo~é liotlrir~ues Torres, l'n•sidt~tlic 
do Tribunal do TIH','t'tll"O l'uldi('o Nacional, dt··
clara ao St·. In~peetor da Thc:;ouraria d;~ l'rovineia 
da Bahia, em respo:;ta ao seu Ollicio de 5 de JunL:.> 
ultitnt>, sob 11.

0 15G, qtw bem procedco dcclarallrlu, 
em dcferinwuto ao rcquerirucuto de 'la une! '\a vier 
A h· c~, que as lerritimal"ões, pcrfiliaçik~, <· ;tdopt:<-H''' 
s<io sujeitas ao pagalllculo dú imposto, de que 
trata o § 38 da Tabdla annexa iL Lei de :Jo tk 
~n\'emhro de 'IX'1l , por sPr isto conf'orrllt' ;• 
dita L<~i. 

Tht•sonro Prrhlico Nacional t'lll ·JO dt• .l11fhn dt• 
I ~;,o. - .loaqni111 .Íost: Hodrir~rres TorT'''"' 

N."H. -Em 11 tle .lrrlho de 1:1:l:l.--/)·/u 1 ;~ ., 

I'IUW em qn1~ :w dt•ve _jnlyo r Jll"l'-~tl"iJ'Itt 
lnnna di r ida. 

Joaquim José Rod.-iwws Torres, l'rc,.;it\entc do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, respondt• 
ao Ollicio do S1·. lnspector da Thcsouraria da Pro 
vincia de Goyaz de () de Abril ultimo, Stlb 11.' 

27, que, para se considerar prescripla h uma di
vida na fúrma do n{'.nimcnlo de FazctHia' torna-,, 
se nrccssarin ~alH'r, :·1 vista do que di,;pt·i~~ o ,\ri. 
'20 da Lei de :w tk i"over11hro de 18/JI, >'I' :Jtllt••; 

de hncit·o de 18',:~ l":ta,·a a !llesma divi:h t•m li. 
quidação, ou havia f'Ídn 1 eelamada; ~~ sP :1::ks q:ll" 
Hndassem G aut1os tornem a sct· n'qlltTida, t' a.,~ i li I 
suf'ct•ssivanwntc, pelo que não b:h!a qnc a divida, 
corno a do CaJIÍI:"ío .lo;io Fktwy dt~ Camarrro, d1· . .. 
qtlt' I rala 11 r-di·rid~> ll(l!f'it:, :1 i:• d" :llill<l d·· I: ·;•1 
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c sirn ,.e,·iticar se 1 cquerco o pa(~amcnto antes da 
qHJca em que dcvi;1 ficar prcscripta. 

Thesouro Pnl>lico Naeional em 11 de Julho de 
18;',0.- .Joaquim José l'tndrir;ucs Torres. 

N." 78. -Em 1;'> rle Jnlho de 18:JO. -S,,fl/1' 11 (1'1/1/IO 

1'lll 7lll' dt•unt ser JIIUfO.~ os dirritn.~ dus Al,-unis ' 
1111 l'rorisl-!1'~ ,/e {',1/ru I'III'J'ida. 

Em r·cspo::ta ao seu OfTlcio de ,,;,de .lunl1o, 
rclaliYo ao pafl'amcnto dos direitos antes da a~si-

" rrnatnra dos Ah·arús ou l'rovi~ões de folha corrida ,, 
contra a pratica scr;ui<la IICsla Côrtc, cnmpre-mt· 
dizer t(llC não <:lill\'!;fll :dtl:r:n·--:;:c cst:1 pratica, por 
n:io ~cr ella contraria ;, Lei, ou su,.,ccptin·l dt~ 
ahnsn; por i~so que a:; fui !las corrida~, pa1 a serem 
altf'ndidas, devem conter o par,arncnto dos \'clhos 
c JHWOS direitos, sendo por lauto inditferenlc que 
estes se satisfação antes ou depois dos rcspC'C'tivos 
Alvarás. 

Hcns Guarde a Ym. Paço em 15 de Julho de 
lf'.íO.- Joaquim Jnsé fi.odrir,ucs Torres. -Sr. 
Juiz de ()irei lo da 1." ,-ar I Crime d:l ct,rll'. 

N. o /~1. - Ern 11 de .In lho de 18;í0.- o.~ Es!Ticiics 
d11.~ M1•.wts de llmdn.~ derem prcstm· firm~a , pnnpw 

tem de wlJstituir os Administrad()res. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, de
clara ao Sr. I nspector da 'fhesouraria da Província 
do Rin de Janeiro, em rcgposta ao seu Officio de 
2:-1 (h: Fevereiro deste anno, sob n. 0 12, que approva 
o que nellc propõe de deverem os Ese!'Ívfies das 
~J('S:l~ (k Henda~, lor;o f{IIe f(>rcrn nomeados, prc!'lar 
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h uma liança qtw os turne mais idotl~os p~u a sub
stituírem os Adllliui~Lradmcs, que são ao mesmo 
tempo 'fhpsout-ciros; o qm~ clen:rú. p<')r em cxc
cuciio. 

• Thcsouro Publico ~-;;1eional em 17 de Julho 
de l~:-!0. - Joa<ptilll .los~ Hodrir;ucs Torre~. 

:'\.
0 80.- Em :.U de .Julho de lt\;'J(). -Sulu-c u ahu:w 
'fllC proli('(io ulfJilil~ l'rtrudws, 1'1!1/rcdnulo lice11~·rts c 
rli>JWHslls sem o JWUWIIC!t/1! ti" Se/lo, o 'Jwd rl1TCIIt 

tuut!wm J)(lfjlll' dus lirms rf,· [J!Ij!lisJIIos, t'USIII!U'Jl/u.~, ~·,. . 

.Joaquim José Hodrir,ucs Torres, Prciiiclcnte 
do Tribuual do Thcsouro PuLlico Nacional, t;rz 
saber ao Sr. luspector da Thesouraria da Provín
cia do Ceará, ern resposta ao seu Officio n." :a de 
·1 '1 dt~ l\laio passado, que pelo i\línístcrio da Jm
ti<;a Si~ tem solicitaclu providencias ácerca do abuso 
que praticii.o alr,uns Parochos dessa I)ro,·íncia, con
cedendo licenças c dispen~as de certo~ actos reli
aio~o.:> sem o parramcnto do l'Cl'pctívo Scllo. E pelo 
f{llc respeita á ultima parte do seu citado Olficio, 
a rc~pcito de quem derc parrar o Scllo dos livros 
de assentos dos haplismos, casamentos, &c. , de
clara que deve ser pa(~O pelos Paroehos, SCGlliHio 

o i\ rt. '21 do fteR"ulamento de 2() de Abril de I K', .. 'l, o 
Thesonro Publico Nacional em 22 de .I ullw 

de 18rJO. - Joarptim José Jtodrir;ncs Torres. 

N .0 81. - GlJErtRt\. - Circular de 22 de Jullto dl' 
1850 aos Presidentes drts Procincirrs, (i.cu 11rlu o 

oa/or drt.~ forra!JCIIS. 

Illm. c Exm. S,·. - Han~ndo por hem Sua 
:\la[iestadc o lmpcradur Determinar <piC o valor 
da forrr.g-em seja tixado, em confor111idadc da LL·i 

I 
. i 
• 
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do 1 )n:amento, em qn:ttrocentos e oitenta réis, 
11~0 !'ent.lo ~.njcita ás avaliações semestres, como se 
proer·•le com a etape, de Ordem do Mesmo Augusto 
Senhor assim o declaro a V. Ex. para seu couhe
I'Ímeu!o c r~nverno. 

!ko:; (;uarde a Y. Ex. l'alacio do H.io de Ja
neiro em 2·2 dr~ .Julho dt~ 1 R:lO.- i\lanoel Felizardo 
•!,• Sou~a c Mello . 

;~." t-)'l. -l\1 PEI\10. - Vcr·la/'i! IJI.W o I!CI'Viço tltt JwllU
tÍt• l)nalifirnçtiu rlccc lielllprr preferir o.o do .Jnry. 

I." Sccç:'io. Rio de .Janeiro. :\linistcrio dos Nc
:r~>r'Ins do lmpcrio ern 2:~ de Julho de 1850. 

111m. c Exm. Sr. - Sendo ouvida a Secção 
do Conselho d'Estado <los Ncg-ocios do lmpcrio so
lm~ o OITicio de V. Ex. de 20 de Abril ultimo, 
a (l'JC acompanhava o da Junta de Qualillcaçào da 
Parochia da Villa do Jaguarão, pedindo esclareci
lliCnlos so\)l'c duvidas encontradas no desempenho
de seus deveres: lia por bem Sua Magestade o 
Imperador DL'clarar, que o serviço da Junta de 
Qualificação deve semtu·c preferir ao do Jury ,. 
pois que aquella tem tempo fixo, em que deve 
trabalhar, e este não o tem, sentlo designado a 
juizo de seus P•·csidenles, conforme as exigencias 
do seniço publico; ao que ainda accrescc que ha 
p;1ra o Ju•·y muito rnaiot· numero de supplentes 
d•t 'l"c para a dita Junta. O que cornmunico a Y. 
Ex. para seu cnnheeimento, c em resposta ao so
lq c~dito Officiu. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Visconde de l\lont'a
IPr,n:. --Sr. Presidente da Província rlo Rio Grande 
dt· S. Pt·dt o dn Sul. 
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.\." tU. - /)a/um tuio -~~·r jll'/"1/lillidu ti lllu.~ft·isÚIIICt 
Ctwwm Mu11icipal altaar o 11i1:d das ml(:adrt.~, 

se111 hoccr plruw dn 11 i u·lru/U'IIIo dtl Cidade. 

'2." Secção. Hio de Janeiro. \\lir,isterio dos Ne
r;ocius do llllperio em '2 'r de Julho de 18;-iO. 

Nilo se lendo até hoje rece!Jido llC'sla Secreta
ria d'l·:~tado as iafiJI'Ill<H'úl:s exi.<~idac; ern !'orlaria 
de 8 do corrente, sobre a. n'prese'uta<Jío em qtll' ,·a
rios fH'<>prietarius da n1a de S;'io Pedro da C1dade 
Nova. se <ptt·ixilo dos damnos que Yiriào aos seus 
p1·edios com o novo eai~:<Hil<'nto da mesma rua: 
Manda Sua :\lar.estade o Imperado!' que a lllustris
sima Carnara ~lunicipal desta Cidade n<io s(í rc
mett.a sem penl:t de tempo as cXÍ[~idas inf(il'fna
çõcs; mns tamhem frquc desde já ua intellir~cncia 
de '(UC lhe n~o he licito alterar arhitrarÍ<~IIICilte 
o ni,•el das calçada,;, rebaixando-as ou altean
do-as sem plano al(i'"ll de nivelamclllo da Ci
dade, que, Jepois de approvatlo, seja de todos 
conhecido, c fielmente ob~cn·aJo, devendo por 
tanto abster-se J'ora em Jiante de ordenar laes 
alterações, em <[uanto não for orr,anisatlo o Jito 
plano, e compelenlcmcntc approvatlo; pois qnc 
dessas alterações ar h i trarias resu I ta 11111 i tas vezes 
a ruina dos predios , c consc<pientemeute hurna 
t>ITensa ao direito de propriedade , Sl'm que a 
.iu~tifique a necessidade e utilidade publica. -Vis
conde de 1\Iont'aler,n'. 
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N ." 8'1-. - Gl_!ElHL\. - Cirntlar de 2;) de Julho de 
18:í0 ao.~ Presidente.~ do l'ant, l'ernambttcu, Bahilt, 
S. l'cdro, c Mato G1·osso, determinando que nenhunw 
tlc.çpe::;a pertencente ~w il!i_nisterio 1ht. G tterm s~jtt (~ita, 
smriu pela l'agadorw nulttm· re!!pcdtra utt suas ftlwes. 

111m. e Exm. Sr. -- Sua l\laGestade o lmpera
dur ! [a uor 1Jl~111 IJdcrminat· <tu e nenhuma des-

1 'I' . . 1 G l> pcza perlettl'Cill(' ao 11 lllbteno la uerra ne~sa ro-
' ittci;t ~eja feita' ~euàu pela rauadoria militar res
peetiva ou suas liliaes: c as:;ím o commuuico a 
\'. Ex. pura sua iutelliw~ucia e execução. 

IJcos Gmude a V. Ex. Palacio do !tio de Ja
neiro em 'li> de Julho de 1850. -Manoel Felizardo 
de Sousa c ~Iello. 

N. 0 8::>.-Il\IPERIO. -Declant lfUe wiu pôde serJuí::; 
de l'a::; o Cithulúo q11c nüu sabe ler, nem escrever. 

·1." Seccão. Rio de Janeiro. l\Iinisterio elos Ne
nocios do ll~perio em '17 de Julho de 1850. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua !\Iar,estade o Impera
dor, Tendo ouvido a Secção do Conselho <l'Estado 
dos ~egocios do Imperio sobre o O!Iicio de V. Ex. 
de 12 de lkzembt·o do anno passado, a com pa
nhado do da Camara Municipal da Villa da Vir,ía, 
relativo á nomeação para Juiz de Paz de hum in
dividuo (llle não sabe ler e mal assigt1a o seu 
nome: Iloll\·e por bem, por Sua immediata Ileso
lução de :2/J. do conente, Couformando-·sc com o 
parecer da referida Secção, exarado em Cousulta de 
li do mesmo mez, Declarar que não póde se1·Juiz 
de Paz, e por tanto não póde prc:;idir a acto:> 
eleitorae3, o cidadão que uão sabe ler nem es
crever, pol'llne não lhe he possível sem essa cou. 
dição desempenhar as attribuições que ainua cou
ticrva de ,inl1~ar crn materías cíveis, c as mais im-



' i:, ) 

port.mtc~ de que o <'IH'<ltT<'/~'111 a Lei dt~ I~ dt• 
A;;nsto de •I Kr.li, c que por si dt~\·e dc:iCillJH'l'ltar; 
Sl'ndo certo qnc se esta enndi~·iio se 11:"'io aclta 
expressa c declarada na Lei de l.í dt~ Outubro de 
18'27 Ire pnnpw j(r h:nia a disposi<:io Lcr,islaliva 
do Alvar:'t de I :l <k N•ln~mhro de I li'.-2, n:t <·on
lilrlltidad<~ do qual ~ú pt~dt•m ~<'I' .luizcs os que 
~'aht'lll Jt>r C ('SCI'C\'C'l'. () I[IH~ tudo CO!lllfltiiiÍCO a 
\'. E\:. par·:1 seu conht•cimcntn, c em rc~po~la ao 
~ohrl'dito OIIIcio. 

Dcos Guarrll' a Y. Ex.- Visconllt~ d,~ )lont'a-
1('.'"1 e. -Sr. Pr.·::id<~:tle tb l 1 r 1vin:·i t dtl P.1r:'1. ,, 

N." ~Hi.- F,\ZEND \.- Ern '27 de Julho <L~ p~;,o. 
l!l'rifl/'11 n IJII!~ SI' d1~1'1' lerar 1111 f:asil dn Mor•tln 

1)1'/n {'wuli~:rio, I' pl'/o ofillu!'rio di) fll/1'0. 

O Sr. Provedor <h Casa da :\loC'cla, em vista 
do qnc~ inl:l!'lililll em ;, do corrente sobre rcrpw
ritncnl) d8 .Jo.H(llÍIH .lo'<; do;; Santos Junior, li,pt·~ 
11a illtdli,;cncia de qtw pela fundu,•:io do ouro, i~to 
l1c, pela opcraç{io de derrete-lo, adoça~lo, c torna
lo duclil, de modo que possa ser· reduzido a barra, 
nilo púde cxi~ir elas partes se n:l.o meio por cento, 
c que pela atinaç:io, isto h c, pela operaç:io de 
separar o onro do; dill'<'l't'llles corpos com que se 
ache combinado, devcr(t cobrar dou.; por cento, 
conforme~ d·'termina o Decreto de ;) de i\;:-osto 
de ·I ri'1~l. 

1\io em 27 <1e .lulltn ele I SfiO. - .Joaqnim Jos~ 
llodriGnr~s Torres. 
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N." 81.- Gt:EI\1\\. f'irntlor tlt· 2\l dr· Jullto d1 
18:-lo aos Presitlentrs da~ /'rori111 ios, pruhihindo o 1'11-

yr~j~~nu·nto tlr Í!illirdllf!S mr·nrm•s t!r· J X 11!/J/IIS c mui'I-
1'1'S tfr• r-,. 

lllm. e Exm. Sr. -Sua l\lag·e,tadt~ n Imp•~
t·:tdil!' ll.t por IH'lll ;\!andar decLtr·ar a Y. E\., p;u·a 
qtte :;eja pontu;druente cttlllprido, - tptc n:ir1 dn·(· 
adruittir o ctt~:t.iarnl'nto, 110:' termo~ do Decreto 
de 1~ de No,·entbro ele I8'1S, de indivíduos me
non·s de I~ a 11110:;, ou maiores de 't 3. 

llt'0:3 Guarde a Y. Ex. P;tlaeio do ~'tio de Ja
w·rro em '2\l dt• .lu lho dl~ I ~:íll. - \latllH'l Feli
zardo de Sou~;' <' ~ll'lln. 

N." 88.- F.\ZE~IH. -Em 2~1 de .Jullto deh'.:-,o. 
f J.~ ( 'ontwlorcs dus "I uditurius da,:/!1 srT JiO!fiiS 

dos w/11rio.~ IJIII' 1'1'/ll'i'l'r•m 1'111 _•lutos du Fo::.:nu/11 
.YIII'ÍIIIIOf. 

Joaquim Jo~é Rodrir,nes Torres, Présidcnle do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, del'erindo 
ao requnimento de Uomiur~os José Cardo:;o, Con
tado:- dos Auditorios da Cidade da Bahia, que 
acompanho" o O!Iicio do Sr. Prc~ideule tla Pro
\'ineia de 22 de .Juuho ultimo, soh 11." I ;>8, no <pwl 
pede que se l!te mande p:t(}ar os salarios que veuce 
em autos da Fazenda l\acional, não obstante n?ío 
ter sido clla indcnwi:::ada das eu:,;tas, em cuja conta 
cntriio os wencintwdos ~alarios; declara ao :-;r. lt>s
pcclor da Tl>csour<ll ia da dita l'ro\'Íneia, que, fun
dando-se a ordem do Thcsouro de 7 de :\overnbro 
de 18'18 na Onl. L. I." Tit. 2'1 ~ 2~, ella só COIII

preltctHle os Esni\·;[es, e n:ín os Contadores, que 
são entidades llltti dill'crcnles, c que IJão deH·m 
~cr obri~ados a fner ~ratuitarncnte :-H[uillo I!'IL' a 
Lei n;io rnanda. 

Tltesouro l'ul>lil'o \acionai em '2~1 de .lrdLn 
·I•· I :--:~111. - .lo:HplÍIIl .lo,,'. l:odri;;lt(',; Tl>ll t.·~. 
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~-o 89. - Em 30 de Julho de 1850.- JYiio tem 
lugar dcspczas com o Juiz c mais Agentes de .Tust iço, 
zw1· occasiâo de avaliações c arrematações de bens se
questrado.~ para indemnisaçrio da Fazerulct Nacional. 

Joaquim José 1\orlrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro l)ublico i'\acional, em vista 
do Ofilcio do Sr. lnspector da Thesouraria da Pro
víncia da Uahia de 4- do corrente, sob n." 179, a 
rcspei to das despezas feitas com o Juiz e ma i~ 
Agentes da Justiça, por· occasião da avalinção e ar
rematação de bens sequestrados na Villa de !tapa
rica para indemnisação da Fazenda Nacional, pelo 
alcance do finado Thesourciro e Pagador da l\la
rinha João Lopes de Leão; declara. ao mesmo Sr. 
Inspectm·, que approva a despeza com a remessa 
para a. Cidade da l~ahia dos bens moveis e semo
ventes sequestrados; o que não tem lu:~ar a res
peito da que foi feita com o Juiz e Escrivão por 
avaliar os bens rlo dito Thesoureiro; por quanto 
aquelles Empregados estavão obrigados a praticar 
aquelles actos gratuitamente na fôrma da Ord. L. 
1. o Tit. 24- § 28, e se se recusassem, devia -se dar 
disso parte ao Sr. Presidente da Província para o:,; 
fazer responsabilisar, como se declara na ordem 
de 7 de Novembro de ·181~8. O que lhe participa 
para sua intclligencia e cumprimento. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Jullw 
de 1850. -Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 0 90. -Em 30 de Julho de 1850.- Os Tlu·
soureiros c mais Exactores da Fazenda, em quanto 
11~0 p~estão contas, c obtem quita{'~O, estão sujeitos ds 
dzspostçõcs do Decreto de 5 de Dezembro de 181~1 n.o f);,j. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em res-
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posta ao Officio do Sr. Inspcctor da Thcsouraria da 
Província da Bahia de 8 Je l\Iaio ultimo, sob n.o 
127, sobre a prisão a crue estão sujeitos os The-

-.;onreiros e mais Exactores Ja l'azemla Nacional , 
l'lll Yirtuclc do Decreto de C1 de Dezembro do anno 
p;·ssado, sob n." G:í/, ainda depois de demiltidos, 
declara-lhe que em quanto os ditos Thcsonrciros 
,: Exactores tüio tiYerem prestado contas, e rcce
J,ido quitação, c,.;t{io sujeitos ás di.~pnsÍ~'ues <lo re
f,·rido Decreto. 

Thrsouro Publico :\acionai em ~~(I dt• Julho 
<le l8~1ll. -- Juar1uim Jn:-t': Hodrir,nc~ TortT:-;. 

\. !11.- En1 :;n dt~ .Julho de 1~:-.n.- f'ulriuhns 
tlr· /111/-flll /l'fl) SI' jiii!Íf'/11 rti!ISiritTIIJ' 11111/./fi,r. 

Joaquim Jo~é Hodrif"{ues Torre,;, 11 re~idcule do 
Tr i!Junal do Thcsouro Pu!Jiico Nacional, responde 
:to ()(iicio do Sr. lnspector da Thesouraria da 
l'roYineia do \Taranhão de '2~) de Abril passado, 
~oh 11." :J I, que as caixinhas para harha, com cn
((·itcs, ou sern ellcs, cslito sujeitas ao imposto de 
:lo fl'll' cento, porque n:io se podem considerar 
obra de madeira para adorno ou scrYit;o de casa, 
rl'r~ularmcnte chamados mobilia, que são os <(lte 
a l:ircular de '12 de Janeiro de I t) ~~~ especificou 
para pag-arem o imposto de 80 por cento. 

Thesomo Publico Nccioual em :10 de Julho 
de 18~dl. -Joaquim José Hodri~;ues Torre~. 
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N. :)2. - GUERRA. - Cirtulor de :11 de Julho 
di' 1FI;'Jll aos Presidentes das Pmrincía.~ marítimas, 
.I'"~'~~ fj111' oil fnrlolczas c fln·fts rc.~jiCI'/Íms r•mprcy11nn 
!11tlo.~ ns meios de fm·(·o, ti!' IJIIC tli.~Jlll:::l'l't'ln, a fim de 
·•Í,s{tn· 1! mJIII/1'11 d1• 11orin.~ lJmsiii'Í/'IIç 011 dl' lfllll!rJII!'I' 

•·1/(!·tf .\lt~'li() }11/)' 1'/tlfHt)t'tfl/lf'.~ I'S()IIIIIJI'I(IIS, 

lllm. c Exm. Sr. -- Determina Sua 1\laGcs
•.ldc o Imperador, que V. Ex. expeça a~ lllais lcr
llJÍnanlcs ordens para l(lH~ :1s fortalezas c !'orles 
•pte (}llartJeeem os portos, bahi;1s, c costas dc~s<l 
!'ru' iucia, cmprer,ue m Ps mcius de l'or~·a de tpw 
dispuzercm, para c,·itar a captura de tWYÍos Ura
silt~iro,;, ou de oulra qual<pter ~;H>!o por cmhar
c:t~·úes eslranr,eiras; dL'\Tndo pon\m, antes de cm
J'I'l'(;arcm a lon:a, os J~onnnawlanlt·s dc~sas f(n·ti
lica~·õcs a\·isar o aprc~ador, por rnt'Ío <k tiros f;L'IIl 

bala, que aqucllcs se ach:io em Jnar territorial, ,. 
pmtq;idos pelas baterias: c outrosim- que Y. Ex. 
autorisc os mesmos CommaiHlank:' a depreca
rem ús ,\utoridadcs policiaes, nu Officiacs da 
Guarda Nacional, a liln;a precisa para o scniçr1 
das fortllicaçõcs' quando as rcspccli v as r;uamit;ôcs 
não forem sufficicnlcs para repdlir a ar,r;rcss;t:o; 
rccommentlando-1 hcs Y. Ex. - q uc não t·onsi n t:"io 
no lnr,ar do conltieto l' Stias proxÍIHidadcs pcssuas 
dcsncccsarias pam a dcf'c:;a das IIIL'smas J(,rtificil
cõcs. O <[UC tudo commtmico a \. Ex. para sua 
mtclliGcncia, dewndn rc<ptisirar em tempo f11dt· 

quanto fm· neccssario para scnwlh:mtc lirn. 
Ucos Guarde a Y. Ex. Palacio do H i o tlc Ja-

neiro em ~)I de Julho <k l B:ítl. - "Ianocl r .. ]i
zanlo de Sousa c l\Jcllo. 

Neste sentido se e.xpcdirão ordcos aos Prcó'i
dentes do Hio de hnr-ÍJ" f' S:ro !':mln. 
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N ." !l:L -1:\JPEH 10.--1\ ,·isn tk 1; d<~ ,\Gn,tu d,· 1 Hfío. 
( )J't/C/11/ IJIII~ fc'sfÍt'/1/1!! I' ( 'nl!lj)lll!llí(!, St'IJIII't((/ll(t'' tft• dtltl~ 
nn·tu.~ Jta AdmiJÚII'It('tio tltJ f'nrri'ÍI! du ('tirlt', rts IJIIíll"' 

mio l'hl'!fiÍ!'tlo 11 .~l'/t tlt•s/ÍJIIJ, Sl'jÚU im!lltlditt/amt:n/1' in
tlenl nisw los da impor/ a 11 c i a l't'S]Wtl i l'lt 1 11:lu f 111)1!'1'!1' ulu 
dt'spot'lltl!llt' do nutl11 , ,. I'S/1' jlf'lu n·nlwlf'ÍI'II tllljlllliu. 

:1.' Scccão. llio de Janeiro. l\linistcrio dos NP-
nocios do l~npcrio ém li ck i\Goslo ele !WtO. 

Foi ou vida a Scq;ii o dos N cuocios <lo I rn per i o 
<lo Conselho d'Est.ado áccrca do O!Iicio de V. S. de 
12 de Junho ultimo, e mais papeis que o acom-
panhárão, relativos ao requerimento , <'IH que 
Estiennc c Companhia solicitão imlernnisação da 
quantia de cem mil n~is, em <ple scgurúrão na 
i\dministraçii.o do Coneio da Cúrtc duas cartas 
com destino a O. Anwlia Chezclle, 11a Yilla de 
Barra Mansa, cujo Aw'n te do Correio, ~Ianocl Vieira 
Chaves, V. S. julGa dt~vcr ser compeli ido :'tctuelle 
Jla{pmento, pelos mo ti vos declarados 110 seu di lo 
Oflicio: c Conforrnanclo-:;e Sua \lagesiadc o Impe
rador com o l'arecer da rcft~rida Secção, exarado 
em Consulta de 20 do rnez passa(lo, l\Ianda decla
rai· a V.S.": ·1. 0

, C{llC estando verilicadoque o,; sup
plicantes scgurár·fio as cartas, bem como que nào 
forào ellas entregues á pes<;oa, a f{UCm eni.o diri
Gidas, assiste-lhes o direito de serem indernnisados 
na fórma do Art. 152 do H.egulamento de 21 de 
Dezembro de 1 ~.'J,. não devendo, em vi c: ta da letra 
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e espírito do mesmo Resulamenlo, ser demorada 
tal indemnisação: 2. 0

, que não serve de fundamento 
á suspensão desta, a duvida de Y. S. , sobre qual 
o Empregado que deve responder pelo extravio das 
cartas; porque o Ilegnlarnento he exprc,;so, mat·
cando bem claramente a quem eurnpre satisfnzcr tal 
iudcmnis<H)io: :L", que podendo porem cs,;c Empre
gado estar iunoceute, o Art. I 5:3 salva-lhe o direito 
de ser indemni:;ado pelo <(lle comruetteo a falla, não 
o dispensando com tudo da obrip,-açiio de parpr: 
!t-, 0 finalmente, <pie averiguando-se qual o vcnla
deiro culpado, será este por fim obrip,-ado a iu
demnisar ao primeiro; hem <pie, a ser fundarlo , 
como parece, o juizo de Y. S. ácerca do autor 
uo facto ar[~nido, a simples exir,cncia elo par~a
men to não sati~faz [t justiça. 

O que tudo communico a Y. S. para seu conhe
cimento; cumprindo que nesta conformidade expeça 
as precisas ordens, a lirn de <pte os supplicantes 
sejão immediatamente indemnisados da importancia 
dos ser~m·os pelo Empregado despachante da mala, 
c este pelo verdadeiro culpado. 

Ucos Guarde a V. S.- Visconde de 1\lont'a
lcp,-t·c.- Sr. Direclot· (;Pral interino dos Correios. 

N." 9l.- Gl!Efi.R,\.- Cirf'ulru· dt~ i de Ayngfo de lRGII 
nog l'l'esidcnfl's dog Jlroriwios, IÍI'CJ'Cil do rctTII/11-

/111'11/IJ e enyojrt 1111'11/0 de rulu11tn rios. 

lllm. e Exm. Sr.- UrGindo preencherem-se 
as fileiras do Exercito, por assim, o exiP"ir o bem 
do serviço publico, Determina Sua M~gestaue o 
Imperador que V. Ex. acti,·e o rect·utamenlo J hem 
como o engajamento de voluntarios, podendo 
dar-lhes até o maximo concedido pelo Decreto 11. 0 

5G2 de 18 de Novembro de 18',8, a fim de que 
mais facilmente sejão elles attrahidos. e se consiP'~ 
o fim desej::ulo, d 



ncos Guarde a V. Ex. Palaeio do l\io 1le Ja
HeJro em 1 de Arrosto de I 850.- Manoel Ieli-,, 
zardo de Sousa c l\lcllo. 

N. o ~l:í. --FAZE~ ll:\. - Em ~~ dP 1\r~oc;to de I R 50. 
St/1/·,· 11 dit·cito 1i purn'Jifll~f!'iil tf,· rJII"I'fios rrmlhida.~ 
us T/J,·snumrios, /11/n I' i/ I t'OIISCIJW'III'Íit de rliliurncias 
do .l11i:.o du.~ Ft·itns, nut.Ç JIOt' iniÍIIIII('iio fi·ira pela.~ 
T/!I'SII/1 /'f/I'ÍIIS . 

.Joaquim Jo:'é Ptodri[jiiG::i Torres, Presirlcnt.c 
do Tribunal do Thcsonro Publico Nacional, em 
vista da represcnta~·ão do Juiz interino dos Feitos 
da Fazenda ela Pro1·ittcia de Pernambuco de 28 
de Junho ultimo, sobre a reclamação da porcen
taGem correspondcnlc <'t quantia de 23. 750,'7'n362 
proYcnicnle do alcance \'t~r:ficado contra o ex
Thesonrci r o do;; ordenado;; Luiz H.odrip,ues Sette, 
declara ao Sr. lnspcclor da Thesouraria da mesma 
l'rovincia, para fitzc1· constar ao dito Juiz, que 
na l•ypothesc em rpiCstão não tem direito á por
centaacm por se ter cll'cctuadn a cobrança não 
em conseq uenc ia de di I iGeueias jw l iciarias, e sim 
em virtude da intima~··in feita pela Thcsouraria, 
c no prazo por ella m;,rcado. 

Thesouro Publico i''acional em U de Ar,oslo 
de '1850.- Joaquim José HOllrigucs Torres. 

Na. !16.- Em 16 de Arrosto de ·1850.- fl·J!limçiírJ 
do Art. sobre ft mancin;' de se applirarcm as jii'IWS 

181 do Regulamento de !30 de Maio de 1 t;!lli. 

Joaquim José RodriGues Torres, Presidente 
do 'ft·ibunal do Thesomo Publico Nacional, em 
resposta ao Officio do Sr. Inspcctor da Thcsoura-" 



na da l1ruviucia da Bahia de IJ de Jullw ultimo, 
soh n. 0 ns, no •tua\ a pedi1lo do Administrador 
da l\lesa do Consulado solicita escla,·ecimcnlos so
bre a maneira de se applicarcm as penas do A1·t. 
·18!~ do Jlcrrulamcnto de :30 <le l\laio de I S36, tws 

<1 

casos de cntrat· alnuma cmban;açiio CfliTCGada e 
abarrotada, ou abarrotada com r,-encros de maior 
valor, do porto d'oude sahio, sem touavia tra
zer manifesto, c talllLem de entrar alguma outra 
de dous portos, exhihiudo apenas manifesto de 
hum só; declara-lhe lltle inuar;-ar se as embarca
<;ões trazem 011 llàO Jllallifeslo da sua carua, OU 
dt>daração de lastro, c impor as multas pela fal
ta, ou irrrr:-nlaridades desses papeis pei'Lcnce ao 
lnspcctor da Alfandqp, a quem pelo sen ltPGH
Iamento está encaJTC(pda a inspcc~·ilo do porto, 
c a fiscalisaçiio da vi:;iia de todas as embarcações, 
qner de lont;·n curso, •tucr de cabotap,ern- Arts. 
:11 c :.J:J §§ (j." c 7.", Art. 37 §§ L 0 e 2.", Arts. 
123 e ·145 § l, .. o do mesmo Hegulamcnto: por 
isso o Regulamento do Consulado não provideu
eiou sobre as duas hypotheses propostas, c ~ú 
tptaulo Ú conferencia do manifesto com a caq~a 
de p,cueros de producção nacional, ou, na falta 
dclle, quando a etuba1·cação não viesse abarro
tada, o que tem lu[iar depois do desembaraço da 
AlfaiHlcp,a, Art. 123. São pois applicavcis ás ditas 
ltypotheses os Arts. 1 l,7, 158 ~ 159 c 1 GO do Ite
f;lllamento da All~mdcga. Se assim não fosse, fica
rião sem sanc~·ào aqucllas fidtas no Commercío 
de cabotar~cm, f~tltas que darião aso a r:-randes 
fraudes, taes como, por exemplo, baldearem-se de 
barcos estrangeiros para os de cabotar,cm r,eneros 
cstt·anr~eiros, como sal, carne sccca, polvora, chá, 
&c., t{Ue na blta de manifesto scrião admitlidos 
como naciouaes sem pagar direitos de consumo. 

Thcsouro Publico Nacional em 16 de Agosto 
de I \.\C•O. -- JuallllÍlll Jo:ot.: 1\udrÍ!'UCs Torres. 

•J 
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N." VI.- l:\lPElUO.- lJt·dltl'il g11c as Cttnwras ftlu
nicipucs tem o direito tlu tlcmitltr os seus Fisl'oc.~. 

2.a Secção. Ptio de Jantiro. 1\linisterio dos Ne
r,ocios do lmpc1·io em 11 de AGosto de 1850. 

Forão presentes a Sua 1\Iage~:;tadc o Imperador 
o Olllcio da lllustrissima Camara 1\lunicipal desta 
Cidade de 2-'t· de Julho do anuo passado, e mais 
papeis relativos á <(Ul'stão suscitada entre os Ve
readores da dita Carnara áccrca da legalidade da 
demissão dos seus Fiseaes d UJ'ante o q uadriennio : 
c o ;'\lc~mo Augusto Senhor, Conformando-se por 
Sua immediata Resolução de t /~ do corrente mez 
com o Parecer da Secção dos NeGocios do lm
perio do Conselho d'Estado , exarado em Consulta 
de 13 do mesmo mez, lia por bem Declarar que 
aa Camaras 1\lunicipaes tem o direito de demittir 
os seus Fiscaes em qualquer tempo, corno sempre 
o praticárão. O que 1\landa eornmnnicar á refe
rida lllustrissima Camara Municipal desta Cidade 
para sen conhecimento. - Visconde de 1.\lont'a
legt·e. 

N." H8.- GUERRi\.- Aviso de 20 de Agosto de 
1850. - Ao Prcsidcnk de Pei'IW/1,/Illro rummunimn
do-lhc que, por Imperial Bcsolttçüo de i do corrente, 
tomadn sobre Consulta. do Conselho Supremo J)filitnr, 
Honre por bem Sua Magestnde o Impenulor Confinnar 
a opinitiu do Com11wwlante das Jl'mas tl' essn Provin
cia de que o sultlado l'ictorino Antonio de Moraes de 
ilfe.~tJUitn Pimentel wio se acha nas cirwnstancias de 
ser rcronftecido na praçn de 1. o Cadete, 

llhn. c Exm. Sr. - Havendo por bem Sua Ma
gestade o Imperador por Sua immr.diata e lmpe
ri:.ll Resolução de 7 do corrente, tomada sobre 
Consulta do Con::;dho Supremo i\lili ta r, ao qual 
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fom rcmettiuo para consulta•·, o Officio de V. Ex. 
datado do 1. • de Junho do corrente anno, que 
acompanhou outl'O do Marechal de Campo Gradua
do Commandante das Armas dcs:;a l't·ovincia, re
presentando contra as irregularidades havidas no 
processo do Conselho de L>irecção feito para justi
ficar-se 1." Cadete o Soldado Yictorino .1\ntonio de 
l\loraes de l\lt S<Iuila Pimentel, elo 2. o Da talhão de 
Caçadores, :\Linda r declarar que este individuo não 
se acha na:; circunstancias de ser reconhecido na 
dita praça de ·1." Cadete, po1· não te1· as qualida
des exigidas pelas Leis, como se vê dos documen
tos annexos ao processo, e acertadamente ponder·a 
o referido Commandante das Armas, embora al
lcr,ue c prove ser filho legitimado do Capitão An
tonio de 1'loraes de :\lcs(p1ita Pimentel, por· quanto 
não prom acha1·-sc encartado no foro de Fidalgo 
Cavallciro que tem seu Jito pae, e não serem 
suflicientes as outras provas que exhibira para sus
tentar a sua nobreza notoria, e sem fama em 
contrario, nos termos do Alvará de 16 de Março 
de 175 7; sendo por consequencia opposta aos t•rin
cipios estabelecidos no dito Alvar{t a opinião con
traria manifestada pelo Auditor de Guerra, e pelos 
membros, que compuzerão o Conselho de Direcção: 
msirn o eommuníco a Y. Ex., em resposta ao seu 
citado Olflcio, e para que o faça constar ao Com
mandante das Armas, que dará o devido destino 
ao procc:'so em questão, que ora devolvo. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro em 20 Je Aaosto de 1850.- l\lanoel Felizardo 
Je Sousa c l\lcllo. 

N.o n~l.- FAZENDA.- Em 21 de Agosto de 1850. 
Sobre a c.m·ipturaçâo das Letras de rec;rpo-rtar.(ío. 

O Sr. Inspeclot· da Alfande~a fique na intel
liGencia de <ptc se approva o <Íue propoz em seu 
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Officio de 8 de Junho, sub n." 311 , ordenando 
que a importancia das Letras de reexportação se
jào carregadas ao Thesoureiro em especie no Li
vro dos Depositas, e passada ao Livro- Caixa, 
na fórma do Decreto n.o G71 de '2!,. de Marco des
te anno. E pontue a omissão que houve até ar,-ora 
em se não fazer· a escriptnraçiio das l..etras no 
Livm de Deposttos deo occasião aos abusos apon
tados no dito Officio, cumpre que se proceda a 
hum ril!oroso exame a esse respeito para se co
nhecerc~n os responsavcis, e se1· indernnisada a 
fazenda Nacional. 

1\io em 21 de Ar,-osto de 1850. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

N. 0 100.-Em 21 de Agosto de 1850.- Na.~ Repar
tirões Puhlicas somente tcnio uso w: Lris 1111pressas 

• na Typnpraphia JYacional. 

O Sr. Administrador do Consulado fique na 
intelligencia de que as Leis e Actos Officiaes, de 
que se deve fazer uso nas Repartições Publicas, 
são as impressas na Typographia Nacional, onde 
he impresso o Codigo Commercial, que, serrundo 
se vê das contas dessa Repartição, foi comprado a 
E. H. Laemmert. 

Rio em 21 de Agosto de 1850. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 



N.0 101. -IMPEillO.- Aviso de '22 de ,\r,oslo de 
1850. - Declara nüo só que niio pôde a lJircrturin 
Geral dos Correio.~ nuuulnr alwnttr á ·eiuw do Porteiro 
da Admimstrat:ào do Currrio do Maranhúo o vcmi
ltll'llfn, qnc rst~ dei:rara de pcrrPber; mos tombem que 
t'/11 caso.~ ídrnticos i!JWtltlltllfe niio JHnlfJn os . tdmini.~
tradut·t·.~ do.~ ditus Correio.~ nrdt~tltll' jill/' ú 1/II'SI/111 tw·s 
jillljlllllt' 11 I os. 

:~." Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos :'\e
r,oeios do Imperio em 22 de Ar,osto de 1850. 

J.<'orão presentes a Sua 1\lage~tade o Imperador 
os Officios de 9 de l•'evereiro e 18 de Junho deste 
anuo, em que V. S. solicita autorisação não só para 

, 1 fazer abonar pela Admini5traç?lo do Correio. ela 
Proviueia do l\laranhão ft viuva do Pot·teiro da 
dita Administração, Antouio Joa<[Uim de Moraes 
Rego, a importancia do vencimento correspon
dente a dezoito dias do mez de Dezembro do anno 
passado , que aquelle Porteiro deixara de per
ceber; mas Lambem para em casos identicos or
denarem os Administradores dos Coneios por si 
mesmos taes pagamentos: e o Mesmo Augusto 
Senhor l\landa declarar a V. S. , que não h e admis
sivel a antorisação pedida; porque, segundo a Le
gislação de 1-'azenda, dividas semelhantes devem 
ser pagas pelo 'fhesouro Publico, perante o qual 
tem de se apresentar os herdeiros credores com
petentemente habilitados, seja (1ual for a origem 
dessas dividas , c o l\Jinisterio po1· que tiverem sido 
contrahidas; c que, com rptanto :-c haja admit
tido fazerem-se algun~ pafpmentos pelas proprias 
Repartições, isso só acontece quando são elles de 
pequena importancia , e quando he notorio, ou 
concludentemente demonstrado o direito de succes
são, sendo sempre , ainda assim , feito o paga
mento por ordem expressa e immcrliala do Go
verno Imperial. 

Deos Guarde a V. S. -Visconde de Mont'a
lerrr'f'. -Sr. Dirrrfor Grral intf'fino dos CorrPio~L 



' N::t ) 

N ." 102. -1-'AZENDA.- Em 2:~ de AGosto de '18:íH. 
!Vúu riyura a obrigaçtio de sisa de bens lançados t'lll 

po ri i llw de herdei m por ussâo do.~ credon·s tr quem 
Jll1!JOil as tlirida.~. 

Joaquim José Jlodrir~ues Torres, Presidente dp 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, participa 
ao Sr. ) nspector da Thesouraria da Província tio 
Rio de Janeiro, que Sua l\Iagestade o Imperador, 
Teu do ou v ido a Seccão de Fazenda do Conselho de 
Estado sobre a rep1:esentação do Dr. José da Silva 
Guimarães, que reclamou contra a exigencia do 
pagamento da sisa dos bens da casa de seu pae, 
que lhe forão lançados em partilha por cessão , 
que em seu favor fizcrão os credores da mesma 
casa, Houve por bem, Conformando-se com o 
Parecer da mesma-Secção de 30 de Julho, Resol
ver em 10 deste mez, que, no caso de que se trata, 
não vigora a obrigação da sisa , porque só estão 
sujeitos a esta imposição as compras e vendas, e 
alienações de bens de raiz, circumstancia que se 
não dú na questão pendente, por isso que o Sup
plicante não adquirio a herança paterna por com· 
pra ou arrematação, mas em virtude do direito 
de successão, sendo-lhe permittido, c aos mais 
herdeiros, assim como o era a seu pae, a r1ucm 
representa, remir as di vi1las r la hemnça, e rc
havet· sem o onus da sisa os bens do casal, que 
tinhão sido penhorados, antes que se consumasse 
a execução, e se procedesse a partilha; não po
dendo fazer duvida a hypothese, que se verifica 
de ficar o supplicante pelo facto da remissão <las 
dividas com mais bens, do que lhe tocarião de 
sua legitima, e parecet· por isso ser devido o pa
gamento da sisa na parte em que excede a sua 
porção hereditaria, porque o titulo pelo qual lhe 
forão adjudicados os hens não altet·a de modo al
gum o direito de remissão da divida, o qual h uma 
vez exercido ou por hum 011 por todos os herdei-



ros deve produzir todos os seus cll'citos em fit\'or 
da<tuelles que (I exercerão' direito <plC subsiste até 
o momento das partilhas, que lw quando cada 
hum dos herdeiros começa a rcpn~scntar ern seu 
proprio nome. 

Thcsonro Publieo Nacional em 2:~ tk Ar,nsto 
dt> I ~;'J().- Joaquim Jo.'<~ PLo<h·i~llt'S Torre~. 

N ." 10:3.- 1\IPERIO. - JJc,·lcrra ']111' u ll/11.'/ris.~inw 
Camura .llnnicizwl desta Cidade wio dl'rt· rol!mft•J' li
rmra ]W/'a se dt'positarem on CO/ISI'I'fl/1'{'/n IIIWII'ÍJ'liS t: 

outro.~ ol~jcctos 11tH praias c rru·.,, .~1'111 w·qiiÍI'SI't'llcio 

du f'UJlÍianio do PIJI'lli. 

2." Secção. Hio de Janeiro. Minislerio dos Nc
aocios do lmpcrio em 2'1 de Aaosto de 1850. 

Sendo presente a Sua 1\Iaaestade o Imperador 
o Officio da lllm. a Camara 1\Iunici pal desta Cidade 
de 18 de Abril ultimo, expondo a collisão que 
existe entre as suas atlribuições, e as que se acha 
exercendo a Capitania do Porto a respeito da con
cessão de licenças para se depositarem ou con
servarem nas praias e caes madeiras e outros ob
jectos; e con\'indo pór termo aos couflictos que 
jit tem havido, e for~:nsamentc continuarão a dar·
se em quanto se não conciliarem as attribuições 
conferidas á Capitania do Porto com as que são 
da priva ti v a cornpetencia da referida Camara: lia 
o Mesmo Augusto Senhor por bem que a dita Ca
mara em nenhum caso dê licença, quando lhe 
for t'equerida, para taes depositas sem acquiescen
cia da Capitania do rort'O~ a quem para esse fim 
sempre deverá fH'eviamente ouvir. O que .Manda 
commuuicar á mesma Camara para seu conheci
mento e execução; prevenindo-a de que nesta da
ta se roga ao l\linisterio da l\Jarinha haja tambern 
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de expedir as precisas ordens á Capitania do l'orto 
p::m1 que a5sim seja por clla entendida a dispo
swao do Arlir:o H do ltcr:

1
nlamcnlo N." M1i de '!!:) 

" ll t 

ele 1\Iaio de 18!,6, ficando na intelligencia de que 
só dc .. qc modo, e pela referida Camara serão <l'ora 
em diante eotJcedidas as mencionadas licenças. 
\'i~t'O!Hlc de ~Ionl'alc;;n~. 

i\." I ()l,. - l'AZE~n.\. - Ent 28 de ,\l~oslo de 
18r'>0.- /lcclam n que se derr' jii'U/Ínu· na t'tJttfi'l'ctt

rio de sohido dl' llll'l'l'lldOI'Írts r,frun!f''Í/'11.~ nllrl'goda.~ 
(1)/11 1'(//'lrt di' ffiiÍtl. 

Joaquim José Hoclrírrucs Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsomo }>ublico ~acionai, em de
ferimento ao fC({Uerimcnto de Claudio Bcrtelot, 
c em solução A duvida proposta pelo lnspcetor da 
Alfandc.rra do Rio Grande c São José do ~orle em 

<7 

OITieio de 5 de Setembro de 18H), declara ({IIC na 
conferencia de sahida das rncrc~ulorias cstr<Jil(jeiras 
naveaadas com carta de r,nia, se deve observar o 
Art. ~{1:~ do IleGulamento de 22 de Juu!Jo de 1836, 
litteral c cxpt'cssamente, como nelle se dctcnnina, 
sem applicação ao disposto no Art. 227, relativo 
a caso diverso; por 1pwnto embora o citado Art. 
31:3, diga que na co11fercneia de ~ahi<la das ditas 
mercadorias se observe o mesmo qne IW dos des
pachos de consumo, com tudo não manda fazer ap
plicação das multas !lo Art. 227, antes prescreve 
o contrario no final do mesmo Artir,o nas pala
vras- e se procedcr{t como acima a respeito das 
differenças- isto hc, !ptc se nas collfercneias de 
sabida se achnrcrn mercadorias de mais do 1p1e as 
descriptas na cnrta de r,uia, ficão sujeitas a direi
tos de consumo e expediente, como se importadas 
fossem directarnenlc de portos cstranr,eiros; c se 
se achDrem de menos par~arão o expediente como 
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se não faltassem: o que commuuica ao Sr. ln~
pector da Thesouraria da Província de São Pedro 
do Sul para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Agosto 
ele 1850. - Joa<plim José Rodrip,-ues Torres. 

N." 105. -Em 30 de Alioslo de I ~~JO. - . ls Thl'suu
mriug 11rlo tr·m ÍII!JCI'I'ilf'iu nu /IU/III'!I~·riu tfug r·uhm

dorcs dus ]/t-1'!'/wdorios. 

Joactuim José I\odrir;ucs Tnn:cs, rrc~ideute do 
Tribunal do Thcsouro Publico ~acionai, em vista 
do rcctucrimcnto ele Firmino dos Santos de Carva
lho Camara, c dos documentos a elle annexos, 
declara ao Sr. lnspcclor da Thcs·1UI'aria da Pro
víncia da Bahia, que detenninawlo expressamente 
o Decreto de ·1 G de Abril de I 81,.2 nos Arts. 22 c 
23, que os Recebedores sejão nomeados pelos Ad
ministradores sobre proposta dos Thesoureiros, e 
que prestem fiança idouea a contento dos mesmos 
Thesonreiros antes de entrarem em exe1·cicio, 
nenhuma ingerencia tem a Thesouraria em tacs 
nomcaçües, nem nas fianças dos ditos Recebedo
res; não podendo fazer duvida a Ordem de 12 de 
Abril deste anno, que só se deve entender· dos 
Empregados, que são directamente respons<weis á 
Fnzenda Nacional, o que não acontece com os 
Recebedores, que são propostos pelos Thesoureiros 
que por e1les se o brigão, e respondem 

Thcsouro l>ublico Nacional em 30 de Arrosto 
tJ 

1le 18;)0. - Joacp1im José RodriGues Torres. 
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N.o 106.- IMPERIO.- Aviso de :30 de Arrosto de ,, 
1850. - Dcclam que wlu tem j'lll~tlamrnto as tluridas 
SLl.~CÍtad(tS por Joaquim de So11.m /Jurgcs Accioli , sobre 
as Portanas que a Prcsidcncia da Prorincia do Rio 
de .T11nciro cJ;petlira em nunp;·imcntn do Dracto llc
y~tlamcntar n. 0 126 de 2 ~ de .f11/ho rle ·OH;): r ordena 
f[llf' sr:jrio fws l'u;·turiu~ r'Yr'l'lllrltllls. 

!~.' Sccc?ío. 1\io de .Janeiro. '\lini:;tcrio 1los 
Ncr,ocios do. Imperio em ;)() de i\g·o:,to de 18!í0. 

lllrn. e Exm. Sr.- Sendo oll\"Ítla a Scq:ão do 
lmpcrio do Consellw d'Estado :iccrea da rqu·esen
tação que a Sua 1\lagestadc o Imperador tlirigio 
Joaquim de Sonsa Boq;es Aecioli, pedindo não 
só que se não tàça extensivo ao Termo de Cabo 
Frio o Decreto H.eGulamentar n. o !,2() de 2 '' de 
.Julho de 18.15, pm· não estarem os Jndios alli nas 
circunstancias snppostas pelo mesmo Decreto, c 
solJI'c <JllC assentão as suas disposições, como 
tambem <}Ue seja mantida em toda a sua extensão 
a mercô, que lhe foi conferida pela Carta Im
perial de 1 ~l de AGosto dat{uellc anuo, do Oflicio 
de Escrivão dos processos da Admiuistração dos 
Indios do dito Termo, cujas attribuiçõcs se pre
tende limitar pelas Portarias dessa Presidencia, a que 
se refere o supplicante, nas qnaes se ordena a 
cnlrer,a ao Director dos lndios, dos pnpcis perten
centes átpJClla Administração: c lia vendo o Mesmo 
Aur,uslo Senhor por Sua immediata Hesolução de 
27 do corrente mcz se Conformado com o l'arecer 
da referida Secção exarado em Consulta de 22: 
Manda declarar a V. Ex. tlue, scmlo a mercê 
concedida ao supplícantc simplesmente a de Es
crivão dos processos ela Administração dos lntlios, 
e não a de Escrivão da Administração dos ltulios, 
he manifesto <JilC não tem elle 11ada que entender 
com a parte administratiYa rq~ulada pelo citado 
Dccrl'to, C a Cal' fiO da lli f'('C[ol'ia por d Jc c renda, 



e somente com a contenciosa, que em nada hc 
coarctada ou limitada pelas Portarias dessa Pre
sidencia , sobretudo depois que pela ele 28 ele 
Outubro de 1847 se declarou que a entrega dos 
papeis comprehendia- aquelles que versarem sobre 
neP"ocios meramente administrativos, e não autos 

'1 

e mais documentos relativos a questões judiciacs.-
Pelo que, sendo sem fundamento as dnvidas sns
citauas pelo snpplicanle sobre as mencionadas Por
tarias, cumpre <{Ue Y. Ex. as faça executar, a fim 
de poder ser cumprido o Decreto Regulamentar 
j{t citado, em quanto outra cousa não for or
denada. 

O que communico a Y. Ex. para seu conhe
cimento e execução; ficando desta ma Beira resol
vido o Officio dessa Presidencia de 1 1,. de Dezembro 
do arlllo proximo passado, sobre o qual lambem 
Yersou o sobredito Parecer. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1\lont'a
legre.- Sr. Vice-Presidente da Província do ltio 
de Janeiro. 

N. 0 107.- GUERRA.- Cirwlar de 31 de ArfO.~lo tlr· 
18;)0 ao.~ Prrsidcntcs das Provilll'ia.~ J rstaf)('lrrcnt!o n·-
1)1'1/S a J'I'Sjlf'Í{O rfo.~ 1'f'llfÍII11'1lfOS qw~ ('I)JII)Jdf/1! (lOS 

Offiriars tlul'ntrs , tllljii'I~I.Jado.~ nus C'mpos poliúacs; I' 

Ollfi'OS JII'OI'Íiif'III'Ías sohrr JUis.mgcns dt z))'rtfl/.~ do E.r-
1'1'1' i f o pa m os ditos (' mpo.~. 

Illm. c Exm. Sr. - Havendo por bem Sua 
l\Iagestade o Imperador l\landar declarar, em so
lução ús duvidas propostas pelo Presidente da Pro
vincia de Scrgype: 1.", que o Otlicial doente não 
pódc perceber· a watificação adclicional ' que pela 
Lei dl) '1. 0 de Dezembro de 18'í-1 somente he con
cecli<la ao rpw estiver em clfectivo serviço do 
Exercito: 2. 0

, que os OfJiciacs elo mesmo Exet·
cito empregados nos Corpos policiaes devem rc
cd>cr pelo Col'rc geral o seu solclo, não obstante 



o tpte recebem pL:Io Cofre Pr·o,·iucial em vil'lnde 
do exercício em C(lle se achão: 3. 0

, c1ue não se 
deve consentir r1ue praças do Exercito sirvão 
clestacadas, ou pot· qualtJUer titulo nos Corpos 
de policia , nem para elles tenhão passagem sem 
ordem do Governo ~~Trai: '1. 0

, 'llle os OIIiciacs do 
Exercito emprq;·ados ll(IS Corpos de policia das 
1'1·ovineias, que senircm de Ajudantes de ordens 
das PI·esirlcncia~, tem direito ao vencimento deste 
cxercJcto, posto que pct·cebão pelos Cofres J'ro
vinciaes os soldos <(li C lltes competem, por isso 
que as ~Tal ificações não são dadas ás pessoas , mas 
sim ao serviço ou exercício; assim o communico 
a V. Ex. pam t{Ue lhe sirva de governo. 

Dcos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
ncim em :31 de Ar,os~o de 18GO. - l\Janoel .Feli
zardo de Sousa e J\Iello. 

N.o ·108.- Circular de 31 tle Jyo.~to tle 18:JO aos l'rt·si
dentes das Provindas, determinando-lhes que fitçúo li
quidar immediatamcntc as diridas de c.ccrcil'ios findos 
das }J/'U!'OS do EJ'crcito, que tüocrcm lmi.ra. 

lllm. e Exrn. Sr. - llavell<lo por bem Sna 
I\Iagestade o Imperador Determinar que se liqui
dem irnmediatamente as dividas de exercícios 
findos das praças do Exercito que tiverem baixa, 
prevenindo-as Y. Ex. de <rue serão logo pagas, pa
ra que no receio de grande demora não vão re
bate-las com prejuízo notavel, - assim o commu
nico a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro em 3,1 de Agosto de 1850. -Manoel Ielizar
do de Sousa c Mello. 
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COLLEC<j:\.0 DAS DECISÜES no GOVEBNO DI) 

HHASIL. 

~." 10~). -FAZENDA. -Em ;~ de S('tcmbro de 
I ~~JU.- lkJHII'U.~ das .llfruulcuas IJW' jJOd1·m 1111111dru· 

(o::l'l' r1s lnsJwr·turcs. 

Joaquim José Roch·ir,nes Tones, Presidente do 
Tribunal do Tbcsonro l 1uhlieo Nacional, em solu
çao ú duvida· proposta pelo lnspectm· da Alfan
dq~a do l\1aranhão _em Officio n." 152 de ·I!) de 
Julho deste auno, declara I[UC os Inspeclnres das 
Alfandewrs podem nos termos do :\rt. ;33 § 11 
do respectivo Hcr,ulanH.:nto, mandar proceder· aos 
rc11aros lll'fTCnles, <}Uando nmbercm nas forças do ,, . 
credito aberto para o Expcdrentc, em CUJO Orça-
mento f'C tem cumprchendido os pequenos con
certos, e reparos uq~eutcs, que uão forem dos 
que pelo § ·1 •0 do Art. 5:1 do mesmo H.cr,ulamento 
estil.o á cnrgo das Capatazias. O <JliC communico 
ao Sr. Inspcetor da Tlrcsour~u·ia da sobredita Pro
vincia para seu conhecimento J c para o fazer 
constar· ao da AWwder,a. 

Thesouro ]lublico Nacional em :3 de Setembro 
de 18[10. - .Jo;1.qnim Jo:-P ltmlrir,ucs Torres, 
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N .0 11 O. -- GIJERIL\. - Circular de .i de Setembro 
de 18GO aos Presidentes das Proüzncias , exigindo in
(ormaçues sobre o engaJamento de Nacionaes c Es
trangcí1·os para o Exercito, conwlendo-sc-lhes terras , 
além de ontras vantagens. 

111m. c Exm. Sr·.- Estan<lo o Governo Im
perial outorisauo a augmentar a força <lo Exer
cito por· meio de coutracto de Nacionaes e Es
trangeiros, concedendo terras, alêm de outras 
vnntugens, c convindo que se removão qnaesquer 
embaraços para a realisação <lesta medida, de 
ordem de Sua Magesta<le o Impera<lor informe Y. 
Ex. com nrgcncia sobre as con<lições com que se 
poderá obter o maior numero de enga,jados, c 
quantos será provavel ahi contractar-se. Não deve 
deixar \'.Ex. de attcn<ler ús circunstancias do tempo 
de serviço, qtw járnais deverá ser menor de quatro 
annm~, e do premio á dinheiro; e que as terras, 
que o Gowrno est[t autorisado á conceder· aos vo
luntarios contmctados, poderão ser <las que existem 
devolutas em qualquer das Províncias, que for mais 
(lo ap;rado do mesmo voluntario. 

Heos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro em 'r de Setembro de 1850. - 1\lanoel Fe
lizardo de Sousa e l\lello. 

N.o ,111.- L\IPEl\10.- Aviso de 9 de Setembm 
de 'I 8:í0. - Ordnw q11c as cartas, q~tc tem de ser 
prucunulus , ult1m de classificadas alplwbcticamente, 
~jüo tamhl'lll wwtemda.~ por ordem. 

3.a Secção. H.io de .Janeiro. Ministerio dos Ne
gorios do llnperio f'rn fi de Setembro de 1850. 

Dignando-se Sua l\Iagestade o Imperador de 
Approvar a deliberac;fio por Vm. tomada, e de 
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que dá conta em Officio de 5 deste mez , de or
denai· que, alêm da rlassiticação alphabetica das 
cartas, que tem de ser procuradas, sejào ellas 
tambem numeradas por ordem, ficando debaixo 
de hum numero as que pertencerem a hum só 
nome, a fim de poder evitar-se alr,nm extravio, 
e serem taes cartas revistas pelos Emprer~ados com 
maior facilidade: assim o communico a Vm. para 
seu conhecimento e r,ovcrno. 

Deos Guarde a Ym. - Visconde de 1\Iont'a
letp·c. -Sr. Director Geral do Correio. 

N.0 112. - Circular de lO de Sct~mhro de 
-1850. -Declara qur , quando os Presidentes das 
Prorincias tiverem dv demorar o (eclwmento das mala!! 
do Coneio , devem a.~sim wnmHlllÍm-lo zwt· cscripto 
rws TCS]JCI'tiros Administrodorc.~. 

3.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nc
r,ocios do lmpcrio em 1 O de Setembro de 1850. 

Jllm. e Exm. Sr. - Sn<t l\faaestadc o Impe
radot· lla pot· hem que, quando V. Ex. tiver de 
fazet· relardat· o fechamento das malas na Admi
nistração do Correio dessa Província, seja disso 
avisado o respectivo Administrador por ordem cs
cripta, em que V. Ex. lhe marque o prazo da 
demora , como aqui o Governo Imperial costuma 
praticar, a fim de que aquelle EmpreGado possa 
publicar semelhante delibet·ação, em conforminade 
do Art. 11 t do Regulamento de 21 de Dezembro 
de 1844. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a
Icgre -Sr. Presidente da Província da Bahia. 

Na mesma conformidade aos demais Presi
dentes, com cxcepção do da Província do H i o de 
Janeiro. 
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N." 11:~- ,hiso de 10 de Seter11bro de l~;)o. 
Onicmr que, r'llt rc_:: tlus ruutwzcius relatirus IÍ.~ curtos 
e lllliÍS jillj!CÍS, fjlll' I'Strio JII'OIII]JIIIS jll/l'll SC/'1'111 1'111/'C

~JIII'S, se oryunise IIII'I!Srtltw·me h1111111 Tal)('/111, I'Uit{iJI'/111' 

u l!lurldu }tllt/r!. 

:L" Scc~·ão. 1\io dt~ Janeiro. "'lirrislerio dos Àe
wwios do lmpnio Clll •1 () de Setembro de 18:-llt. 

Sua l\Jar,cstade o Imperallor, Tomando eru 
consideração os i ncon \'enientcs r1nc Y m. , c 111 Of
fieio de ;, do corrente, pondera eueonlranm-~e na 
maneira, por que h e executado o ,\ nigo 1 o;> do 
Hcr~ulameuto in lemo de 27 de Setembro de 1 ~!r!l, 
relativamente aos annuncios das cartas e mais pa
peis, que estão promptos para serem entregues: 
lia por bem, Approvando o expediente prnpuslo 
por Vm., ordenar que d'ora em diante, em vez 
de tacs annuncios, se formalise meusalmenle h uma 
Tabclla, conforme o modelo junto ao dito OHicio, 
na qual se lance o lugar· e o dia da partida do 
Correio, bem como o dia c hora da chegada; 
cumprindo não s{, que, se este passar por mais 
de hum lur~at· principal, se fac:a disso a convc
uicnlc nota, mas tambem que, rJIIando cher~an'm 
novos Corn~ios, se vá assim declarando por baixo 
do que C:ità c~nipto. No fim de carla mez :;e or
:~anisarú nova Tabclla, e tanto esta como a do 
IIJCZ anterior deverão sempre estar patentes. 

O que tudo communico a Vm. para seu co
nhecimento c execução, em resposta ao mencio
nado Oflicio. 

Deos G,uanlc a \'m. - Yiscondc de Mont'a
lq~re. - Sr. Director (;era! do Correio. 
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N.o 111~.- GUERRA.- Circular ele 11 tle Setembro 
de 1850 aos Presidm1tes das Províncias, ao Com,
mandante interino das armas, e mais Autoridades da 
Côrte sobre os Avisos de licença, declamndo que não 
devem ser c1unpridos os que mio (orem sellados , c 
com a nota, do Rer1istro 7Jor c:rten.~o. 

Illm. e Exm. Sr.- De Ordem lle Sua l\lages
tade o Imperallm· declaro a V. Ex. que não de
verá d'ora em diante mandar cumprir A viso al
gum de licença, qne não for sellado, e não levar 
por extenso a nota - lle ter sido registrado. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro em 11 de Setembro de 1850. - Manoel 
}'elizardo de Sonsa e l\lello. 

N.o 1t5. -FAZENDA.- Em 11 de Setembro de 
1850. - Sello que pagão os titttlos dos caixeiros 

despachantes, e ajudantes. 

O Sr. Inspector da Alfandega, em solução ao 
que representou em seu Officio de 29 de Agosto, 
fique na intelligencia: t .o, de que sujeitando o Re
gulamento de 10 de Julho deste anno ao imposto 
do Sello somente os títulos elos despachantes, não 
se comprehendem debaixo desta denominação os 
dos caixeiros despachantes, e ajudantes; devendo 
considerarem-se esses litnlos corno licenças conce
didas pelas Autoridaues Hscal's para se e"igir a taxa 
da penultima pa•·te do Art 48 do citado Regu
lamento: ~.o, de que o referido Sello deve ser 
cobrado pela Alfandega , como até agora, na fórma 
do Art. 68 do mesmo Hegulamento: e 3.0 que de
baixo do titulo -licenças não especificadas - de 
que trata o Regulamento, se comprehendem as que, 
em virtude do Regulamento das Alfandegas e es
tilos, se passão, h uma vez que se expessão títulos 
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rspeciaes dcllas, assignadas pelas t·cspectivas Auto
ridades, por não serem bastantes simples permissões 
concedidas por· despachos, as quacs só devem pagar 
a taxa de 160 réis do Art. 3q. 

Rio em 11 de Setembro de 1850. - Joaquim 
José Ilodrignes Torres. 

N. 0 H(i.- Em '12 de Setemh1 ,:,. '1850.- Deve 
continuar n pratica de serem , · e;·bndos 1Jclos res
pectiros Escnviies os processos, c'n que (llr parte n 
Fazenda, para cfleclluu· o pagamento do Sello pelct 
parte, quando u (lnal condemnada, 

O Sr. Administrador ela Recebedoria, em so
lução á sua representação de 28 de Agosto, fique 
na intelligencia de <tue o Art. 3G do H.egul~ment~ 
de 10 de Julho n.o 681 não alterou a prattca ate 
agora seguida, a qual deve continuar, de serem 
averbados pelos respectivos Escrivães os processos 1 

em que for parte a Fazenda Nacional, para se 
eflectuar o pagamento dos Sellos pela parte, quando 
a final condemnados na fórma do Art. 52 § 1. 0 do 
dito Regulamento, visto como não remlta dessa 
pratica nenhum inconveniente, e facilita o tra
balho da Recebedoria. 

Hio em ·12 de Setembro de '18r)o. -Joaquim 
José· llorlrirrucs Torre~. 

" 

N. 0 1'1 7.- Em 12 de Setembro de 1850.- Os Es
rrinües das Mesas de Rendas devem, prestar fiança 

quando (iJrem rwmeaclos. 

Joaquim José Rodriffnes Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, declara 
(file os Escrivães das Mesas de Rendas devem prestar 

;...d-'----------------------------
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fiança, loao que forem nomeados, porque tem de 
substituir os respectivos Administr·adores que são 
deltas Thesoureiros nos seus impedimentos. 

Thesouro Publico Nacional em 12 de Setem
bro de 1850.- Joaquim José Rodrigua.s Torres. 

N.0 H8.- Em 13 de Setembro de 1850. - Sd/o 
tlns lircnras conrcrlidas n((, f'ónnn do llcgulamcnto 

das Af(andcga.~ no Art. HG. 

O Sr. Inspector da Alfandega fique na intelli
~encia de que nas disposições do Art. 48 do no,·o 
Heaulamcnto do Sello se não comprehendem as 
licenças concedidas em conformidade do Art. 145 
Jo H.egulamento da~ Alfandegas, as quaes não pre
cisão Je títulos especiaes e Jevem por isso pagar 
a taxa de 160 réis, estabelecida no Art. 35 (c não 
34, como por equivoco se disse na Ordem de 11 
do mez corrente) do referido Regulamento. 

Esta taxa será cobrada pela Alfandegada mesma 
maneira que se pratica a respeito do Sello das licen
ças passadas aos caixeiros despachantes. 

H.io em '13 de Setembro de 1850. -Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

N. 0 119. - Em 13 de Setembro de 1850.- Os snbsta
bclcrimentos nas prowmçõc.ç niio pagiio Sello, nâo 

excedendo a folha da procuração. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesom·o Publico Nacional, em res
posta ao OHicio n.0 33 do Sr. Inspector da The
souraria da Provin.cia de Minas Gcracs de 27 de 
Junho ultimo, em que entra em duvida se os substa
belecimentos nas pi'Ocurações devem pagar Sello; 
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ueclara ao mesmo Sr. lnspector q llC não fazendo 
a Lei nem o Regularnento de 1 O de Julho menção 
especial dos substabelecimentos, c dispondo o Art. 
52 do dito 1\e!!nlamcnto que as pl'Ocumçõcs paguem 
o Scllo de ce;:to e sessenta réis por cada meia folha 
d c esc ri ptu r a , o su bstalwlecirucn to q uc niio exccdct· 
ú meia folha uiio cst:L obri1rado a novo Scllo. ,, . 

Thcsouro Jlublico l\acional em 13 de Setem
bro de 1850. -·Joaquim José H.otlrignes Toncs. 

N. 0 120.- Em 1G de Setembro de 1850. -·Sei/o 
de licc11~·as. c Olltro~ papeis q11c rorrctn 

pela.~ . t/ (andcgas. 

O St·. lnspcctor da Alfalllleaa fique na intclli
Gencia, em solução á sua representação Jc 13 do 
corrente, de que o tlnal da Portaria da mesma 
data fica extP.nsivo ao Sello das demais licenças 
que, segundo o estilo, costumão-sc passar pela. 
Alfandcga; assim como para a cob1·ança de quaesquer 
outros Scllos de papeis que por clla carrão. 

llio em 16 de Setembro de 1850.- .lcaquirn 
.losé Rodriaues Torres. 

N. 0 '121.- Em 16 de Seternbm de '1830. -Scllo 
em documentos do Consulado. 

O Sr. Adminislt·ador do Con~ulado fi<tue na 
intclli{!encia de que havendo-se expedido onlem á 
Alfamtcga em datas de 13 do corrente c de hoje, 
declarando que nas disposições do Art. .'~8 do no
vo Regulamento do Sello uão se conprehendem as 
licenças concedidas na forma do Art. 1l5 do Re
r,ulamento das Alfandc(ps, as quacs não prectsao 
de titulas cspeciaes, e devem por isso pa(pr a 

n 
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taxa Je I GO réis estabeleci1la no Art. 3;), e que esta 
taxa deve ser cobrada pela mesma Alfandega, co
mo se pratica com as das licenças passadas aos 
caixeiros despachantes, estendendo-se esta dispo
sição ao Sello das demais licenças que por ella se 
passão, c á cobrançn de quacsquer· outr·os SeBos 
de papeis que por clla corrão; deve fazer execu
tar nessa !\lesa as mesmas disposições no que lhe 
for applica,·el. 

Hio em 1 (} de Setembro de 1850.- Joaquim 
J os c TI.odrirrucs Tof!'es. 

N."·J2·2.- Em·IGdcSetembro de1850.-A an
tm·i tia de dos l11.~pcctorcs dos A l{andrgas nüo se 

limita ao rcrinto do cdificio. 

Joaquim José H.ódrigucs Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em vista 
do que representou o lnspector d' t\lfandcGa do Ma
ranhã.o cru Otficio de ta de Julho á respeito de ter 
sido absolvido pelo Juiz de Direito por appellaçào 
o Capitão e Piloto do Patacho lnGiez- Lanncn, 
condcmnado a dous mczes de prisão pelo Juiz 
Municipal em conseqncncia de desobedicncia, in
sultos e ameaças que fizerão a bordo do dito Pa
tacho a hum Guarda d' Alfanderra em acto de ser
viço; pretextando-se nii.o ser legitimo o auto man
dado fazer pelo mesmo Inspector na fórma do Art. 
85 do Regulamento de 22 de Junho de 1836, para 
nelle se basear o processo, porque a disposição 
d'esse Artigo só he applicavel aos delictos com
metlidos dentro d' Alfandrga; declara ao Sr. lns
pcctor da Thesouraria da mesma Jlrovincia para o 
fazer constar ao rl' Alfandega, que o Art. 85 ci
tado no caso ele ser o Inspector desobedecido em 
actos do seu Officio ou dcsattendidos os Emprega
dos não se limita a sua autoridade de m..n-tdar 
prender e antoar o delinqucntc, ao recinto do 
cdificio d'Alfamlega, estende-se a qualquer lugar 
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fóra della, em que os mesmos Empregados tenhiio 
<le exercer seus Officios, como são os ancoradou
ros, e barcas mercantes, em quanto estiverem 
sujeitos ú rrtwr·t!a e fiscalisação d' Alfandega, c os 
Tr·apiehes e Annazens alfander,ados, visto <{IIC pelo 
Art. :32 do llc~nlamento o I nspcctor h c o Chefe 
do l'orto no <JIIC pertence á fiscalisação dos direi
tos nacionac~. 

Thesouro Publico Naf'ionaJ em 1 G de Setembro 
de 185fl.- Joa1ruim Jose Hod: ~ues Torres. 

N. 0 123. -li\IPERIO.-Aviso de 17 de Setembro 
de 1850. - li! anda snbr' estar na cxccuçüo do A1·tigo 
278 do R''tjldanu'flfo de 27 de Setembro de 18i<J. 

3.n Secção. r\iO de Janeiro. l\1inisterio dos Ne
gocios do lmperio em 11 de Setembro de 1850. 

Sua 1\fagestade o Imperador, Attendenflo ao 
que Vm. pondera em seu Officio com data de 
h ontem, lia por bem que se sob r' ustE>ja na exe
cução do Artigo 218 do Regulamento de 21 de Se
tembro do anno passado, em quanto se não or
denar o contrario. O que communico a Vm. para 
seu conhecimento e execucão. 

Dcos Guarde a Vm. -·Visconde de Mont'ale
gre.- Sr. Diroctor Geral do Correio . 

r,, 
li 
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N.o 121,.- Aviso llc n de Setembro de 1850.
Declara que, qtuoulo se concederem licenças com '!:cn
cimcnto aos Emprrrtrrdos do Correio, se entenderá scm
lll'e que o siio ÚIIIJilcsmente wm ordenado, c nunca 
com grati{tca~:iio; ~~ que a porcrntagcm dos Agentes, 
rstando l'Stcs impedido.~, dal'nÍ rerl'rtrr em fio:or dos 
Ajudante.'!, que o.~ SltlJstituircm. 

3." Secção. ltio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Nc
gocios do Imperio em 17 de Setembro de ·1850. 

Levei á Presença de Sua l\Jngestade o Impera
dor, com o Olfieio de Y m. de 13 deste mez, 
o que lhe dirigio o Administt·ador do Correio da 
Côrt.e, perguntando se, concedendo-se a hum 
Agente licença com vencimento, de,•c o respectivo 
Ajudante servir em lHg:tr• daquclle rrratuitamente' 
ou com algumas vantagens; c, neste caso, como 
ha de fazer-se essa despcza: e o l\lcsmo Augusto 
Senhor J\Ianda responder a Ym. que, touas as 
vezes que forem concediuas licenças com venci
mento aos Empregados do Correio, se entenderá 
que o são simplesmente com o vencimento do 
competente ordenauo, sem que em caso algum 
se comprehendão as gratificações, que só são da
das pro labor~: e como a porcentagem marcada 
a?s Agentes do dito Correio lhes he dada, na 
forma do Art. 48 do Regulamento n.o 399 de 21 
de Dezembro de 18/•'í-, a titulo de rrratificacão, 

tJ • .. 

deverá~ quando elles se acharem impedidos, ou 
seja por licença, ou por qualquer outro mo ti v o, 
reveher em favor dos Ajudantes, c1ue effectiva
mente os substituírem; cumprindo que nesta con
formidade se proceda para com o Emprerrado da 
Agencia do Correio ela Cidade de Campos, '~Ic que 
trata o Officio do referido Administrador, e que 
se acha com licença, não obstante a declaração, 
a qual fica desde já ele nenhum cffcito, de lhe 
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t.cr sido conccLliJa com vencimento. O que com
munico a Vm. para ~eu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Vm.- YisconJe de 1\lont'ale
r,rc. -Sr. Dircctor Geral do Correio. 

N.o 125.- FAZENDA.- Ern 18 Je Setembro (lc 
1850. - EmJH'I'!lorlos q11c tll'rem supJii'ÍI' 11 (alta de 
Fcitnrc.~ para rts f'onunissücs de IJ11C trata o Derreto 11.

0 

liS~ de ;w de .Julho deste amw. 

Joaquim José Rourir,ncs Tones, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, para exe
cução do§ ;3." do 1ht. 1. 0 do Rer;ularnento que 
haixon com o Decreto n." GS:l de :30 de Julho ul
timo, declara que a nomcaçiio de outros quaes
quer Emprerrados para as duas Comrnisslies de:t que 
clle trata sú deve ter· lnfl'ar na falta de Veitores; ,, 
de,·cndo mesmo n'este ca~o serem !::Cmprc prefere
riJos os Escr·ipturarios de maior cater;01·ia. 

Thesouro Publico Nacional em 1 S de Setembro 
(lc 18:'J0, -Joaquim José Rodri(jllCS Torres. 

N." 12G.- Em Hl de Setembro de 18:í0.- Subrc 
n, a u/oridrulc dos Inspcctores das A l{tmdrgns para sus
pender os Empregrulo.~, c n respeito das rondas dos 
ancoradouros. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal dn Thcsouro l'ublico Nacional, respon
dendo ao Officio do Sr. lnspector da Thesouraria 
da Província do :Maranhão de '19 de Julho ultimo 
sob n. 0 fJir., qnc ven:a sobre a sn~pensão imposta 
pelo Jnspeclor da respectiva AlfandcGa ao Guarda 
.Jacintho l<'rancisco i\Tonlciro, c a autor·isção confe
rida ao Guarda .João .lo1'é Ahcs Bazolla para ron-
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dar a Barca Jc n;pa c cscalcrcs do ancoradouro, 
declar·a-lhc quanto á 1.a parte, que, conferindo o 
Regulamento tlc 22 de .Junho aos lnspectores das 
AlfarH1er,as a atLribuição de suspender· os Emprc
Faclos d'cllas até hum mez, c estabelecendo que o 
sejão pnnidos por outrus meios se commctterem 
faltas 1piC exijão rnais ~c:vcro procc1limcnto, teve 
por fim marcar u'csla parle l111ma al<;aJa aos 
referidos I n:3pcctorcs, deu tro da <tual decidem clles 
definitivamente e sem recurso; o I(UC aliás não 
iuhibc ao Ernpr·crrado suspenso de l{lleixar-se ao 
Go\·cmo contt·a a inju~tiça I{IIC se lhe tiver Jeito. 
Pelo que toca ú outra parte da questão, hc claro 
\}Ue o He~julamento impõe aos Inspcctores a ohri
~~açào de rondarem os anconradoun1s, mas na at
tribuiçào rrcnerica que lhes concede o Art. :33 § 
1." e outros está comprchcndida a faculdade de 
fazerem tambcrn ronda-los, <[Uando o julgarem 
conveniente por <pralquc1· 1los Empi'Cf:'<Hlos; iicando 
todavia ao prudenlc juizo dos mesmos Inspectoi·cs 
não iucumbir esta commissão a Empre~ados t:lo 
subalternos que possa dar·-sc, como uo caso de 
<tne se trata , occa::>ião a coulliclos d' ou de resulte 
quebra do respeito e subordinação que devem os 
de menor aos tle maior· cater,oria. 

Thesouro J>uhlico !'\aciona I em ,1 9 de Setem
bro de 18GO. - .Joa<p1im .los~ HodriGues Torres. 

N. 0 127. -ll\IPERlO. -1hiso tle 19 de Setembro 
ue 1850. - Dá l1rovidcncias para supprir o dt•ficit, 
que houve no Col egio de ])edro Segundo em o amw 
collcgial proximo findo. 

2.a Seccii.o. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
Gocios do I;npcrio em 1 !J de Setembro de 1850. 

Sua l\Jag-cstade o Imperador, Tendo em con-
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sideração o que Vm. pondera em seus Olficios~ 
de 1 O de Janeiro, e 15 de Abril do corrente anno, 
sobre o excesso de despeza na importancia Je 
4.964,Jtl271, que houve no anno co1legial pro
ximo findo, pedindo por isso providencias para occor·-
rer ao seu paGamento: lia por bem, usando da auto
risação conferida no Art. 21~ do Itegulamcnto n.o 
8 de 31 Janeiro de '1838, Autorisar a Vm. pam 
vender· seis das cincoeuta e çinco Apolices da Di
vida Publica pertencentes a' esse Collegio, a Jim 
de ser o seu producto applicado a supprir· aquelle 
deficit, que deverá set· demonstrado nas contas 
do dito anno; devendo, em quanto se não derem 
providencias mais adequadas para occorrer· ú. 
insufficicncia da renda do Collcgio, sob r' estar-se 
desde já na execução dos Avisos de 13 de Maio de 
1845, c -JG de Novembro de 181,7, na parte em que 
se or·dena que os juros das Apolices sejão annual
mente empregados na compra de outras. E por 
que mal poderão dar-se taes providencias, sem 
que religo~amente se cumpra o Art. 21Q do men
cionado Regulamento em todas as suas disposições; 
lia outrosim o Mesmo Augusto Senhor por bem 
que desde já e impreterivelmente seja a conta 
annual da receita e despeza do Collegio acompa
nhada do orçamento da receita c despeza do anno, 
que se seguir, com as formalidades prescriptas no 
citado Artigo 219 do Regulamento, cuja fiel obser
vancia se lhe ha por muito recommendada de
baixo da mais cstricta responsabilidade. O que 
tudo communico a Vm. para seu conhecimento c 
execução. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'ale
gt·e.- Sr. Reitor do Colleaio de Pedro Segundo. 

,.., 
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i'\." 12R.- GllEni~r\.- Cirrulur t•m '20 dt• Sdnnbro 
tlt~ 1 ~~~o. - A o.~ l'rc.~idmlt·~ da~ Pronincia~, c ao 
f'ommandanlr inteTino d11s Arma~ da Côrlr. Derlara 
q11t~ ft'/11 direito a :wr 1."• Callctcs os indiúduo11, que 
justifimrcm qw? .~t'll.~ quatro uvó.~ {tmio Oflióac.~ da 1." 
o11 '2 ." Linho, o indo 1flll' totl11s mio fossem Offrriars 
Slljii'I'ÍI!I'I'S. 

111m. e E:xm. Sr.- Havendo por bem Sua l\la
r~cstndc o Imperador, por Sua lmmediata e Impe
rial f~csoluç·ào de 2 do corrente mez, tomada sobre 
Consulta do Conselho Supremo l\lilitar de ~ de 
AGosto passado, J)eclal'ar que todo aquelle pre
tendente que apresentar que seu pae e seus quatro 
a\'('ís forão Ofliciaes Militares da ·1.a, ou 2. 3 Linha, 
com Jlatente ilnnada pelo Soberano, ainda que 
todos os ditos avós não tenhão sido Ofliciaes Su
periores, estú comprehendido nas disposições. do 
Alvar{t de 16 de 1\larço de 1757, e por tanto no 
caso da Lei para ser recebido ·1 .0 t:adete ; àssim 
n cornmunico n \'. Ex. para seu conheci-mento. 

J)eos Guarde a V. Ex. - Palacio do Hio de 
Janeiro em 20 de Setembro de 1850. - Manoel 
Felizardo de Sousa c :Mello. 

N," 129. -1:\JPEiliO.- Aviso de 21 de Setembro 
de 18:í0. - Onlt·nn que tl'om 1'111 diante !W r:r

Jirrilo a.~ rorta.~ r·mmas!:ada.~ pnr A dministraróf'.~. 

:3.a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos 
Neaocios do lmpcrio em 21 de Setembt·o de 18fl0. 

Tendo merecido a Imperial Approvação a de
liberação, que Ym. em Orficio de Hl do corrente 
participa haver tornado, de ordenar ús Adrpinis
tmções dos Correios das Províncias que tl'ora em 
diante cxpeção as cartas emmassadas por Adminis
trações; hem como de exigir demais da de S. }>e
dro que, quando fizer a respectiva dassilieação, 
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observe a ordem alphabel.ica de todos O'- nome~, 
que o sobt·escripto indicat·: assim o communico 
a Vm. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde ele 1\lont'all~
~re.- Sr. Director Geral dos Correios. 

N." 130.- FAZENDA.- Em 21 de Setembro de 
1850. - Sobre direitos cobrado.~ d·· yeneros brasi/ei-
1'0S, importado.~ em hum porto du l111pcrio por arri
badn da. emburcarrio qne os condu:::ia JHII'n fiíra dl'lf,·, 
f' cplC (oriio OITC11WtlllfO.~. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro lJublico Nacional, deelara 
ao Sr. lnspcctor da Thesouraria da Província de 
Santa Catharina, em resposta ao seu OIIicio 11.

0 88 
de 31 de Julho de ·184.8, q ne bem procedeo o Ins
pcctor da Alf,wder,a dessa Província em exigi1· os 
direitos de consumo de 30 por cento dos arrema
tantes da erva mat.e de Parana~nit por haver sido 
importada no B1·igue Sardo- Paquete de l'araua
r,uá-; visto ~er essa exir,encia conforme ao dis
posto no A1·t. 307 do Regulamento, apezar de ter 
dado motivo a anenwtacão a arribada furrada do 
dito Brigue. " -

Thesouro Publico Nacional em 21 ele Scremhro 
de 18:í0. -Joaquim José fi.odrirrnes Torres. 

tJ 

N.o 1 -Em 21 de Setembro de 1850.- Sobre 
a indemnú:afãO do valor de hum rolumc que se 

acha 1'azio. 

O S1·. Inspector d' Alfandcga, em vista do que 
iuformou em 16 de Julho sobre a representação 
da Secção de contJs da Contadoria Geral de llevi
são a respeito do pagamento feito a .l\Janoel Ari
tonio Pereira da c1nantia de 37 ,lj)4!f.0, do valor de 
hum barril de azeite que se achou nzio na ]~~-
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ti v a , c do tpw depois informou a mesma Secção 
em 18 do mesmo mez, fique na intelligencia de 
que, devendo ser inJemuisado, na forma dos Arts. 
1 l,. e 15 do He&tdamen to de '2 7 de l<,evereiro de 
t ~ft.V, o damno ou avaria que so(frcrem as merca
dori:Js ou seus envoltorios pot· culpa ou negligencia 
dos Ernrn·erpdos, a cujo cargo esti,·et· a entrada, 
arruma~:ào, p,uarda, e sahida das mesmas merca
dorias, e subsistindo demais a doutrina do Art. 
;,.\, do Hegulamento de '22 de Junho de 1836 ao 
que toca a falta ou extravio (p01·que nessa parte 
uão fui revog-ado pelo de '21 1le Fc,·ereiro 'I quet· 
as Capatazias teu hão sido arrematadas, quer sejão 
administradas por EmpreGados das Alfandegas, em 
nenhum caso pennittem os referidos Regulamen
tos (JIIC corrfio por conta da fazenda J>ubJica as 
i'udemuisações deviaas por damnos, falta, ou ex
travio das mercadorias entradas nas Alfandegas. 
Nem póde deduzir-se doutrina contraria da l'ortaria 
de 1 '" Je .Julho proximo passado, por quanto só te
ve ella por fim deferit· favoravelmente a pretenção 
de l\lachado, e Pinto .Junior, os quaes requerião 
uào serem obri(~ados a pagar direitos de consumo 
do viuho que faltava em huma ou mais pipas 
deste liquido, existentes na Alfandega, falta aliás 
de que uão lhes era devida a indemuisação. To
davia manda abonar ua respectiva conta a CJUau
tia paga como indernnisação. 

Hio em 21 de Setembro de 1850. - Joaquim 
.lusé Rodrigues Torres. 

N. o 132. - Em 21 de Setembro de 1850. - Att&s
tados dos Vigarios passados pelos Juizes de Paz nos 
lugares onde nâo existem as Camaras .Municipaes. 

Joaquim José Rodrigues Tones, Presidente do 
Tr·ibunal do Tbesouro Publico Nacioual, em res
posta ao Otllcio do Sr. 1115pcctor da Thcsouraria 
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da Provi.ocia do Pará de ~-de Agosto ullimo, n." 
59, em t~ue dá conta de haver resolvido que nessa 
Thesoumria se continue a acceitar· os attestados 
de frequencia. dos Vigarios passados pelos Juizes 
de Paz nos lugares do inte1·ior onde não cxi~tem 
C:uuaras l\Iuuicipaes, approva a ddibera~,;;io I[UC Lo
motl o mc:mlO Sr. lnspcclor por ser ju::.la em at
lcn~~ão ás circunstancias expostas. 

Thcsouro Publico Nacional cru 21 de Sctcmhro 
de 1850. - Joa<tnim José RoJri~ucs Ton·cs. 

N." ·13~~.- FAZENDA.- Em 26 tle Sdcmhro de 
·1850. - So/Jrc Sello de tli.çpcnsas cunrcdidas a Sa

I'Ct'dvtc.~ zwm adlllinistra~·áu de Sacramento.~. 

Joaquim José Hodriuues Torres, Prcsideule 
do Tribuual do Thesoum Jlublico Nacional, ft 
vista do Onlcio do Rev .1110 Bispo da Província do 
Jla1·á de 31 de Julho ultimo, sobre duvidas que 
encontra na intelligencia de alguns Artigos do He
t;ulamento de 26 de Abril de 18M,.; rleclara ao 
Sr. lnspector da Thesouraria da referida P1·ovincia, 
visto que a matcria de lacs duvidas tem de ser· 
aaora regulada pelas dispo~ições do novo Regu
lamento de 10 de Julho deste anno: Lo, que as 
autorisações, propriamente dispensas, col)(~cdidas 
a Sacerdotes, para administração de Sacramentos 
em casos urr,enles, s?ío sujeitas ao Sello fixo de 
I GO r-éis, cornpreheudidas uo numero das não es
pecificadas: 2.", qnc as simples nolas feitas c as
sir,nadas por esses Sacerdotes, quando forem di
n:clarnente enviadas aos Parochos para por cll~ts 
se abrirem os assentos não são sujeitos a Sello al
r,um, pois que o pagão os Livms, em <JUC são lança
dos, c o pagarão as certidões <tu e dclles se passarem; 
c por si só não são cmnpr~hcndidas em alguma das 
classes de papeis sujeitos a Scllo: ;L·', que porem 
~e dessas mesmas notas se quizcr fazer uso como de 
documentos para qu;~l((lln outro (im, cntii.o deverão 
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pagar· o Sdlo de HiO réis na fürma do Arl. 35. 
Thesouro Publico Nacional em 26 de Setembro 

de 1850. - Joa(tuim José Rodrigues 'fones. 

N .0 I :F~. - GUERIL\. - Cirntltll' t'Jil 2G tle Sl'tcmbru 
tlt: I ~:--,o. - Aos Presidentes da.~ l'rorinrins. /Jrclam 
ljllt' 11tio saâ "JIJll'O'Vatla despc::a alywna (cil1t rom o 
abono tle vanla!fcus aos 0/f~t:itu·.~ Hnyt·nlteiros não cmprc
!tadus cffi·ctiwlllcnlc 110 scrri('O do Jlilli$lCI'io da Guerra. 

111m. e Exm. Sr. - De ordem de Sua Ma
í~estaJe o Imperador declarq a V. Ex. que pelo 
Miuistcr·io da Guerra ilào devem vencer quaesque1· 
vantagens, alem do soldo, os Officiaes Enget1beiros 
não empregados effectivamente no seniço deste 
i\lir.ister·io: e assim V. Ex. o terá entendido, e fará 
pontualmente cnrnpr·ir, ficando por· tanto prcve
n ido de que nenhuma despeza feita com o abono 
de taes vautagcus, fóra do caso declarado, será 
approvada. · 

Ocos Guarde a Y. Ex. - Palacio do Rio de 
Jauciro em 2ti de Setembro de 1t\50. Manoel 
Felizardo de Sousa e i\Iello. 

N." I ~~G. - IMPERIO. -ihiso de :2G de Sctcmhro de 
18~l0. -!Jrrlom mtlln a clci(·úo de J'crtrlllm·l·s, c .Jui::l'.s 
dr: l'u:: dn .Cidade da Hslttii(Írt da Prori11ria de Sr'l'ljipc, 
]!ela i rrcgula r idade colll q uc fui ('clt:brwla. 

1.' Seccão. Rio de Janeiro. -:\linislerio dos Ne
r,-ocios do lr~perio em 2G de Setembro de 18;-,o. 

111m. e Exm. Sr·. -l'orão presentes a Sua l\Ia
;;estade o Imperador com o Olficio de Y. Ex. de 
:W de Outubro de 18.~,.~ 11. 0 I ·1.~, todos os papeis 
rclati \'OS á eleição a 1p1c 110 dia 1 ~) de Setembro 
antecedente se procctlco na Cidade da Eslancia p<tra 



( I I (j ) 

Vereadores, e Juizes de Paz, contra a qual repre
sentárão Domingos José de Carvalho e Oliveira, 
e José Antonio l1ereira Barreto. E sendo ouvida 
a Secção do Conselho tl'Estado dos Negocios do 
lmperio sobre a referida eleição, que se fez em 
duplicata, h uma na Igreja l\latt·iz, e oult·a na Ca
pd!a de Nossa Senhora do Amparo da mesma Ci
dade : Jla o l\lcsrno A ll(jiiSto Scnlaw por bem De
da nu· nulla a CJliC foi feita ua Igreja Matt·iz: 1.", 
pontue tendo o Juiz de Paz Pt·esidentc, suspen
dido no dia Hl os trabalhos da eleição, coutinuárão 
estes 110 dia 23 sem ter pt·ecediclo annuncio por 
Erlitaes, corno Jetenuina o Art. 60 da Lei Regu
lamentar: 2. 0

, porque estavão presentes na Cida
de, e occupando-sc nos ditos trabalhos, em di fie
reli te lugar os Eleitores Su pplclltcs, que na fórma 
da. Lei tinhão entrado na primitiva fonnação da 
Me~ a: :3. 0 finalmente, por terem falt:1do á votação 
ti:J8 Cidadãos muito mais de metade do n. o 1 . 208 
dos ctualificados. O que communico a V. Ex. para 
seu conhecimento, e para que nesta conformidade 
expeça as precisas ord'ens, a fim de que entrem 
em exercício os V crcadores, e Juizes de Paz resul
tautcs da eleição feita l'Ja Capella do Amparo, ua 
'lual se uão dcrão aquellas irregularidades. 

Ucos Guarde a V. Ex. - Visconde de J\lont'a
lcr;re. -Sr. l'rc:;idcnle da Provincíà de Sert;ipe. 

N. o 1 :~6. - FAZE:\ DA. - Em ~8 de Setembro de 
18:10.- Sobre a di::ima cxtensiw ás reconvenções. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em res
posta ao Officio do Sr. lnspector da Thesouraria 
da Província da Bahia de 21 tl~ Novembro do anno 
passado 11. o 209, em 'l"e [H'Opõe a duvida de serem 
ou não extcnsi vos ás rccàn venções os dous por 
cento de dízírna de que trata o Decreto 11.'' 150 
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de 9 de Abril de IRV.l .. spn·i11do de fundamento 
della o tratar o Art. 3." do citado Decreto sómentc 
do pedido dos autores, e snpposto os reconvintes 
sejii.o autores em quanto se considerão pedindo 
alguma cousa nos mesmos autos em que são de
mandados, toda,·ia a n~convcncão em re~•ra he . ,, 
h uma derivação da colll.rariedade, e par·cce não 
ser o pedido de <pte a Lei mandou arTecadar o 
imposto, c menos estar comprehendidas ua littcral 
disposi<_:ão do Art. 9. 0 do mesmo Decreto; dcclar·a 
ao sobredito Sr·. lnspeclor qne Sua l\lar,estadc o 
Imperador, por Sua lmmediata Hesoluçào de 1:-1 
do corrente sohrc Cons11lta da Scq·iio de Fazenda 
do Conselho {)'Estado, Hon,'e por hem Declarar 
<JUe os dons pm· cento de dizima se den~m Í~Yual-. ,, 
mente do ''alor do qne o reo demandar· em Juizo 
por meio de reeon venção, pela mesma razão por 
que se devem do vãlor do pedido em cmharr,os 
de 3.0

, e artigos de preferencia, em que o 3. o 

embargante, e o preferente, posto que em causas 
já pendentes, c por outros começadas, vem fazer 
as vezes de autores , como faz o reeon\·inte , 
demandando consas deterrilinadas, sobre que hão 
de recahir· sentenças, de que t.eGundo as Leis, a 
que se refere a de 22 de Outubro de 1836, At·l. 
,!.'~ § 21, se devia pal{ar a dizima. 

Thesouro Publieo Nacional em 2R de ~l'lctnhro 
de 18;>0. - .Jo:H(Uim .Jost; l'liHlrirrucs Ton e~. ,, 

N.o 137.- Em 30 de Setembro de18i'">0.- bcnrüo 
do Sdlo na~ copws ou tnuh(rçõrs dos manifestos." 

O Sr. Inspector da AHandega fique na intel
ligencia, em resposta ao seu Otficio de 1 !J deste 
mez n. o 1 00 , de que sendo os manifestos isentos 
de Sello por estarem comprehendidos na disposição 
do Art. 52 § 7.0 do Regulamento de 1 O de Julho 
deste anno, tambem iscn tos devem ser as copias 
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ou trallucções dclles, quando, c em quanto li•rern 
precisas, e applicadas ao expediente das Repar
tiçües :Fiscaes para o desempenho e despacho das 
embarcações e mercadorias. As Letras de reexpor
tação, e as cautelas que se dão quando são annulla
das, tamhcm são isentas do Scllo pelas disposiçõt>s 
dos Arts. 23 § 1.0

, e f'•'2 § ;-.... do ref~'rido l',q~ula
nwnlo. 

Plio em ao de Setembro de ,1830. -Joaquim 
José l~udriGues Torres. 

N. o 1 ::J8. - Em 30 de Setembro de 18f>O. - Sulm· 
a applicnçiio dus ArÚ. 20:3 e 204 do llcgulamento d1• 
'22 de Junho de 1836 d.~ mcrrndoria .. ~ q11c lw armo.~ 
l'.rÍs/1'111 nos .llfioull'qas. 

O Sr. lnspector da AlfitndcGa em solu;ão :i 
duviJa proposta no seu Ofiicio n." 01 de 12 deste 
mez, sobre dever ou não applicar os Arts. 203 c 20!1-
do Iler,ulamento de 22 de Junho de 1836 ás merca
dorias que ha annos existem na Repartição, e estão 
comprehenclidas no tempo do consumo, e cujos do
nos e papeis de conferencias não apparecem, fil[lle 
na intellir,encia de que taes mercadorias se achào de 
facto comprehendidas nas circunslancias dos citados 
Arts. 203 e 20í; e assim tendo-se procedido ao 
aclo de consumo com obscrvancia de todas as for
malidades ordenadas pelo Decreto de 27 de l'eve
rciro de 18.1.~), devem-se-lhes applicar as dispo
sições dos mesmos Arts. sem necessidade da pre
sença da parte, de que se dá ú revelia, visto 11ue 
não acudio ás notificações que lhe forão feitas, 
na conformidade do dito Decreto; sendo sem du
vida que em materia administrativa tambem tem 
I urrar o procedimento, e decisão á revelia, do que 
em caso analogo, ha exemplo no Art. 2;-;l; do ~n
pradito H.e3ulamento. 

Ilio em 30 de Setembro de 1850.- Joaquim 
José Hodrir,11cs Torres. 
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N. o 139. -Em 30 de Setembro de 1850. -Sobre o 
Scllo dos livros dos Trapiches alfandegados, c a des· 

peza dos mesmos livros. 

O Sr. Inspector da Alfandega, em solução aos 
dous quesitos, constantes do seu Officio de 20 do 
corrente,sohn.o '102, asaber: 'l."seos livros dos 
Trapiches alfandegados estão sujeitos ao Sello; c 
2. 0 Se os administradores dellcs devem indcmnisar 
a Alfandega do importe dos livros <[UC lhes são 
fornecidos para a sua r·egular escripturação; fique 
na intelligencia de <[UC, <[Uanto ao 'I. o , sendo os 
livros dos Trapiches por sua natureza fiscaes, e 
devendo como taes ser numeraclos, rubricados, e 
escripturados, na conformidade dos Regulamentos 
ela Alfande3a c Consulado, são por· isso isentos do 
Sello, como os ou_tros livr·os do expediente das Re
partições Fiscaes, a que são an nexos os mesmos 
Trapiches: c quanto ao 2. a, de que deve conti
nuar a observar o que estiver em pratica a este 
respeito; pois <{Ue, se a despeza dos livros não h e 
pa~a pelos Aclrninistradorcs dos Trapiches, para is
so' se dá a boa razão, de serem os Trapiches de
pendencias das Repartições Fiscas , e deverem por
tanto estas fornecer-lhes os livros indispeosaveis 
para a escripturação relativa á fiscalisação, e ex
pediente. 

Ilio de Janeiro 30 ele Setembro de t850. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.0 140.- Em 30 de Setembro de 1850.- Soúrc 
cxigencia elo Juizo dos OJ]Jhãos da Tcmessa de inventa
rio a que se estava procedendo pelo Juizo Jlfunicipal. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Officio que 
V. Ex. dirigia ao Ministerio da Justiça em 26 de 
Agosto ultimo, e me foi trasmettido em A viso de 
31 do mesmo mez, tenho de declarar a V. Ex. 
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que bem procedeo o Juiz Municipal da Capital dessa 
Província não cumprindo o Precatorio do Juiz de 
Orphãos para lhe ser enviado o Inventario, a que 
se estava procedendo , dos bens de José da Rocha 
Vieira, por ser aquella deliberação conforme com 
o disposto no Regulamento de 27 de Junho de 
181,5; á vi~ta do qual nenhuma ingerencia podia 
tc1· o Juiz de Orphãos no caso em questão, senão 
nos termos especificados no mesmo Regulamento. 

Deos Guarde a Y. Ex. - Palacio do H.io de 
Janeiro em 30 de Setembro de 1850. --Joaquim José 
Rodrigues Torres.- Sr. Presidente da Província de 
S. Paulo. 

• 

N.o H I. - Em 30 de Setembro de 1830.- Os di
nheiros do orpluio rcr:olhidos ás Thcsouraria.~ por nn
prcstimo continwio a rcnccr juro depois da morte do 
orphiio, ate que s~jiio cffertimmcntc entregues. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro 11 ublico Nacional, em so
lução á duvida proposta pelo Sr. Inspector da The
souraria da Província de S. Jledro do Sul, em Olllcio 
de 8 do mez proximo passado, sob n. o 7'1 , em 
que propõe se pela morte do orphão, a quem 
pcrtenção dinheiros recolhidos por emprestimo aos 
cofres da Thesouraria, devem cessar os juros, c 
reputarem-se taes dinheiros, dessa data em diante, 
eomo pertencentes a ausentes; declara que taes 
juros são devidos até a effectiva entrega do dinheiro, 
visto que na fôrma da Lei de 13 de Novembro de 
18ld , Art. 6 , as sommas dos cofres dos orphãos 
,;ão tomadas pelo Thesouro por emprestimo, a juro 
de seis por cento, com prohibição de serem empres
tadas á particulares; e se esta prohibição não hou
vesse, e taes sommas continuassem a -ser empres
tadas a particulares, estes serião obrigados a pagar 
os juros de todo o tempo que as retivessem. Cumpre 
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porêm advertir que no caso de a parte interessada 
reter em si o Prccalorio para o levantamento de 
taes som mas, sem o apresentar á Estação compe
tente, com o fim de continuar a vencer juros, 
lhe deverão estes ser contados somcute até a data 
do l'recatorio. 

Thcsouro l'uhltco Nacional em :lO de Setembro 
de 1850. - Joac1uim Jose'~ HodriGnes Tones. 

N ,0 1112. -GUERRA. - Cirrulor c111 :w de Setembro 
de 18;-)0. - A os Presidentes das Provincias c ao Com
mandante interino das Armas da Gdrtc. Dctcnninn que, 
r1uando ticcrem de 1·emctter requerimentos de Officiaes 
elo E:rercito Jledindo a ordem de S. Bento de A vi::, 
se declare se dos Únlc annos de seJTiro se deduzia 
o tempo que nií.o fui de scJTÍf-O actiro, c o dos li
r·cnças dadas por mobt ia.~, 11a (1írnw do Derreto 
/1, 0 mn de '25 de .lyosto ultilllo. 

Illm. e Exm. Sr. - Determina Sua l\lages
larle o Imperado,· que, <ptando po1· essa Presidencia 
se tiver de remetler á esta Secretaria d'Estado infor
mações sobre requerimentos de Ofllciaes do Exer
cito pedindo serem agraciados com a Ordem de 
S. Ilento de A viz, se deverá declarar se dos vinte 
annos exiGidos pelo Art. 18 do AI vará de 16 de 
Dezembro de 1790 se tem deduzido o tempo que 
não foi de serviço activo, e o das licenças dadas 
por motivo de rnolestias, na fórma do disposto 
no Decreto n.0 692 ele 25. de Agosto ultimo, que 
remetto a V. Ex. por copm. 

Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio ele 
Janeiro em 30 de Setembro de 1850. - l\Ianoel 
Felizardo de Sousa e l\lcllo. 
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N."143.-0irculur em 30 deSetembro de 1850.- Aos 
Pres,identes das Provincias de S. Paulo, Mato Grossu, 
Goyaz, . S. Pedro , Bahia, Perrwmbucu, Piauhy , 
Ceara, Pará, c illaran/ulo, c rw Conmwnrlantc iate
tino (/a,.~ Armas da Curte. Determina que o~ Corpo~ 
das rcspettiws !J1Wtniçucs wio tcnluio outras úumleims 
1; cstanduttcs q11e os fornecidos pelo J rscnal de Guerm. 

Illm. e Exrn. Sr. - Cumprindo evitar-sq o 
,tbuso reprehensivel de se apt·esentarem os Corpos 
do Exercito com insígnias que, com quanto mais 
ricas , são menos marciaes , e feitas por meio 
de economias praLicrHJas forçadamente p:tra com 
as praças dos mesmos Corpos) Determina Sua :\Ia
i}estadc o Impe1·ador que V. Ex. Yéde expressa
mente (Ille os Corpos ahi estacionados tenhào outras • 
flandeiras e Estandartes que não sejão ·os forne
cidos pelo Arsenal da Guerra. O (IUe commuuico 
1 V. Ex. p~ra seu conhccimclto e fiel execução. 

Deos Gu<Jrde a V. Ex. - Palacío do !liu de 
laneiro em :30 de Setembro de 1850.- ~lanoe!. 
:Felizardo de Sousa e l\lello. 

N. 0 144. -Circular em 30 de Setembro de 1850. -
.ias Presidentes das Ptovincias. Declara que, qMndo 
houverem de repetir pedidos jlt fá tos. deverüo (itzer 
mençiio disso. 

lllm. e Exm. Sr. -De ordem de Sua l\Iages
tade o Imperador declaro a V. Ex. que, quando { 
tiver de fazer pedidos de objectos , que daqui ,·~ 
deyão ser enYiados, e tenhão sido já contemplados 
em pedidos anteriores, que ainda não estejão sa
ttsfeitos, devedt V. Ex. fazer disso menção, a fim 
de se evitarem duplicatas, e confusão nas ordens, 
que se tiverem de expedir a tal respeito por esta 
Secretaria (rEstado ao Arsenal de Guerra da Córte. 

Deos Guar·de a V. Ex. - Pala cio do Rio de 
Janeiro em 30 de Setembro de 1850. - Manoel 
felizardo de Sousa e l\lello. 

; 

n J 
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COLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVEHNO DO 
.> 

BitASIL. 

1850. 

TO~IO ·1:3. CADEI:NO '}()." 

N.0 1/,.5.-li\IPERIO.-Portaria de 2 de Outubro de 
1850.- Otdena á Illm.• Cmnara Municipal que remettu 
á Secreta I' ia tl' Estado dos IVegocios do lmpcrio no prin
cipio de cada me:: , c de cada quartel , hwn attcstadu 
em dup/icotn da frcqucncia que ti'ücrcrn tido os Pro
fessores Pn/Jlicos do llfunicipio cln Côrtc. 

:z.a Sccciío. Hio de Janeiro. Ministerío dos Ne
gocias do Jrnpcrio em 2 (le Outubro de 1850. 

Devendo os Professores Publicas do l\funicipio 
da Côrte constantes da H.clação n. 0 1 , receber 
d'ora om diante mensalmente todos os seus ven
cimentos: lia Sna Magestade o Imperador por 
bem que do prox:imo futuro mez de Novembro 
em diante a l!lm.a Camara Municipal desta Cidade 
remetta á esta Secretaria d'Estado no principio 
de cada mrz hum attestado em duplicata da fre
quencia que tiverem tido no mcz antecedente os 
ditos Protessores; e <{UC do mesmo modo remetta 
no principio de cada quartel , isto he nos mezes 
de Janeiro, Abril, J nlho, e Outubro de cada anno 
outro attestaclo da fre(tUencia que tiverem tido no 
respectivo quartel os Professores constantes da Re
lação n. o 2 , os quaes por terem sido providos 
antes da Lei de !,. de Outubro de 1831 continua
rão a receber seus ordenados a qnarrcis adiant.n · 
dot". -Visconde de Mont'aler,n~. 



l 
l. 

'I 

!. : 

-' 
' 

. \ 

( 1 'li~ ) 

N. u 14{). - Aviso de 2 de Outubro de 18:-,o. - Dc-
1cl~r1.' ,ter ~illo 1;arncHida á Camara dos Srs. Deputados 
a Lei tla Asscmblca Pro'Qirwial do Jlfaranhão , n. o 

'.2G 7 , por parecer exorbitante da~ attribui~õcs da mes
ma .tsscmhléa. 

L 1 Seccão. Rio de Janeiro. l\Iioiste•·io dos Ne
!Tocios do I;nllerio em 2 tlc Outubro de 1850. ,, 

lllm. c E~m. Sr.- Ponderando ~ Secção do 
bnperio do Col..\llelho {\'Estado, em Co.mmlta de 26 
de Agosto ultii{ID. sobre os Actos Legislativos da 
Ass.embléa dessa ,Pwvincia, promulgados em i 849: 
1 .0 que a dita A.ssembléa ua .Lei n.o 257, que au
torisa n Y. Ex. a reformar com soldo por in
teiro a hum Tenente do Corpo l1olicial, inhabili
tado .para ;o ss:;r.viço por ferimento em campanha, 
exm;bitou de. :Sq~ lcgaes attrihuiçõcs: 2. o .que 
muito justificadas são as razões, em que V. Ex. 
se fundc;m para ,nogar a sua sancção á Lei, por que 
~ mesma Asse~nbléa .decretara \\ cr:e~ão .de huJDa 
Pflrochia no J"'gaJ· do Pinlu::ir,o : llo~J.ve ,S\).a 1\i{l
geslauc o In;pcr:~do,r 1wr bem, Conformapdo.-~., 
por Sua imm<'diata ltesohtç~o de 18 de Sc~emppp 
~~ndo, tomada ?obre a mencioqada .Consu1~~, l\l;an.
dar remeUc,r {t .Camara do~ Deputados .co.pia .da so
lm~dila .Lei n.• 251; a fim de que, sendG-Ihc 
presente, .<[Uando reunida, possa a Assembléa Ge
rf\l Legislativa deliberar sobr·c a Tev.og~çfio da dis
ppsição d;l dita Lei, <{UC parece oxorbit~nte das 
attribuiçõcs das Assernb\éas ,Provinciaes. O ,que tudo 
com~uui.co a V. Ex. para seu conhcci\llCiüo . 

. Dcos .Guarde a V. Ex.,....... Visconde de :Mont'a
Icgre. '"~ Sr; ;l'rcs,identc da Pr.ovincia do Maranhão. 
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N.0 147. ~ Aviso de 2 de OMtll'itlo' de 1950. 
Declara que nlio tom lugar a al!solvição da. '!Aulta 
im~osta a ~ous cidadãos na (&r"!'a do §' 7. o do· A'rt. 
126 du Lé~ de 19 de Agosto de HH()~ 

1.~ Secção. Rio de Janeiro. 1\linistet•io dos Ne
gocias do lmpcrio em 2 de Outubro de 1850~ 

111m. e Exm. Sr. -Sendo ouvida a Sét:çào 
do Imperio do Conselho d'Estado sóhre o Officio 
de V. Ex. de 25 de Janeiro ultimo, rtne ac6m
panhott por copia a rept'esentaç<io dos cidadãos 
Tiberio Ces:u Burlamaqne, e Joê1quim Antonio de 
Moraes, a: tes·peito de multas ímpost-às na ~cmfor
midade do· § 7.0 do Art. 126 da Le'i. de 19 · de 
Arçosto de 1846, de que requerem sct' absolvidios•: 
e Conformando-se -Sua l\Iagtistad:e· o hnpebtllor, · 
por Sua immediàta Resolu(.'lo de 21 de Setembtn 
findo, com o parecer da refel·ida Secção, em Coa--. 
sulta de 10 do mesnto mez; Houve p61' bem De~ 
clatar que não tem lugar· a absolvição da multa 
imposta aos recorrentes, tanto porque só ao Poder 
Legislativo se tia li c i to faze-lo, em quanto ·pó r' 
acto expresso nãd for cssà attribuiçirOI' ct:n'iférida· a 
alguma Autoridade, corno púrttue n'ó: casú ~k·ten
te íncorrêrão os recotrentes na rnesniu multa por 
isso que concortê•·ão a votar pel'ahte hnma Me~ 
Parocnlàl, que pela Prcside't'1cia da: 'PrO'Vinciá · ti'tlha 
sido declar~dà illegal ' déixando de o fálzer' como, 
devião, petat;)te aquella (tue era reconhecida: como 
legitima pela Autoridtule competente. O· qu~ Mm
muníco a V. Ex. para seu c'onhecim~ntó e" go..J 
verno. 

Deos Güarde a V. Ex. - Visconde de Mont' a
legre. - Sr. Presidente da ]>rovincia do l>iauhy. 
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N.0 148. -MARINHA.- Aviso de 2 de Outubro de 
185.0. - Dá diversas providencias áccrca do que se 
d&ve praticar com os objcctos, que pertencêrão a praças 
do Corpo de Fuzileiros Navacs (/cscrtadas, ou (alle
ódas; c com as pracas do mesmo Cm]JO, que pas
Jarcm parn outros, ante.~ de uncercm o tempo de 
durnção dos olJjcctos raebidos. 

111m. c Exm. Sr. - Sua J\Iagestade o Impe
rador, Conformando-se c0m a opinião da Conla
doria Geral da Marinha, emittida no Olli.cio, que 
acompanhou o de V. Ex., sob n.0 623, de 8 de 
Julho ultimo' ácerca dos esclarecimentos pedidos 
pelo Commandante do Corpo de Fuzileiros Navaes 
sobre o destino, que se deve dar a alguns capotes 
c ohjcctos, <JUC pe1·tencêrão a praças do dito Corpo 
desertadas, ou fallecillas, lia por bem Determina~· 
o seguinte, que deverá ficar em regra para o fu
turo: 1." que os capotes existentes na arrecadação 
das Companhias, que pertencêrão a praças fal
lecidas, ou desertadas, e ás que tiverão baixa do 
serviço, sem terem vencido os quat1·o annos de 
duração, passem para a arrecadação do Commis
sario; fazendo-se-lhe carga no respectivo Livro, 
para depois distribuir-se, aquellcs que estiverem 
em bom estado, ás praças, que dcllcs necessita
rem , ou houverem já vencido hum, conforme á 
respectiva Tabella; e entregando-se no Almoxa
rifado os ínutilisados, e incapazes de servir: 2." 
qnc, quanto ao procedimento, que se deve seguir 
com as praças, que tiverem de passar para outros 
Corpos, c tenhão já recebido fardamentos a vencer, 
se fação as precisas declarações nas suas guias, para 
conhecimento da autoridade competente : 3." que, 
ú respeito do processo á seguir-se com os espolíos 
das praças fallccidas, c desertadas, se proceda á 
venda dclles em hasta publica no Quartel, prc
cedcwlo o nccessario inventario, e earrcr;ando-se 
rlcpois o ~eu producto ao Comrnissario, que im·-
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mediatamente entrará com elle para a Thcsoura
ria da Marinha, a fim de se lhe da1· o destino 
que for de Lei, á semelhança do que S6l pratic~ 
a bordo dos Navios da Armada com as pr·aças de 
maruja, na fórrna do Decreto de 1 G ele Julho de 
1833: o que comrnunico a V. Ex. para seu conhe
cimento c execução, na parte que lhe foca. 

De os Guarde a V. Ex. Jlaço em 2 de Outubro 
de 1850. - Manoe~ Vieira Tosta. -Sr. ~I ir,nel de 
Sousa Mello e Alnm. 

No. 149. - BIPEIHO. -A viso de 3 de Outubro de 
·l8f10.- Ordcnn que nenhuma Pc~·a possa ser ensaiada, 
c menos annnnciruln ao Publico, sem ter sido prcria
mmte lil'entiada pelo _Conscrvatorio /Jra mat i co Rrasileiro. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. 1\linistcrio dos Nc
r•ocios do lrnJ>erio crn ;3 de Outubro de 1850. tJ 

Sua 1\laGestade o Imperador lia por bem que 
nenhuma l)e<;a possa ser ensaiada uos Theatros dests. 
CôrLe, e menos annuuciaJa ao rnhlico sem ter 
sido previamente licenciada pelo Consenatorio Dra
matico Brasileiro, procedendo-se a respeito dos con
tra ven tores nos termos dos Arts. 11 c 12 do De
creto n.o ft2!J de H.l de Julho de ·18~5. O <plc com
munico a V. S. para seu conhecimento, e para 
que neste sentido expeça as nccessarias ordens. 

Deos Guarde a V. S. -Visconde de 1\Iont'a
lerrre. -Sr. Desembarrr,ador Chefe de Policia da 

<1 ' 
CôrLe. 

Communicou-se ao Inspcclor dos Theatros 
da Côrte, e ao Presidente do Conservalorio Dra
matico. 

~-------------~r--------------------------------------
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N.o 150. - FAZENDA. - Em 3 de Outubro de 
1850~ ~ Os volumes contendo pcriodicos rcmettidos 
aur .Ministrrolr Estrangeiros devem ser pela A lfandega 
dirigidas a~ Correio, ou ronwmnicar-sfl-lhcs a; suw 
cxisrencia. 

O SJ'. lnspector da Alfandega fique na intel
ligencia de que sempre que se derem casos seme
lhantes ao de que trata a sua informação de 
17 do mez findo, de encontrarem-se nessa Re
partição volumes contendo periodicos dirir,idos a 
l\linistros Estrangeiros sem serem reclamados, os 
deve1·á enviar para o Correio, ou cornrnunicar 
particularmente ao· dono delles a sua existencia 
na· Alfandega. 

Rio em 3 de Outubro de 1 ~30. -Joaquim 
José H.odrianes Torres. 

N, o 151. -GUERRA.--- Circular de 4 de Outubro de 
1850. -;to P·residente das Alagoas declara a ma
neira pot• que dcvetn ser t·econlwtidos os 1. os c 2. os 

Cadetes c Soldados particulares, visto que em tacs 
Províncias nâo existem Corpos, para se proceder na 
fôrma da Prorisiio de 2G de Outubro de 1820. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo representado o 
Vice-Presidente dessa Província, em Officio Ií~ o 35 
de 17 de Julho deste anno, sobre os embaraços 
(JUC ahi occorrem para se effectuar o reconheci
mento dos Cadetes, por isso {{UC, determinaiido 
a Provisão de 26 de Outubro de 1820 que para 
a admissão dos mesmos e dos Soldados particu
lares se nornêe no Regimento, [, que pertencer 
a pessoa que pretender ser como tal reconhecida, 
hum Conselho de Averiguação composto do Co
ronel (lo mesmo H.c[iimento, como Presidente, do 
A udi to r·, ou de hu rn C a pi L <in que faça as suas 
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vezes, e de dous Capitães, sendo hum .da Com
p~nhia do j.ustificante; não existe abi . Corpo 
algum, mas sim apenas hum Co.ntingente ·-4o 2.0 

Batalhão de Artilharia a pé commandado por 
hum Capitão; Houve por bem S. M. o lmpera
,dor, por Sua Immediata e Imperial Res&lução de 
25 de Setembro ultimo, tomada sobre Consulta 
do .Conselho Supremo Militar, á quem fora 1'4-
rnettido o dito Officio, Determinar, á -vistà das 
circunstancias ponderadas, que para o reconhe
cimento dos 1.05 Cadetes deverá V. Ex .. nomeaT 
dos Officiaes residentes na Província de qualquer 
das quatro Cla&ses do Exercito, ou das ·extinctas 
Milicias aquelles que forem neeessarios das meHDas 
graduações designadas uo Alvará de 16 .ele Março 
de 1757 para formarem o competente Conielbo 
de Direcção; devendo semelhantemente proceder 
para .a admissão dos segundos Cadetes e Soldados 
particulares, tendo ao mesmo tempo em consi
deração para esse fim o que dispõe a Provisão 
citada sobre as graduações dos membros que de
vem compor os Conselhos de Averiguação: e ou
troaiJD que., $e em alguma occasião faltarem Offi
ciaes de .certas patentes para a formação dos su
praditos Conselhos de Direcção e de Averiguação, 
dever-se-ha em tal caso praticar o que se acha 
estabelecido nos Corpos do Exercito, nomeando
se em seu lugar outros dos postos immediata
mente inferiores, de modo que sempre esteja preen
chido o numero total de Officiaes exigidos na 
citada Lei. E de Ordem do Mesmo Augusto Se
hor o declaro a V. Ex. para seu conhecimento , 
e go,~erno. 

Deos Guarde a V. Ex. Falado do Rio de Ja ... 
neiro em 4 de Outubro de 1850. - 1\fanoel Fe
lizardo dt! Sousa e Mello. 

N. B. Nesre sentido se expedio Circular aos 
Preiidentes de Santa Catharina, Espírito Santo, 
Sergipe, Parahiha, Rio Grande do Nor·te, Minas 
Geraes, e Piauhy. 
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N." 152. --FAZENDA.- Em r, de Outubro dt~ 
1850. - Dentro de oito dias a parte deve declarar 
se quer despachar conforme a oroliarrlo on reexportar 
n mcrradorio. 

O Sr. lnspector da Alfandq~a, em solução ao 
11nc reprc,;entou em 3 do COITCnlc, sobl'c a cxc
cu<)'io do Art. 2." do Itcgulamcnto de ~Hl tle Julho 
quando a parte se não conforma com o arbitra
mento das mercadorias, fi11Ue na intelligencia de 
que a parte deve declarar no prazo de 8 dias , 
contados da data da decisão da ultima Commissiio, 
se quer reexportar as mercadorias; se o não fizer 
nesse prazo, entende-se <tuc se despacha para 
consumo, c neste caso tem applicação o disposto 
no Art. 2." § r). o do Ilcfiulamen to n." 589 de 27 
de Fevereiro de 18/f-9. 

Rio em 5 de Outubro de 1850. - .Joaquim 
José ItodriGues Torres. 

N." 153. -Em 5 de Outubro de 1850~ --Explica
çDcs sobre a cxcwciio dos Arts. 203 c 20!~ do llc

gulwncnto lLc 22 de .Junho de 183G. 

O Sr. Inspector da Alfandega, em solução ao 
que representou em 17 de Setembro, sobre exe
cução dos Arts. 203 c 20-'i· do Pt.egulamento de 22 
de Junho de '183G, no caso de hum casco despa
chado como de vinho conter aguardente, fique na 
intelligencia de que no caso figurado se verifica 
a hypolhcsc prevenida pelo Art. 228, de achar-se 
no acto da confet·encia e sahida do genero des
pachado differença na <tualidade, c em preju izo 
dos direitos nacionaes, para se dever p'roccdcr da 
maneira nesse mesmo Artigo estabelecida: c que 
na disposição do Art. 203 - mas se a mercado
ria, ('\:e. - se ~;omprehcmlcm dua:- ltypotcscs dis-
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1Íncl:lS e independentes hum a da oulnt: I.' a de ser 
a mercadoria, de que se faz a conferencia on des
pacho , di{ferente da mencionada na nota : 2.' 
Je se achar acondicionada entre outras como es
-condida para se subtrahir aos direitos não tendo 
sido incluída na nota. Hc esta a iutelliucncia da 
dita disposição como se detluz do contexto do Ar
tigo, que bem dá a entender IJtle se con!f'>m nella 
mais de hum caso. ~ O Feitor apprchetH.ler{L com 
totlas as mais mercatlorias contendas 110 volume, 
tlamlo parte ao lnspeclor em fpwlquer dos casos 
acima especificados- isto he, ccnt('rn os dons casos 
de mercadorias de espeeie dill'erenlc, c de mer
cador·ia escondida. 

Rio em 5 de Outubro de 1850. -Joaquim 
JDsé Rodrigues Toncs. 

N;" 1:-í'l. - Em 7 de Outullro tk 18;-Jo.. (:rmw 
se tll'rr! ('((/miai" us rlircitus de 1//1'/'l"llliol'ios qur ni[o 

d pm~:n df'puis du.~ nítu di11~ do lkfitflfiii''!I{O. 

O Sr. In~(ll'clor da Alfanderra, em solnc:io ao " -que representou em ;> do corrente, fique na in-
tclligencía de que rw ca,,o previsro pd:t !'orlaria 
Uatplclla data, indo a llltTC:HhrÍa :'t jlLlf::l jlOI' COll

SUIOO depois dos S llia~ do He:•;-uLtmerllo, os di
rei los devem ser calenlados pt'lt_l yaJor do arhi
tramenlo. 

li.io em 7 de ( lntnhro de !8~10. -- Joaquim 
Jo~t; Hodrirrtws Tm IT'i ,, 
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N.o ·f 55. - DIPERIO.- A\·iso de 1 de Outubro de 
1850.- A/anda que o A riso de 17 de Setembro deste 
anno, relativo as licenças dos Empregados do Cor
reio concedidas com venâmento, seja d·orn em di
m•tc entendido em toda a ycncralidadc, em que lw 
roncebido. 

3.3 Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Nc
gocios do Imperio em 7 de Outubro· de 1850. 

Sendo presente a Sua l\laGcstade o Imperador 
o Olficio de 4 do correo te, em <fUe V m. per
gunta se deve cumprir em todo o rigor da letra 
o A viso de 1 7 de Setembro ultimo, relativo ás 
licenças dos Empregados do Correio concedidas. 
com vencimento, on se de,·e limitar sua inLelli
r,encia áquelles casos, em que tem o licenciado 
de ser substituído por pessoa, que não percebendo 
vencimento he preciso abonar·-lh'os, e ao mesmo 
tempo avitar as duplicatas~ l\landa o Mesmo Au
gusto Senhor Declarar a Ym. que de-ve d'ora em 
diante entender-se aquelle A viso em toda a genera
lidade, em que he concebido, descontando-se dos 
EITlpregados licenciados com vencimento a parte 
que percebem corno gratificação, á qual só terão di
reito quando esl.iverem em effecti,·o exerci cio, ou 
doentes, mas nunca quando se acharem com li
eença, ainda que esta lhe seja concedida para tra
tarem de sua saude. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de l\lont'a
h~t:re. - Sr. Director Geral do Concio. 
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N.o 15Ü.- Portaria de 8 de Outubro de 1850. 
A utorisa d Illustrissimn C amara Municipal a pagar 
depois de encerrado o amw Municipal as contas t·clati
ras ao mesmo an1w pam as quaes llaja quantia con
signada no Orramento , lwma ve: qttc niio resulte 
d'ahi embarafO no cwnprimcnto do ~ 10 do At·t. 2.0 do 
Decreto 11. 0 701 de :.:!8 de Sctrm/Jro r>roúmo 1wssado. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. l\Iinistcrio dos Ne
aocios do lrnperio em 8 de Outubro de 1850. 

Sua l\Iar;estade o Imperador a quem foi pre
sente o Ollicio da Illu!ltrissima Camara Municipal 
desta Cidade de 30 do mez passado, ponderando 
uão lhe ser· possível processar nattnelle dia ultimo 
do auno 1\Iunicipal de 18!~g-5o, todas as contas 
que forão apresentadas de despezas feitas no dito 
armo, solicitando por isso autorisação para man
dar paaar, e levar· ú cscripluraçào do referido 
anno as contas a clle relativas para as quaes 
haja quantia consignada no respectivo Orçamento: 
Jla por bem Conceder a pedida autorisação, hu
ma vez que della nenhum embaraço provenha ao 
cumprimento da disposiçiio do § 'I O do Art. 2.0 

do Decreto n. 0 704 de 28 de Setembro findo, 
qne fixou a despeza, c orçou a receita da mesma 
Carnara para o corrente anuo Municipal de 1850a 
5'1, na parte em que manda que se realise no 1." 
de Outubro a applicaçào da quantia ~.e 12.000t'ttl, 
decretada para amortisação do ernprestirno con
trahido para constrncção do novo Matadouro. 
Visconde de l\lont'alef'rc. 

<l 



N.o 157. - A\iso ue S Ul' Outubro tle 1850.- Ut·
dena que o Dircctor das Escolas Publicas primarias 
do 11/unicipio da Corte , bem como os Professores das 
mesmas Esço/as nomeados posteriormente lÍ Lei de 4 
de Outul1ro de l8:H sPjiio Jlll!fOS tl'ora ctn diante men
salmcntt•. 

2." Seccão. Hio de Janeiro. l\linistcrio dos Ne
í;OCios do l;npcrio em 8 de Outubro de 1850. 

Illm. c Exm. Sr.- HoGo a V. Ex. haja de ex
pedir as precisas ordens, para que tanto o Dire
ctor das Escolas primarias do l\lunicipio da Côrte, 
Joaquim José da SilYcira, como os Professores Pn
hlicos das m<'slllnS E5colas, nomeados posteriormente 
a Lei de ', d(' Otllllbrn de n;;) 1 ' l"Ccebão d'ora em 
dia 11 te mcnqlmcnl e os ::;cus YCnci rnen tos, de,·cndo 
os que forão pro\"idos antes da dita Lei continuar 
a reeche-los a quarleis ;-tdiantados. 

]kos (~uarde a V. Ex.- Yiseonclc ele l\lont'a
lerr,rc.- Sr . .lo:J~tuirn .los<~ Ii.odrirrucs Torres. 

I U 

N." Jtí~. ---Em ~~ de Outubro de 18~)0.- lkrlam 
que a tli~posiçâo du ~ '2." tlo -trtiqo uHico do Decreto 
.Y." 5~\i d,· I~' de Jfuin deste 1111110, de 1wnhwn modo 
rPda o mmJIII'I'I'Ín Íil/1'1'110 dn Colonin 110 JiOI"to de S. 
Fnmcisro, lil!IS unil'tllllrnte se reft'rc ao commcrcío 
direl'lo de ÍIIIJIOI"lllt;ilo, un c.rportação por meio ela.~ 
emharcat;ücg, q11c tmnsportarcm Colo1ws da Hurnz){l. 

'~.· Sccç;io. Rio de Janeiro. l\Jinisterio dos 
Neg·ocios do Imperio em 9 de Outubro de 1850. 

Sendo fóra de duvida que o § 2. 0 do Artit~o 
uni co do Decreto N .0 ;,:r/ de 15 de J\Iaio do cor
rente annn, prnhibindo a irnportac;ão para " 



porto de S. Ft·anci:;co da Proviucia de Santa Ca
thariua, de qualque1· objecto que se destine ao 
commercio, bem como o exercício de qualqnet' 
acto mercantil, 1p1e tdo seja dos excepluados no 
mesmo § 2. o, de nenhum modo Ycda o corn
mercio interno da Coloni~~, maç; sim e tiio so
mente se rcf(~re ao commercio tlirccto de im
portação ou de expol'lação por meio das cmbat·
caçôes, I)UC tJ·ansport:ncm colonos da Europa, 
unicas, a quem he permittido ai! i apnrl:lt directa
mcnte, e essas me~mas com as t·cstt·icçücs, cun
tlições, e cautelas no dito Uccrelo estabcleciLlas: 
assim O COOlllllllliCO a rm. para que O Í:t<_;a CO!ISlar 
:'t Sociedade Culoni~adora estabelecida na Cicla<le 
de llarnbuq;o, em soln1,·ão á sua representação 
sohr·c semelhante objcclo. 

Dcos Guar·de -a V m. - Yisconrle de \lont'alc
r,rc. -Sr. Anhur Guir~ucr. 

N.o 159.-FAZE~fH. -Em 10 de üutubro de 
18f>0. - Scllu dos 11'1'//IIIS de fionços dus Collcr:torcs. 

Joaquim José li.odrignes Torres, Presidente 
do Tribunal do Thcsnuro Publico Nacional, em 
resposta ao Oflicio n." /,8 do Sr. lnspeetor da The
som·aria da Província tle l\linas Geraes de 13 do 
mez findo, sobre o SPJio que devem pnGar os ter
mos de fiança dos Collectores, declara ao mesmo 
St·. lnspector que, se a liança, a que estão sujei
tos os Collectores, e q na esq uer on tros Em preGa
dos enearre~ados da uist.ribuição' e arrecadaçiio das 
rendas publicas, fo1· estipulada, c pi'estada somente 
nos livros das resprclivas Repartições, não deve 
pagar Sello; port~rn se for contractada e p1·estada 
por csc!'iptura publica eom hypotheca, ou sem 
ella, está su,ieita ao Scllo, c comprehcndi,Ja na 
disposição do Arl. i."~) t.o do li.q;ulamcnlo de 10 
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ele Julho ultimo, devendo o Sello ser rcrrulado u 
pelo valor que competentemente se tiver arbitra-
do para a exi(jencia da fiança, quando n;io e~teja 
estabelecido em Lei ou l~egulalllento. 

Thesom·o Publico Nacional em 1 O de Ontubro 
de I 850. - Jo:uptirn Jo~é Hodririucs Ton(·s. 

N.o 1 Go. -Em 1 O de Outubro de ts;)o. - Snlm· 
tlirl'itns de !ft'lliTU.~ norionocs l'.l'jll!/'llfflus lHI/'11 (iím tlu 
Impcrio, ru/tundo arri!Htdos e SI'Jitfl) l'I'JIIIidus u11 ar
rcnwtwlu.~. 

Joaquim Just': llo(lrir;u"s Torres, Presidente do 
Tribunal do Tlte:-;ouro l'ublico Nacional, em so
lução as duvidas propostas pelo lnspectot· da Al
fande~ra de Santa Catharina em O !li cio de 1 O de ,, 
Dezembro de 1848, declar<J. ao Sr. lnspector de 
Thcsouraria da mesma Província para Ih 'o fazer 
constar: 1.0 I(Ue os p,cneros nacionaes exportados 
para fora do Irnperio, voltando arribados e sendo 
vendidos ou arrematados para consumo on mesmo 
para exporta1;iio, são sujeitos na Alfander,a ao meio 
pot· cento do expediente, por que he par,a do 
trabalho da ltcparti1;ào fiscal c substituto dos emo
lumentos (Jlle antes tinhào os seus Emprer,ados, 
na forma do Art. 8." do Rcr,ulamento de ~O de 
Setembro de 18:31!: 2. o I{UC a arrematação dos ditos 
r,encros deve ser feita pela Alfamlega , porque 
tendo embarcado para fóra elo lmpcrio, voltando 
a clle tlcão sujeitos á fiscalisação c despacho delta 
ser,undo o Jht. !lI § ~. 0 de l~cr:-ulamento de 2'2. 
de Junho de 18:1G, c por isso em virtude da Art. 
SI do mesmo não podem ser embarr,ados ou pe
nhorados se nào por parte da Fazenda Nacional; 
devendo deduzir-se o meio por ceulo do expediente 
do prc1:o corrente do tttcrcado qn~líldo dc:-;paclt;ulo::; 
ns ;~cnerns 011 (lo ptT«;o d~t iliTCIIlaLat.Jio quando 
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arrematados, sem qw~ por :;e cobrar o expcdicrllc 
se entenda que se den~m restituir os direitos de 
expor·tação: 3." <tue as mercadorias depositadas 
nas Alfandq-ças não podem ser arrematadas nem 
dentro nem fMa dclla pelo .Iuiz l\lunieipal, nem 
por quahpH'I' outro, visto f(lle não podendo ser 
penhoradas ou embarr,adas, c estando sujeitas a 
direito, somente sob a autoridadP, c fi,;calisação 
da All~uHlerra podem ser anernatadas: 4." <pte 
os {~e11eros uacionaes que tiverem pago direitos de 
exportação em hnm porto tlo lmperio, c forem ar
rib,ulos a outro tambt~m do lmpcrio, se forem de
positados na Alfande{~a devem paaar a armazena
gem do Art. 1ll2 do citado ReGulamento de 22 
de Junho, e no caso porêm de serem vendidos 
par·a par,amento de reparos tia embarcação, que 
os conduzia, nenlíum dir·eito tem a parrar, excepto 
o meio por cento de expediente: r,. o <tu e a an
cora~;cm <{UC deve pa(~ar· o Barco procedente de 
porto estranr,eiro que entrar em al~;urn tio lmperio 
com mercadorias a elle destinadas' e scrruir tlepois 
para outro estranrreiro com a mesma c:H'Ga despa
chada por reexportação' e aba notada. com rre
neros nacionaes he a de 900 réis por lonclatla ou 
ancoragem inteira. 

Thesouro Publico Nacional em 1 O de Outubro 
de 1850. - Joattuim José ltotlriG'H'S Toncs. 

N. 0 161.-Em 10 de Outubro de 18Go.-rcuri
mcnto qnc compete tw i11tli rirllw qne substitue o 

Procurador Fiswl 110.~ se~ts illljit'tlimcntos. 

Joaquim José llodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em •·cs
posla ao OIJI.cio do Sr. lnspcctor ria Thesonraria 
da Província do Piauhy de 23 de l\laio ultimo, soh 
1\.

0 :t?, em que pcráunta qnaes os Yencimenlos 
que c.ompelem an indiYiduo que snhslit.uir ao Pror 
l'lli':Hlnr Fi~cal <'111 :-:l'll' Ílll(Wtlimcntos, dedara-lhc. 



<ple aqnelle cidad;io particulat· que se f'IICJrJ·rrrar 
de exercer o em1•ref!o de l 1rocurador Fiscal da The-,, 
souraria deverá haver o vencimento do ordenado 
respectivo por inteiro, pago por conta da Fazenda 
Nacional, deduzindo-se a qninta p<1rte do orde~ 
uado do impeJido, quando o impeJimento passar 
Jos quarenta dias na forma do lh'(~nlamento de 
27 de Julho de I MG . 

. Thesouro rublico Nacional em 1 O tle Outubro 
de 1 t\f>O. -Joaquim Jost'~ Jtoqrit~nrs Torres. 

N.o 1 G'l.- DIPEIUO.- Portaria de 11 de Outubro 
de ·1 ))50.- L'.~tranh11 â /1/ustrissinur L'an1m·a Jfuni
ripttl a trmtrrtn:rlu dt~ cato.~ di ridos, t' tlcclum-lhc que 
nr/o 1!11' 111' jriuuris lirito r·oll(l'llltir rlírida SI'//! prn:ia 
llll(UI'ÍSU('rlU t/u (;0/'1'/'n(), C I'UJISÍ!JIIII('Il() de {lllufo,ç, Ol't[C-

1WillfO o rateio entre dircrws rrcdorcs, JIUI' núo ser 
~nfliciente tt <pwntitt dcstiwrdn JHO'n o Jlfi!JIWU'Hio dt: 
dil·idas 1w art11ul amw. 

2." Secção. Rio (le Janeiro. l\linisterio tlos Ne
gocias do lmperio em 11 de Outubro de 18f>0. 

forão presentes a Sua l\Iar;csradc o Impera
dor as informações mini:->tradas pela lllm." Camara 
l\lunicipal desta Cidade em Ollicios de 2G- de Fe
vereiro , 21 de i\Iart,·o , :n de l\laio c :l~l de 
A(;oslo do concnte anno, sobre os reclucrimcntos 
em cpJC José Justino da Silveira l\Iachado pede o 
paGamento de 2. ;)oo,m, importancia da obra feira 
na Ponte do Hio Piraqué; João José l\lachado a 
de G65;;'7l de h uma muralha na Praia de Hota-foPo; 
e Diogo l\Ianocl de Faria a de 20.180-~?~o"de 
madeiras que forneceo para a obra do novo 1\la
Ladouro; c eolliGinrln-sc das lllCSIIlas informações, 
11ito sú a cxi~tcrwia daquelbs dividas, mas tam-
1Jem t{IIC a 111m." Cam;~~·a as f'Olltr:thira sem c1uc 
p:11a o ~eu p:tr;amcnlo ltn·s~c· prcvt:~menlc obtido 



o neccssano creJito, contra a muito expressa , 
e tef'lninante d1sposi~,:;lo do Art. S." do Decreto de 
ao de .Junho de 1~!,1~; ao <tue accresce que alêm 
dellas do mesmo modo contralti1·a muitas outras, 
cuja cifra sô no anno 1\funir-ipal de 18/•8-181,~) 
se eleva a Hs. 7G .1 ',;}.'t)'l'28;{, ser,undo se vê do 
Balanço <[UC acompanhou o seu Ollicio de :w de 
Julho ultimo, no qual se mustrito excedidas na
quella totalidade as Yerbas de dcspcza dos ~§ 8, 
18, I!), :20, :2:~, :2G e 28 Jo Art. 2. 0 do Decreto 
de ·2;> de Setembro de 181-8: Manda o i\lesmo 
A u:;·ustn Senhor estranhar severamente aos \erra
dores, <piC ~~~~~ tacs aetos intcnierào, hum tito 
ine:~ulat·, c escandaloso procedill!cnto; ficando 
d'ora em diante a lllm. • Camar3 na intellir,encia, 
de que lhe mio he licito em caso al1~um contra
hir di\·idas, de 'lualquer natureza <[UC &ejilo, sem 
previa autorisaçào (lo Go\·emo, e consignação do 
ucccssario credito , pam oecoiTer ao seu paGa
mento como he expres5o na t;Ítada disposi<;ão du 
Decreto de 30 de Junho de 18'i·i, cnja ex.acta 
observancia de novo se llte ordena, debaixo da 
mais str·ict:t rcsposabilidade. E porque cumpre 
alêm disto providenciar sobt·c o patj<lincnto das 
Jividas até aqui contrahidas, c não seja possivel 
na actualidade dispor para esse lim de maior 
somma do que a consignada nos §~~ ·11 e 12 du 
Art. 2." do Decreto 11." lO~ de 2~ de Setembro 
proximo passado, seguramente insutlicicntc para 
o inter,t·al f>aljamcnto de todos os cre<lores: lia 
ontrosim o 1\Jesmo Anr,nsto Senlwr por oem que 
por todos clles seja proporcionalmente rateada 
aquella somma , sem att.enção [L prioridade das 
dividas; devendo o que a cada hum se ficar res
tando ser arnortisado com a quota, que para esse 
fim houver de consir,nar-se no proximo futuro Or
çamento. O que tudo se participa {t mesma Ca
mara por esta Secretaria d'E5tado para seu co
nhecimento, c ptlntu:d execll(~ãn.- Visconde de 
i' I o 11 t 'a lerrre. 
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;\," II);L- Ft\ZE.NDA.- Em 12 de Outubro de 
1850. - Sohl'c o cobrar-se a taxa lwreditaria dos [ru
dos e rendimentos qttc a.~ heranças produ::em 110 tempo 
d1• fortnra v processo do inrcntano. 

.Joaquim José ltodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro l'ublico Naeional, em 
C':tli~fiJcào ao Olllcio do Sr. Jlresidenlc da ProYincia 
de Sà<", Pedro datada de 22 de Ar~osto ulrimo, sob 
n." ;{(), aeompa11hado da copia do Oflicio que lhe 
dirirrio o PrM·urador Fiscal da Thesouraria eX[lOndo-,, 
I !te a din_·rsidade das opiniões dclle, c do .Iuiz de 
Direito da '2.' \'ara Crime de Porto t\lq;re, rela
ti,·amente a deYcr-se ou não exir,ir, e cobrar a 
taxa hereditaria dos fruclos e rendimentos <JHC as 
lll'rall(:as prnrluzcm no tempo da faclura c pro
ce"so do in\'('lllario; dedara ao Sr. ln~pcctot· daThc
souraria Ja dita Pmvincia l(ll~ bem procedeu o 
Juiz de Direito, estabelecendo a rcr,ra de (IUC não 
he devitla a referiJa taxa daquellcs fi·nclos c ren
dimentos: I." porojUC uão ha Lei aiGurmt que 
as:'im o determine, pois que a Lei que estabeceo 
o tributo da Jecíma de heranças e lep,-;ulos, lan
çando-o só c expressamente sobre os bens (pte ficào 
dos litllecido:' testados ou intestados, c que devem 
passar a seus hcnlciros escriptos ou lcr,itirnos com
petentemente habilitados com rclaçào ao valm· que 
I em ao tPmpo do fhllecimento, e lhes h e certifi
cado pela avaliação no inventario, como se cleduz 
das mui claras disposic;ões dos Alvarús de 17 de 
Jun!lo de 18m)§§ 8." e '.J. 0

, e tle 2 de Outubro de 
1811 não se póde fazer extensi Yas aos· fruclos c 
rendimentos havidos depois do fallecimentos dos 
testados 011 it~tcstados, a este computo que já não 
póde ser consulerado herança, mas produclo e pro
veito della: 2." porque sendo decretado pelo Al
vará de ~l de Novembro de '175'1-, que a posse civil 
<pie os defuntos em sua Yida hou'l'crcm tido, passe 
lo:~o nos lwns I i \'l'f'S aos hndeirns esrri ptns ou 
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lep,-itimos, Lendo e:>sa posse ci,·il todo~ o,; dl'cito:-: 
de posse natural, sem que seja neccssario (1ue se 
torne, serrue-se (Jlle todos os fnrctos e rendimentos ,, 
dos bens dos tlefunlos ílcào desde o actn da morte 
pertencendo aos henle1ros cscriptos on lqiitimos dt· 
pleno direito, sem• mais ouus ou cnra q~o algu111 
da taxa ltercditaria, ah~m da do Yalor (\lll' tiubào 
os bens da herança ao tempo (lo f~dlccirllento. E 
para obviar a outras duvidas que pndcr:Í•l occon·er 
sobre a materia, declara mais ao dito Sr. In~pector 
Ja Tlwsouraria, que acontecendo ({IH~ os bens de 
que :"C compuzer a herança depois de competen
temente de-;criptos e ;naliados, c no Lcmpo dceor
r·ido da lllOI'Ie do (CStado 011 inte~tadll aiL: a auj11 
dicaçi'ío por sc11ten(;a de partilha !PrdJ<to auGrneulo 
de valor·, corno, ,., {i·, no c::~so de Yenda por pre~·o 
maior qne o da avaliaç;io, den~ essa maior·ia. 110 

,·alor da propriedade ser contemplada a f:tvor tam
bern da l'azenda Nacional para clclla se par,ar a 
taxa: assim como se nos ditos bens (le que a Ire
rança se compuzer, c no tlecurso do referido tempo 
da. morte do testado ou intest;ulo att.'~ a sentent;a 
de partilhas acontecer a perua (lelles no todo ou 
em parte, como, v. r,., no caso de rnina total c 
destruiçào dos immoveis, ou morte dn~ semo
ventes se deverá contemplat· a perda ou diminui
çiio da herança em pn·.iuizo tambt·nr d.t F<tzcnda 
Nacional, a flUe ern tacs circunstanci<l~ 011 a taxa 
se não deve pot· não havct· do que a lll'dnzit·, por 
nada terem os herdeiros a receber, ou ::e deve paf~ar 
somente a correspondente ao valor dos bens exis
tentes, pois (jlll~ clla !te deduzida do liqnido no,
termos do suprarneneionados Alvarús. 

Thesouro Publico Naciomtl ern 1'2 de Ontu
hro d1~ IH:íO. - .loacluim .lo5t: Hndri1•11e~ Torres. ,, 



• 

( I '!:.? ) 

N." lt)'L- Em H de Outubro de l~~dl.- .ls nn
lwrraç1ics til' cahula!JCin derem compre!tclulcr 11us seu.~ 
mrwifi~~tos as pipos d11·ias de agwr suluodrt, ou ulwtirlu.~ 
IJIIC IITIII'I'IIl. 

O Sr. Administrador da•1\Jt>sa do Comulndo 
fique na intdlir,cncia de que as pipas cheias dP 
ar,ua salr,ada ou abatidas, que ~e despacharem para 
a Cidade de Campos, 011 ttnalqner outro porto do 
I !llpcrl'o. dew~rn ser comprehcndidas no Jllanil'esto, 
e 1111e cs~a llepartiç;[o u:io desembaraçará na Yia
:;em ser,uintc as embarcações que as carrcr,arem, 
sem terem apresentado certificado de as han~rcm 
dc5c!llbarc:Hio JHl porto, a que são ,Jestinatlas as 
ditas l'ipas. 

Hio 1'111 I 11 de Outubro de 18:-íll.- .Joaquim 
.los,·· i\odri:~ucs TorTt·~-

N." IG5. -\L\Hl'HL\.-A\'iso de l'r de Outubro 
de 1850. -Designa os gcncros, que nas contas dos 
t'/U'III'I'I'grulos rr bordo dos .i'Vovio.~ da .trmada derem 
11'1' u n/JnfÍIIII'II/ll d1· ,-iw·•l por cento. 

Sua l\lnr,cstade o Imperador, Conformando-se 
c.om o qnc \ rn. expozera em Oílicin 11.

0 tJ5, datado 
de ::1 de .lullto ultimo, lia por bem que JJas 
contas do~;; cncarn·rr:-~dos a bordo dos Navios da ,, 
\rmada t.cnhão o abatimento de cinco por cento, 
de ({llC trata o ,\rt. 8. 0 tlo Titulo 1." do Alvará 
de I de .TatH~ir·n de 11\)/, os Gencros constantes 
da inclusa Talwlla, por serem sujeitos a quebras: 
o qnc conuurmico a \'r!J., para sua intelliGencia c 
exec.nçà·J. 

Deos eu;n·dc a \Jtl. l'aco Clll 1 '~de Outubro de 
J.'i:>O. -- \l:111rwl \ i:·ir:1 To;la.- Sr. 1\ntonio Jo~t·· 
d;~ Siln. 
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Caniío de JH'dra. 

Oleo dP linh;u;a. 
1----

SI'lJo Plll piío. 

Tintas prqlaradas. 
~~ ~__...~~.:i:"~-

.\ rrm . 

. \guardt•ti!t•. 

Azl'il<• dort'. 
-------------------------

Dito d•· luz. 

1\ssurar. 

Bolar !ta. 

Bacalh<io ou l't'i\\'. 

Café ou Car<Ío. 

Ch;í tla lndia. 

Carne de Yar<'a sal:,;;Hia. 

Dita de porco salgada. 

Dita secca. 

Farinl~<L 

Ft'ijiío. 

Sal. 

Saliiio. 

Tourinho. 

Yinagrc. 

~ )~ I .. _..; ~- lah;11·o <'111 flltll<>. 
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~.o 1 {j{j. - L\lPER lO. - Ordena qnc nos conlractos 
para condurçtio da correspundcncia se fixe a hora , 
em qne os Perlestres devem tocar nas J genrias intcr
medws de qualquer linha. 

:L" Secção. llio de Janeiro. i\1inisterio dos Ne
fl"nein~ do Imr,crío em 1() de Outubr·o de 1H50. ,, 

:Hercccrlllo a Imperial Appro,·ação a delihe
nH;ão, que Ym. tornou, c de l(liC dá conta em 
Otricio de 1 '•· do corrente, de ordenar a todos os 
Administradores do Concio, <{lle nos t·.ontraclos , 
que houYercm de ce\ehrat· para conduct;ào da cor
rcspondencia, se lixe a hora approximada, em qtw 
os Pedestres encar-rerrados da{tuclle serviço devem 

<l 

tocar· nas A[l'encias iutenncdias de (lual(tuer linha; ,, . 
('0111111 i nando-sc rn ui tas aos rcspeelt \'os a ncma-
lantt·s em caso de falta: assim o cnmmu11ico a 
\'m. em snlu~~ão ao r·eferidn OHiein. 

Dcos Gu<trdc a Vm. - Visconde de :\Iont'a
lcGre. - Sr. Dirccf.or· Geral do Correio. 

N .0 '61. ·-Aviso de ·16 de Outubro de 18:>0.- Pro
rirlendn para que .~~j,io tomada.~ m: contas da Illus
trissinw Camnm. Munil'ipal, c dá lnstrwçrles á Com
lllissüo 1101/WIIIfrt jlfll'll I'SSSI' {1111. 

2.a Secção. Hio 1lc Janeiro. 1\linistcrio dos Ne
f~ocios do lmpet·io em 1 G de Outubro de 18GO. 

Tendo pelo fallccirneuto de Julio rercira Viana 
de Lima, ficado paré!lisados os trabalhos da Com
missão nomeada por Aviso de 13 de AGosto do 
anuo passado para tomar as contas que a lllm." 
Camara Municipal desta Cidade he obrir,ada a pres
tar· annnalmente ao Go,·crno, na fórrna do Art. 2.\. 
da Lei n. o 1 08 de 2o de Maio de 18!~0 : lia Sua 1\la
gestade o Imperador por bem que, exonerado da
quclla Commissão o Otficial desta Secretaria d'Esta
do João flaptista de Carvalho, c nomeado!!> para 
a comporem os Emprer,atlos de Fazenda Antonio 



\\laria Cahel, c Custodío Xavier de Barros, passe 
V. S. a dar andamento aos r·efer·idos trabalhos 
pela. maneira indicada no citado A viso, remettendo
:-e-lhe, para serem presentes á mesma Commissão 
todas as contas constantes dos respectivos Balanços, 
enviadas pela mencionada Camara á esta Secretaria 
d'Eslatlo desde o anno 1\lunicipal de 1~aS-1:::139, 
até o de 18li8-1~V.~). 

No exame e tomada de taes contas procederá 
a Commissão Je inteira conformidade com o dís-

lwsto na Lei de 4 de Outubro ele 1831, e Herru-,, 
lamento de 2G de Abril de 18:tz, tendo em vislln 
a maneira por· que manda presta-las o Art. IJG da 
Lt~i do I. o de Outubro de '1828, ampliada pelo De
creto de :31 de Outubro de 18:31, eni harmonia 
com a qual, e com a natureza da instituição das 
Camaras, e suas attrílmições, deverá a Com missão 
a pplica r as regras que elll r,cral estabelece a citada 
Lei, e Regulamento para a liscalisação dos dinheiros 
publicas; fiçanc.lo ao pmdeute arbítrio de V. S. a 
solução de quah1uer duvida (llle pcssa suscitar-se, 
quando não seja tão r,ravc, <111e dependa da im
mediata I'esolução do Governo: c para abreviar, 
e ao mesmo tempo facilitar· o trabalho, rcunir-se
ha a Cornmissào em huma das Salas da Camara 
i\luuieipal, onde pela Couladm·ia, c Secretaria d~t 
mesma Camara lhe serão fornecidos todos os papeis, 
documentos, c esclarecimentos, que por V. S. 
forem requisitados, para o que nesta data se ex
pedem as convenientes ordens. O (}\JC tudo com
munico a V. S., para seu eouhecimento, ficando 
na intellir,eneia de que á medida que forem tomadas 
as contas de cada anno as deverá remetter á esta 
Secretaia cl'Estado, e de c1ue nesta data se ordena aos 
dous Empregados nomeados para esta Commissão, 
qne quanto anles se lhe apresentem, para <}UC passem 
a liar começo aos seus trabalhos na fôr·ma das Or
dens, e Inst.nrq·ões <{IIC por V. S. lh~s forem dadas. 

Dcos Guarde a V. S. - Visconde de l\lont'a-
1c.;;-re. -Sr. João 1\Iarlin!' Lotll'{'nr:o \'inrw. 



( I íÜ ) 

N.o Hi8. - FAZE~D\.- Em Hl de Outubro de 
1850. - f'um 1t Tahl'ila tlus iYoco!l f J'cllws lJi

TI'ito.~ tia ('/Hllll'!'/111 ria. 

Joaquim Jn:;é H.otlri~nes Torres, Presideute do 
Tribunal do Tltc~souro Publico Nacional, rcmt'lte 
aos Srs. luspcctores das Thc:-;ourarias uas l'rovlll
cias a inclma Talwlla dos llircilos no,·o~ e velhos 
e tle Chaucellaria, t[lH~ se t:obrilo, alem dos enu
mcraclos na Tahclla aunexa it Lei de :w de No
vembro de li-\'d 11." 'l'd, para por clla se rcgu
L.1rem ua arrccatlac;ão dns ref'cridos Direitos. 

The~ouro Publico :'\acionai em I G de Outubro 
dt• l~;~o.- Jo:U[llÍlll José 1\odrirrucs Torres. <) 

• 
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fu/w/!.1. tlus Dii'l'Íios noras e rl'llws e tle Clwncellaria , q11e se 1:uk(iu ulht tlus rutllllr'J"adu.~ 1111 Tul1cllo 11111/I'J'fl IÍ l.1•Í 
N.o 213 de !JO de Norcmln·o de 1::-i'tl. 

--::-~-:.:"...;;;~ • ~ "l!is,' - - -

DIREITOS. I 
~ LEGISLAÇ,\0. OllSER \'A f:,\ O. 

Novos. I Fellws. 1 Total. 

Jlt.· Con!"go honorario .......................• ~~~~~ --bsWo--&swÕ -i~i~~de231JeJ;~;;j1:;:; tle 1 S:J2:,-------------------------------
llc• Presidente do Supremo Tnbunal de Justiça. . . . • . • . . • • !,6.)000 5G80UO , 
lle dito do Tril!uual da Relação.............. . .. . . • .. . ltiSSOO lG8800 
I li~ Escre\·eute JUrauwutado................. . s;, íO 8540 I 8080 
De dito que snn• .interinamente de Escrivão.. . . . . . . . . . • 8510 B 
Ile 0\1\cios de .1\l>lt<'a ......... , .• ,. .. .. .. • .. .. .. .. • • .. .. HMO 8 
lle Duque ......... : ............ ~·............ GOOSOOO 2248000 8248000 
lle M;11 quez........................... .. • .. . .;oosooo 1(;8.)000 5GSSooo 
JJe Conde.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. wnsooo tt28000 4t2Sooo 
De \'isconde t:Olll grandeza................... 1508000 J(j88000 3185000 
lle dito sen• grandeza....................... t51iSOOII &68000 212.)000 
Ue llar?ío com b'raudcza.............. ..... .. . 1.'>08000 168~000 3188000 
Ile dito SC'lll gr~ndeza.... .. .... .... .. ....... 1&08000 &68000 20()8000 
Titnlo de grandeza.................................... l12SOOO 1128000 
lloura~ de lluqucza.......................... 20081100 . . • .. . .. • . 2011S000 
Dita-; de Marqueza ...... , ............ , .. .. . . . 1508000 . . . • .... • . 150,)1JIJO 
llitas •le Comll'ss<l . . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . 1()0~000 . . . . . .. .. lOOSooo 
JJ 1 t~s de \'iscondesq ou llaroneza . • • . . . . . . . . . [,0,)000 . . . . . . • . . 50 SOOU 
De lleca honoraria . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . [J,)GOO • . . • • • • • • • bStiOO 
lle confinnacão de Cousul... ................. 382-íO ~8240 (:8lXO 
JJP renuncia 'de Ol!i.-io de Justiça • • . • . . . • . . . 8 . . . . . . • . • . 8 
llc dita de l'·"' para filho.............. .. • .. 8 .. .. .. • .. • li 
Jle encarte 110 Ollicio n•nundado............. fi . • . • . . • • . li 
IH· Privilegio cowedido a qualquer Fabrica ou 

l'lllprc'a (se111 tempo) ............................... 

1 

........ .. 
Jle .-~rta de naturalisacão de Cidadão Brasileiro f18GOO 58600 
lle fornecedor da Casa Imperial .....•.•.... : . . . . . • . . . . 28800 
I'!' la Prorisr10 par~ a~vogar (sendo formado). . 2SOOO .••.•••... 
h· la dita !h to (n;w formado) ate I anno.... • .••..... 

por 2 annos .•.....•••.. , 
por 3 annos.. . ..•....•. 

11<· lq,itim;u;:•o, :11lnp•;~o c confirmação de 
st"illi~I'Ía .••••• • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • •. •.... 85·\0 

2h800 
áh600 
88400 

8!>\0 
8080 ll<' ~cguro................................... 8200 

li•· 1.·' prm·oKa•:1•o de dito .... ·.............. /i400 I" ...... .. 
llc· ~ .. , dita di lo............................... 8600 ........ .. 
li•· ;L' dita dito....................... .. .. .. 8ROO 
ltt· t•rori~ão de tntd1 (por. cada. tutelado)..... 8540 

" de ('!IJall;tpaçao, ~1to ...•• ·....•.. 85\0 
approva,;ao de auhsta •••.•...••...•••..••. 
IT,idir nas andiencias, por pro-

cura~:ão....................... 8540 
" liceu<;a para faze1· citar.. . . . . • . • . 8510 

I•~ ,.lllnmnl~<::ío de degredo ..•. " ..................... . 
Ih' l'~'"ro:r~•::w de administração ..•...•...........•..... 

Confere. 

Bel/o. 

""'85ió' 
8MO 
85iO 

8!>~0 
8540 
8540 
8510 

50.YOOO 
118200 
21)800 
8 

28801) 
5S601l 
88\00 

tSO~O 
82RO 
8\0() 
8600 
8800 

18080 
!SORO 
fiM O 

180RO 
18080 
8540 
/15\0 
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I.ei n. 0 GO de 20 de Ont. 181R .. 
Tabellas de 23 e 2G de Jan. I H:l2. 
Po1·taria de 31 de Julho de I H44. 
lai.Jella de 2!i de .Janeiro de I H:\2. 

» de 23 " 
)) 

" )) " 
)) de 23 e 211 » 

" " de 2G )) 

" ll 

)) 

de 23 c 2G )) 

" de 23 » 

)) de 23 c 2G )) )) 

" » de n 
» 

~!ais 10 pm· cento da lotacão dn ofliciq na propordo do h·mpn. 
10 por <'Pntn dito d;to. ' ' 

20 prw cl'nfo do rcndiuH"nfo dl.' hum anuo. 
10 pnr c<'nlo dito. 
!,o por cento dito. 

Por cuia atnw. 

O Escriv~o 

Jollo Baptista da Sill'a. 



OBSERVAÇÕF.S. 

A• cjngruas e mais vencimentos dos Parochos, devem pagar direitos de 5 por cento. (Portaria de 2 de Novembt·o de 1849. 
('~ titulos de supplcmento de idade e de emancipação, devem somente pagar a tau. estabelecida no Art. ai do Regulamento de 2G de Abril de ISH, seja qual for a for-

lllnla. [Purtaria ile Jl de Marco de 18·\G.) . 
I' o r ac•Tssn >Ó se dc\·e considerar, o despacho obtido na mesma classe dos empregos de Fazcnua, Jnsliça, li: c., como expressamente se flecbra na decisão do Governo 

'\" J:,g de 22 de Julho de lS39, c Portaria de 16 de Agosto de 1841. 
Os elllpr~gados afJOSentados, e reformados, dew~m pagar o imposto por· intf•iro. (Pm·taria de 2.1 de Abril de ISH.) 
o" empreg~ulos da Mordomia mó r, nrw estão sujeitos ao iruposto, fliJr rel'ebcrcm pela dotação de Sua Magcstadc; mas estão pelo que pertence aos emolmncntos. (Por

bria de ai de Julho de 1 HH.) 
os empregados das camaras Municipaes, não estão compr·ehenrlidos na Lei rl~ 23 de Outubro de 1843, para o pagamento do imposto. (l'ortar·ia rle 31 de .Tu lho de I~H.) 
Os Juizes de Direito removidos de burna para outra Comarca, devem p;1gar só os direitos de 30 por cento da maioria, como foi <lecbr;Hln pela n•~cisão l'i. 0 Ji:, de 11 

de Outubro de 1839, e N. 0 67 de li de Julho de 1812. 
As Apolices de fundos publicos, não são sujeitas a no,· os e \'clhos rlirPitos. (Portaria de 31 de Julho de l8H } 
Não pagão direitos, as do~ções para alforria, mesmo quando por dinheiro. (Resolução de Consulta do Conselho da Fazenda de J!> de Setembro de 1830, e Artigo J:, 

do Hcgulamento de li de Abnl de IS.J2.) 
Os meio> soldos concedidos ás vim·as e filhos dos militares, em Yirtudc da Lei de G de :'iovembro de 1827, não pagão direitos de 5 por cento. (Portada de 1 O de nr--

zembro rle 18-iG.) 
Os Presidentes das Províncias devem pagar direitos, todas as vezes que forem nomeados. (Portaria de 14 de Abril de 18·16.) 
Os Yencirnentos dos Ofliciaes do Exercito e Armada estão mencionados no Artigo 4.0 do llccreto N. 0 2G do 1.0 de Dezembro de IR·II. 
A Provisão do Thesouro, de 11 .,Pe Julho de 1845, declara o§ -12 da Tabella annexa á J.ei <le ~o de Novembro de 1R~l, a respeito dos 2 e 1 pot· cr•nto <las halJiliL•

cót·s para haver herancas de ausentes. 
· As lotacões de olftciàs, mandarão-se fazer por Decreto de 28 de Janeiro de 1832. 

Os emolumentos de Justiça, dobrarão-se pela Lei de 13 de Outubro de tR32. 
A liqnidaç:io dos direitos, faz-se nos termos do Decreto de 8 tle ~larço de 1779. 

Ao § 1. 0 da primeira par/e da Tabella anne.ra ti Lei de 30 de .Novembro de 1811. 

Para as lotações dos Consulados geraes do Brasil em Hespanha, Franç~, Succia e Oinaman:a, dC\'e-se regular pelas copias rio Aviso tia llcpartidío d'F.strangciros de 1 
de Outubro de 18-12. (Portaria de 2~ de Outubro de 18í2) · 

Ao§ 3. 0 

Os empregados com direito de perpetuidade, são aqnelles que forão providos vitalícios, ou com clasula de o ~erPm por ora, em qnanto bem servirem; e em quanto 
se nrto mandar o contrario; ou out1·a semelhante: exceJJto se os empregos forem de sua natureza temporarios, sendo o' Consule5 comprehendidos na mesma rli~po9ição 
~ssim enl<'ndida. !Portaria de 3 de Novembro de 1842. 

Me:<o ~ 
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N." -H)~l.- FAZE~lH. -Em 17 de Outubro de 
1850. - Declara que u.~ l1'mpregados das A lfandegas 
dmnittidus tem direito á dicisâo tia.~ multas do tempo 
t'/11 que cgfarüo em I'Tt'l'ririo. 

Joaf(n i m .I os é llo~l rif~ncs Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesonm Publico Nacional, em res..,. 
posta ao Ofllcio n." 87 do Sr. Inspeclo•· da The
souraria da J>roviucia de Siio Pedro de 18 de Se
tembro ultimo, declara-lhe que aos Empregados 
das Alfandegas dernitticlos se devem tntreffar as 
quotas ou partes das multas, a que tiverem di
reito adquirido, em quanto estavão em exercício; 
pois que a privação dessas partes ou quotas seria 
huma verdadeira pena que se lhes impunha sem 
haver Lei que a decrete, nem sentença <{UC nessa 
perrla os julgue i-ncursos. 

Thesouro Publico Nacional em 11 de Outubro 
de I 8:-íO.- Joaquim José Hodri~H('S Torre~. 

N.o 170.- Em n de Outubro de 1bGll.- Deve-se 
fazer nas Guias dccluraçüo de ter sido a arrecadáção 
por execução viva, pnra ter lu!]ar o abono da respe
diva commissiio. 

O Sr. Admiuistradot· da lteeehednia fique nrt 
intelligencia de que, em vista do que represen
tou em 12 elo COJTente, nesta data se ordena ao 
Juiz dos Feitos que expeça as necessarias ordens, 
para que nas Guias se faça declaração express:t 
de ter sido a arrecadação por execução viva, 
como determinão a:;; Porta1·ias de 26 de A~osto de 
de 18\. 1

1 , :~ de Se tem \wo de ·181~6, e 28 de 1-'eve-
reiro de 184-9, para ter lugar o abono da respe
ctiva Commissão, ou d'ametade, na fórma das Or
dens de 13 de Outuhro e 9 de Dezembro de 1841. 

Rio em 11 de Outuhro df' 18SO. -Joaquim 
.Jo<;t; Hodrir,1w" Tnnt·~. 
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N.o I i '1. --Em li de Outubro de IS~lU. -- Us 
Officio.~, .Jonwes e outros papei~ dirigidos ao JJfinis
tcrio de I:'iitrangeiros recebidos na Af{andegn, tlet·r·m .w'l' 
enrirulos 110 re.~JH'rfim OfTiciul maior. 

O Sr. lnspector da A lfander;a em ('Oilseq nellcia 
de A\'iso do 'Jinisterio elos Negocios Estrangeiros 
de 2G do passado e 7 do con·ente, de as precisas 
ordens para cp1e , «[Uando succeda serem recebidos 
pela Yisila da 1\ lf'andega alr~uns Ollicios, .Joruaes, 
e outros papeis t!P:-;tinados áquellc :\Iini~Lerio, st•j<lo 
Jírecta c immediatarnente enviados {t re:-;pectiva Se-
t:I'etaria <fEstado, ou á casa do Oflicial maior dclla. 

l~io em 11 de Ontubro de 1Rf'•O. --Joaquim 
.lnst; nodri[l'UCS Torre~. ,, 

N." I 12. - L\ll'EIUO. -Manda encorpara r aus l'ro
prio.~ Sociun11c~ a;; terras dos bulias, que .íá núu 
rirc111 nlderulu.~, 111as sim di.~persos c confundidos na 
uwssa da popuiH\'rlO cÍt'ilisada; c dá ll1'0FÍdcnrios sof,rc 
IIS Cfl!l' S(' lltflrtf! UCr!l]JadaS. 

'r.' Sccr::io. Hio de Janeiro. l\liniterío dos 
~l'f:Ocios dr' lrnp•·rio em '21 de Outubro de n~;,o. 

lllm. c Exm. Sr. -Fui OU\'Ída a Secção elo 
lmpcrio do Comelho d'Eslado sobre o Oflicio da 
Thesouraria dessa Província Je 11 de l\Iaío pro
ximo passado, transmittido em original a este 
l\fínisterío pelo da Fazenda com A viso de 17 de 
Jnlho ultimo, no <pwl, representando a mesma 
Thesou:·aria ácerca do estado em que se achão as 
tenas dos Indíos, e dando conta tias ordens que 
tem expedido para que ellas 5ejão séquestradas 
e incorporadas aos Proprios Nacionacs , por julc;ar 
n:'lo poderem ler mais applicaçào ao tim a que fo
Lio orir~inari:uacnte destinadas, ucm ser applieavel 
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á mesmaProvin.cia o Regulamento u.o !r'2G de 21, 
de Junho de 1845, em consequcucia de não exis
tirem ahi hordas de lndios selvagens c nas cir
cunslancias suppostas pelo citado Regulamento, 
mas somente clescendt•ntes dellcs confundidos na 
massa da população civilisada, pede ~c lhe de
dare se deve prosrrrnir U<U(Ilellas pnH·ideucias, 
e solicita, quando assim seja resolvido, as nr·
dens precisas para que ellas poss:l.o ser· le,·adas a 
efl'eito, attenla a opposição que tem encontrado 
mesuw da parte das Jn~tiças tcrritoriacs I(IW insis
tem em reter debaixo de sua jurisdicçào as r·cfc
ridas terras , das quacs parte estão ancudadas 
ou aforadas, c parte usurpadas por !•articulares. 
E Tt'udo Sua i\lagesrado o l111perador·, por Sua 
irnmediata Resolução de 1:2 do passado, se l:on
forrnado com o Pal't'Ct'J' da sobredita Scc(;ão, exa
r·ado em Consulta de :J dn mesmo mcz: Manda 
declarar a V. Ex., para qnc o faça constar (t<prclla 
Hepartit;ão Fi:scal, <pw, tendo merecido a Sua Im
perial Appro,·;u .. ~,io o proct·dirnento da mc~ma Re
p;u·tiç;l.o pelas razt-H'" em que se fundou e fieão 
ex.pendidas, deve l'lla proscr~uir 1aas providencias 
adoptadas para a incorporação aos Pr·oprios Na~ 
eionaes de todas n~ rcl't~ri<las terra:; qne nilo e~ti
vcrern ocenpadas, as rpwc:-; :;e devrm l'flll"iderar 
como devolutas, c corno tars npro\'t·iradas na fúnmt 
da Lei n.u GOl de IH do mez findo, <k que iucluso 
se remettc a Y. Ex. hum exemplar impresso para 
seu conhecimento. E pelo rtnc respeita :í parte 
dessas terras qne l~u·ãn dadas de af(warnC'nto ou 
a nendamen to, h e 111 ister que sejão a verir,uados 
não só os títulos em que se fundào selllelhantcs 
contractos, que de modo algum devem ser r·e
novados, como tambem as posses qne se tc111 esta
belecido, al'!'ecadando -se o prodneto dos fi',.·os e 
arrendamentos, e tomando-se conta aos <pJC tem 
sido encarrefl'ados da respectiva adrninistrac:io. O 

I] .. 

IJIIC tudo comrnunico a V. Ex. para ~cu t't'nhc--
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cimento c cxccu~:,io, e pat·a que uesla couformidadc 
expeça as precisas ordens; ficando porem na intel
ligencia de c1nc de,·e essa Presidencia rcmeltet· 
a esta Secretaria d'E~tado circunstanciadas infor
mações sobre as occupações actuacs n-as terras 
em qucst;io, 'l"ae:;qucr que sejão os titulos em 
c1uc cllas asseutcm, a:,:sirn como sobre os estahc
lccimcntos qnc nas mesmas terras c"i~·l:io, JS Corças 
cmpt'Cf,!Hlns, :1 antirruicladc d<1s posses, c a e...:
tet:são de cnd:1 lnmJ dos tcrr cnos occnpados, a tim 
cle cp!e o t;on~rno llllperial pos~a tc~oher a este 
rc:-peito o que melhor corn·ier·. 

lleos Guarde a\·. Ex.-\ i~cmHle de .\lont'-a 
lcr,re. - Sr. l'rl!sidentc dn Pro,·incia do Cc:11·;'•. 

i'\." Ji:l.-.hi~u de 2 11 de Untubm de 18;)0.---.lfl
prorll rt rldilwnt('Úu lunuulo pelo Dirl'ctor G,ral do Cor
reio til' arrn· u livro de cautas rorJ·cntcs com as di
u'J'sns Atlministrarucs do Correio. 

3.a Secção. Hio de Janeiro. l\linister·io dos Ne
í~ocios do lmpPrio rrn 21 de Outubro de ·18:í0. 

Tendo men~cido a lruperial Approvação a Jc
liberaçào que Vm. tomou, e de que dá parte em 
Officin de ti de Setembro ultimo, de mandar crear 
o Lino d<' contas correntes com as di\'Cnms Admi
nistrações do t.:orreio, corno exige o cumprimento 
do Regulamento de 21 de Dt>zembro de 18.',..!,., e 
o Aviso de 8 de Julho de ·J8!,.fl: assim o comrnu
nico a V rn. para seu conhecimento, sendo bem 
digna de reparo a omissão das antcrioi·es Dire
cturias a tal respeito. 

Dcos Guarde a Vm. -Visconde de l\lont'a
lt·;{rP. - · ~r·. Birccror Cera! do CorrPio. 



...... _______________ , _________ _ 

N." 111.- A viso de 21 Je OuluiH o de 18:,o.- De
clara ao Presidente tlct Proril!l'Út de Sâu Pedro que no 
Art. li da Lei n.o liOL de 18 de Setembro deste anno 
encontrará a provid1'J1ria que n·rlom11 para fitci1itar a 
natnra/isaçrlo dos rslron(ll'i ros rrsidl'lllt·~ nos Colonias dn 
{' /'() l'Í 11 ci (( . 

.'L" S!'cc;iio. ltío de .Janeiro. l\líní:stnío dos Ne
rrocios do llllJlCrin em '21 de Outubro dt• 1850. 
tJ 

llllll. e Exlll. S1·. - Em solução ao Olficio de 
\-.Ex. n." G'1 de '2 de ,\(~Oslo proximo pa~sado, 
l\landa Sua :\lar,e:;Lade o Imperador Declarar-lhe que 
uo Art. I I da Lei n." GO I de I:-; de Sclelll bro cJo 
c·oncute anuo encontrar:. V. Ex. a providencia que 
reclama para facilitar aos estranr,eii'Os residentes 
nas Colnnia:s dessa- Província a sua naturalisaç;io, 
c pol' tanto na conformidade do Decreto n. 0 397 
de- :l de Setembro de I 8-'d) pó de Y. Ex. manda•· 
expedir desde j{t o título de Cidadão B1asileíro ao 
Colono João Pedro Houe, vi5to ter elle feito pe
•·ante n Carnara do :\lunicipio de São Leopoldo, 
onde reside, a tlecla•·a~·ão exigida pelo mesmo De
creto, como consta da copia do tenno que acom
panhou o seu citado Olficio. O cpte commnnico a 
\. Ex. l':u·a seu conhrcimeuto e rro,·crno. . •J 

lkos Guarde a \. Ex.-\ isC"onde de Mont'a-
legrc. -Sr. Prcsidcntt' da ProYÍIH'Ía de São Pcclro 
do Hio G•·ande dtJ Sul. 

N. o I i 5.- Confínna a autorísuçúo, dada rerbullllcnlc <W 

Inspcctor Geral das Obras Publicas, de nomea.r Feitor 
pnra as obras, em que trabalhem menn.~ de do:::c pessoas. 

;p Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
r.ocios do lmpe•·io em '2·1 ele Ont n hro de 1850. 

Sna ~fa[~l'stad(' " Imperador, .\ t tendendo ao,o 
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graves incon vcnieu tcs resultantes da I i lleral exe
cução do Art. 17 do Regulamento Je 2 de Junho 
de 184:J, no caso de se não encontrar contra
mestre para as obras, t'm que trabalhem menos 
de doze pessoas com as habilitaçües que exifie o 
mesmo llegu I a meu to 1108 fei torT,;, fica ml11 assim 
paralysada a obra, ou u:lo ~endo, como ennvem, 
fiscalisacJa: lia por lwm confirmar a aulori,-a<;ão, 
que j;'t ver balmcntc llle f,,j dada por c~tc l\linis
terio, de rlomear Feitor para ta1·~ obras, não obs
tante o disposto no citado An. 1 i .lo ltt·gulamrnto, 
l11una vez que niio se encoutre ('ara e!las con
tramestre com a,; habilita<,'ões, que suppõe o mesmo 
Arti:~o. O que cnmmuttico a Ym. em soluç;in ao 
St~ll Oflir'io de 7 do corrcntt•; ficando na iutelli
f~Cncia de que nas fl'ria,;, etn <plt~ lir~urarem taes 
Feitnrc;;, se f'arú men~·ão th~ lt~n·rll ~ido nomearlos 
em \'irtude desta autori,-aeão. 

Deos Guarde a Vm. ~Visconde de i\lont'a
lrr,re.- Sr. Inspector Gnal das Obras !lublicas. 

Commm1icou-se au l\linistaio da Fazcntla. 

N." 1/tt. -FAZENDA. -Em 'l'l de Outubro de 
I ~~:10. - .1 ist•tu:rírJ tft• di!'I'Í/us tlt• ililt·umyt'/11 Jlill' lllrtÍ.~ 
de tlun.~ rinqr•ns frlllfil iljl/'t!rr•iftt tÍs clllfilt/'t'O('tÍI'S (jlll' a 
tinhrio JNitfil Jllll' ÍIIII'Í/'1! 1"11//ltl pnr 11/t'lru/1' • 

.Joaquim Jo~é ltodrir,ue;; Torr('s, Presidente 
do Tribunal do Tbesouro Publico Nacional, de
clara ao Sr. ln~pcctor da Thesouraria da Pro\·ineia 
rlc São Pedro, em resposta ao seu Ollicio n." i8 
de 11 de Setembro ultimo, que bem deliber·ou 
declarando ao lnspcclor· da AHimde.aa de São Jo~é 
do Norte que a isencão da ancor~rrern das em-, u 
bareações de longo cur·so qne tiverem feito mais 
de duas viar,ens tanto aproveita as que houverem 
pa~o a ancorar.-cm inteira rk novecentos réis, como 

n 
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a meia de yua troceu tos e e i ncocula réis; pois (lU C o 
§ 2." do Art. I. o do Regulamento de I 5 de Novembro 
de 181 !~ refere-se na gencntlidade á aucoragt'm 
e~tabelecida no Hegulamenlo de '10 de Julho do 
dito anno, c não em e~peeial ao Art. 1." dt>lle. 

The~ourn l'ub!ic:J Nacional e1n 'l'.l de Outu
bro de 'I ~CIO. - .Jo:H[IIÍIII Jo.;t'· P.odrifl'ucs TorTes. ,, 

N ." I 17. -Em '2:1 de Outubro dt~ n.;;,o. - O trt. 
1 H da L1•i d1• IN de Sl'fnnhm d1• I ~M ;, //I tO !11: l'.r:
tensivo ao.~ yenf'/'f!S 1/lrriulllll'.~ wjl'ilus ao impos/o dt' ar
ma :f'll(lrvm. 

Joa(tnirn José ltodri(~nes 'fones, Presidente do 
Tribunal do The~onro Publico Nacional, approva 
a deliberação tomada pelo Sr. Inspcetor da Thc
souraria d.t Província de São Pedro, constante do 
seu Olficio n." QO llc '27 de Setembro ultimo, de 
declarar ao Sr. lnspectur da Alfandt'ga de Porto 
Alegre que o AJ'l. 1~) da Lei n. 0 :3Ga de 18 de Se
tembro de ·18'r ;l n:lo h c extensivo aos generos na
cionae~ sujeitos ao impo:-:to de armazenagem, visto 
não pertencerem cllcs á Tarifa, por ser essa de
Jibcra~::io, conforme com o que mui clararncnlc 
se deduz da letra do referido Ar r. I\), e da r'c
fereneia rtnc uelle se ftz ao Decreto de 12 de 
Agosto de ·18!~4. 

Thcsouro Publico Nacional crn 22 Jc Ontnhro 
clr: I HiíO. - .loa(f!IÍm .lost: ltorlrit'UE'S Torres. 

•1 

N. o 178. -Em 'l'l de Outubro de 18ií0. -Os dí
nhriros JlfOCCIIicntf's dm; multas an'C('(uladas nas Cu
pilunios dos J>orlns rf,'l'l'/11. l'llfi'f/r lJII/'11 os Thr•sm1rarios. 

'd 



do Tribunal do Thesouru Publico i\aeioual. de
clara aos Srs. lnspectores das Thesourarias das rnl
vincias <JIIC os dmheiros pron~uientcs de r~ultas 
atTecadad;Js pelas Capitanias dos Portos em VIrtude 
do Decreto n. o !~H de 1 f) de Maio ele 1846 c res-

llCclivo HPil:Ulamento, dcn'm entrar para as The--
. o . , I sonrana:; por perlrnc<>rem a !tenda (..sera . 

Thcsouro Publico Nacional em 22 de Outu
ln o de 18~)0, - .lnaquim José 1\odrir:-ut•s Torres. 

N." 11\L -Em 'l'2 de Outubro de (~;,u. --As lt'lras 
de rc!'.rporlo~áo rlNcm sr·r tuumlladas louo lflW se apre
st•ntorrm ns donwlcttlos, ,. quruulo niio JIIIS.~fl .W'I' dnr-st: 
1'/'I'Íhn ás f)/1/'{t'g dr•sst'S tlot'lll/lt'/I{Os. 

O Sr. lnspector da Alfandega, em vista do 
que informou em I 4 do conente, em resposta á 
Portaria de 7, fique na iutellir:-encia tle que, con
vindo evitar as questões <tne se tem suscitado sobre 
letras de reexportação, de\·e o mesmo Sr. Inspector 
determinar tJUC taes letras sejão aunulladas, logo 
t{llC forem apn'sentadas pelas pa•·tes os documentos, 
de que trata o Art. 2't0 do HPp,-nlarnenlo de 22 de 
Junho de 183(); c que, rp1ando não for possível 
faze-lo irnmediatamenle, por ser preciso proceder 
a exames sobre os mesmos documentos, se tlê ás 
partes recibos de enlreaa Jelle-:;, que serão depois 
~nhstituidos pelas cautelas de annullação. 

Hio em 22 de Outubro de IR.'JO.- .Joaquim 
.Jn.;;t; nndl'ir;-nes 'fones. 



N." 1~0.-Em :2'2 de Otltnhro de 18.-lll.- ,S;obre 
tiS 11/S/t/S r l'lllllfiiiiii'Jifog IJIII' St' tf!'f't!ll! tufmtl' tfos )11'0-
I'I'S.m~ ~~ l'l!l'tidri(S JltiS llllministro~rln dos fi'I'J'I'I/II.Ç tlirr-
1111/lllinos • 

.loat[llim Jo~é llodri;:ues Torres, Presidente do 
Tribunal do Tl;csoum l'ublil'o Nacilinal, declara 
ao Sr. luspector da Tlwsouraria da Provincia de 
J\linas (~eraes, em reo;pos!a ao ~cu Ollicio de!~ do 
COI'Jl'IIIC, sob ll." ;,;{, IJIIC I lOS Jll'OCPSSOS 1p1c se 
fúrmão nas administraçües dos teJTcno,; diamantinos 
senão clcn~rá cobrar t'llstas das parles; por quanto 
o Art. ;);') do H.crrrdarllt'lllo de 17 de ,\,rr,o.sto dt~ ,, l 

18'1.11 defermina que se si(;a udles o processo marca
do para as apprchcusõc,; e contrahaJHio 1w lteGula
meulo das Aili111dc.rras. Pelo tflle fnt'a ús certidões 

tJ. 

exiGidas pelas partes, d('clara ont1 o~illl ao rdL·rido 
Sr. lnspcclor que devnão st•r pa;:as :J•) St•erc
lario; pois tpw nilo o prohibiudo o liegulamculo, 
nenlwma razão lta para que o IIH'SlllO Secretario 
deixe de perceber os crnoltimcntos, como os das 
outras Hepar·ti~·õcs, rqrnlaudo-sc na ~~~a cobrança 
pelos da Secretaria da Thesouraria. 

Thcsouro Publico Nacional em 2'2 de Orlluhr··o 
de 1 R;1o. -Joaquim .ro~r·· Hodrir;trt·s TrH·n·~. 

N" I~ I.-CtEIUiA. -llroris1/0 tio f'uwwl!to Slljll'l'llln 
Jlilitur tft ~2 d.· 011/1111/'11 rlt• Js:-,o. 

Dtnl PEDHO, por r~raça de Hcos, c I 'naninu· 
A cclamação dos Pu yos , I rn pera dor Constitucional , 
e Defensor I>erpetuo do Brasil : Fat.~o saber aos 
que esta !\linha Provisiio virem, que tendo su
bido á !\linha Anmrsta Prescnca lnnna Con~ulta 

<7 ' 
do Conselho Supremo Militar, datada de 2'2 de 
.Julho do corrente armo, a que ~!andei proceder· 
sohrc o Ofllt'io 11." 111~ do l)11arlel Gcnrral cl:t 'b--

n 

., ,. 
~ 
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1 in !ta cnm data tk (j do ;;ohn.:dtlt) mez, c papeL"' 
que a acompanhárão, relati vamenle [t dispnsit;ào 
da Pro\·isão de '2:{ de Outubro de HH~I, áecrca 
das praças dos Corpos de l\larinha, que se ausen
tarem 5cm licença, ou a ella excederem, Hei por 
lwm, por "iuha lmnwdi:tta c Imperial HcsnltH,':io 
dt~ '21 dl' Scteml>ro pro:xituo pa~~ado, Dett•rntinar: 
I." qui', pelo que pt~rtt~llf'C Ú~ pracas embarcadas 

:1 bordo do;; :'\:l\·ios da i\ nnada, ~c ,·critique a dt'
~~~n.·:ío sC."lltHio as disl>osin-it·s do~ ,\ rts. f'>~, r>;l t' 

' (J ..; 

~>'I dt1,.; de (~urn:l da ,\nuada, e tpH: os ConHnan-
dattk,.; d<~s llll'SIIlos 1'\aYio . .;, ao sahircm dos portos 
1111 ancoradouros onde ~e :u:harem, pas::;ctà mostra 
ú:-; sua~ g·uarni<,:üts, c· (;u;ão lançar no liHo de 
otlCl'OITOS "' dcYidos assentamentos , declarando 
ltllla:; a:-' circuthlancias tH't'mTidas a respeito dos 
qtrt~ Ldtan·n1: '!." quanto ao proct·~~o, que em 
tt'lll[lO dl' paz ~~· dc\'l' scr;uir o disposto na Or
dt'll:lll~'a ele ~~ de :\ bril de 180.->, scnuo com 
lt~tlo indifl'crcnlc, qt:t~ os Conselhos d1~ Disciplina, 
qttt~ ~;c puderem f:tzt·r a bordo, ~ej;io feitos de
poi:; de passada a mostra .i:'t fi'n a dos portos, ou 
110 fim do~ 8 dia~: :L'' que para os casos em 
qtrc o:; Cllttscllw:; de lli~ci plirw lenltão de ser lei
'''" Clll h'rr:t, no·; Corpo; a que a~ pral:as dc~er
l:tth:; pcrtc:tcl'l't~·n , de,·t~ ~l'l'\·ir dt· b:t:;e :tos Con
~~·ll•o,; :1 p:trle d11 Ctll'lllt:llld;ltlfl' do '\a,·io, <H'Oill
lurdt:ul:l da certid:l:o tT~JH't'IÍ\a d,,:; :;cu:; a5~t·nta
llll'lllo~ exlrahida d') li\TO ele Slll'Cotro~, e do dc
poirnento dt• tres lt·Sklltlltdws de qtte o n~o n:io 
n·'porHko :'1 cltamada , t ir ad:ts perante dou,; Ofli
ciacs dn ;'1\;nio, aitt:la sendo lrtfcriores, O!l Olli
t·i:Jcs marinhl'iro,;, quando outros n;io ha.ia, c r·s
ni pto pelo E~cri v;[o , on pelo Encarrq;ado :;cn?íl) 
h<lil\'l'l' Eseri\'?ío: -'1." firtaiinculc, qne eslas dispo
:-;it:,;cs ~n;lo applicavei.~ a quac,;tpwr Corpos cujas 
prar;as formem a l:'!tarnic:Ít> da::; Eruharca\·Ões, c 
n:!o {t,; !ra11,;portad,\~. l'cl,, que :\laudo ú Attlori
·hd,• a f!!ll'l!l <.'llflljlCir', ,. 111ais lll'~~oas a quem ~> 



ennheeimcnto desta pcrtcuctT, a t'tllllpr;lo c gn<ll· 

dern Lio inteiramente t'O!PO den·m, c nclla St' 

contêm. Sua :\Iarrcstade o lmJHTador o l\landou 
" pelos 1\Iernbros do Const·lltn Snpr·cmo :\lilitar abai-

xo assir,nados. fcliciano Comt•s de Freitas a fez 
nesta Ct'1rtc e Cid:Hk do I\io dt• Jarwiro aos 2:2 
dias do mcz de flutuhm do :!JlllO do Nns,·imcnto 
de :\o~~o Scnl10r Jesus U1ri,;to de lllil oitot~enlos 
e eincenta. E err o Corl~('lltr·im 1/utll!l'i drt Fon~cm 
Li111rt ,. S.ilro , ,\larccllal dt~ C:u11po, \ o:;:d, c Se
cretario de Guerra a liz cscn~\ IT, c ~nbscrcvi . 
.fnrlu (/u·isosftl///1) ('ulfrt,fll I uln/IÍII rr~r'I/I'ÍIII,(' l/i, rt}lr/11 

,. !I ri lo. 

N." lt-\'2. ~ FAZE~IH. - E111 '2'~ de Outubro de 
I t-\:-10. - Sol)/'(' 1t ·jill/'1'1'1/lllfJ'''!I dus f:llljll'l'qrtdus dus 
J11i::o.~ dos Fr·itus Jil'l'/1'/lr r'/' uns rfllt' Jll'trl//nl'l'/11 r'J'I'Cll('iJI'S, 

1111 ltns lflll' jir:;r'/11 ns r 1111 ''!J"S riu..: jlt'tlllrtt fus rld/o . 

.looquim .lost; 1\.odr·i:;·ucs To!Tt'~', Prcsidcllle Jo 
Tribunal do Thc3ounl Pu hlico N:u·ional, <'t vi:;ta 
das duas questües que fie contt~rn 110 OIIicio da 
Thesouraria da J>rovincia de Scrr,ipc de 10 de Ou
tubro do anuo passado, sob n.";n, e nos requc
•·inwntos dos Emprq~adm do .Juizo dns Feitos da 
Fazcl!da que t·slaY:i.o t'lll t•xncicio ao tempo, t'm 
que a Thcsouraria w!Hico o Enr~cnho - Pomhi
uha- que tinha sido adjudicado ú Fnenda Na
cional em ui I imo re:;ttltado da cxecur;<lo promo
••itla no dito Juizo eontra o proprú•tario dclk .José 
l'into de Can·al110 deHdor :'t llll'SIIIa Fazenda; isto 
hc: I." se da quantia dos quatorze contos de 
ri~is por· ![UC se cllecttwu a n~nda, muito tempo 
depois da cxccuçi'ío ultimada pela adjudic:u;áo, se 
dcn~ a porcentar,cm aos Ernprcr;ados do .Juizo: 2." 
se, sendo devida, a ..!la tem din·ito os actuaes, 
ou ill[lltll(':-> E111prer,ado:-;, que Clll L''<t'l'cicio ao lt>tllpn 
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da execução JH'OU!ovêrão o andamento deiJa até 
o ponto da adjudicação: declara ao Sr. Inspector 
da mesma Thesouraria, de conformidade com as 
Ordens de 26 de Agosto de 18M•, 3 de Setembro 
6 9 de Novembro de 18!,.6, 13 de Outubro e 9 de 
Dezembro de l~Mi, quanto {t 1.a, que a porcenta
gem he devida aos Emprer,ados do Juizo dos I•'eitos, 
por isso que a adjudicação do Enr,enho, com que 
a l•'azenda se dco por paaa de sua divida, foi •·c
sultado das diliucncias, e serviço delles na res
pectiva execução, que promovênio e fizerão ter
mina•· pelos meios judiei a rios e legaes; e a venda 
depois feita, ainda que o fclssc administrativamente, 
não púde deixar de considemr-se conse<tnencia irn
mediata dessas dilir~cncias e seniço: e quanto {t 
2.", que a csla porTetar~em tem direito os actuaes 
Empregados, c os <pte o forem uas occasiões da 
effecti v a entrada das quantias das Letras respccl i
vas, vi~ lo que a venda foi feita a prazos, não 
podendo os actuaes Emprer,ados ou os futuros per
tender pagamento algum a títulos de porcentar,em, 
senão na occasião do vencimento das Lett·as do 
contracto, e quando se verificar a effectiva en
trada da irnportancia de cada huma dellas; devendo 
porêm esta porcenLagem ser reduzida á metade nos 
termos das oi las ordens de I;~ de Outubro c 9 de 
Dezembro de 18·'11, visto <JllC o Euaenho não foi 
at·remat>ado pelo Juizo dos Fcilos. 

Th&.;out·o Publico .Naeional em 24 de Outubro 
de I HGO. -.Joaquim José H.odriGucs Torres. 
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N." ll:);;. - DIPEIUO. -Em ~'~ de Outubro de 
IS;,o. -lJerlllnt rJW! o.~ Citl111frins Jlmsilcims, moiorc.~ 
r/c lK llll/lOS, podem Sl'l' !lrfiiiÍfiÍrfos Jl!ll'a O SI'ITÍfll do 
Correio Jut quolirfarle rle rulrlirlus. 

:~." Sen;ào. Hio de .l:111ciro. \lini:'lcrio dos l'\c
r;ocios do lrnpcrio em ·2 í de Outubro rk 18:-íO. 

Sendo os lrrr;an•s rk Addidos do Correio, tc
llh?io ou n?io \'l'llcim('lllo, de pura eommi,;s:to e 
:1prcndizar;ern, de <(Ue podem ser despedidos os 
que os ser\'elll lor;o rpw cessem as uq~cncias do 
senir;o, lHI se n:to mo.,tn~m sn!Iicientemente ha
l>ilitadm; para o seu d,•;;cmpenho; e n:i.o podendo 
por isso r.:onl'urHiir-sc com os Ernpn·r~os do Cor
reio ereados pelo respcr·ti \'0 nc,r~ularrwnto' e pam 
o exercício do,; l(llaes he i11dispcnsavcl a idade 
de Yinte e hum anuos cornplct"s: lia Sna :\Iar,es
lade o Imperador por bem que possão ser admil
tidos para o ::-enit,·o do Correio na tpwlidatle de 
,\ddidos os Cidadãos Brasileiros maiores de dezoito 
am1os. () que commr111Íco a Vm. para seu cnnhe
cimcnto e execução. 

lkos Guarde a Ym. - Yisconde de l\lont'a
le{jf'e. -Sr. Dircclor Geral do Correio. 

i\." 18!,.- Portaria de '2G de Outubro de ·1850. 
l'roliilu.: (jllC os locatarius un mTcnrlotarios fl'llSJitlsscm 
a outrem em tempo a!yum a !111nm ou caso da l'ra(·rt 
do Jllcrcatlu (jlll' or'CIIJ!tlr!'/11. 

:2.a Secção. Rio de .Janeiro. l\Iinistcrio dos 
~er;ocios do Imperio em '2G de Ontuhro de 18:)0. 

Tcudo-se em vista, com a autorisnção dada á 
llluslrissima Cpmara ~luuici pai d l':ol<t Cidade ua 
Porl·aria dl' '1 de St'lcmhro proximo findo, reprc-

,. 
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mir entre outros o muito pernicioso abuso, t~on
derado na proposta que acompanhou por copta o 
seu Ollieio de 5 de .Junho do anno passado, de 
r·eceherem os locatarios on arrendatarios das bancas 
e ca~ao; da l'rat;a do ~lercadn :1 \·ui ta das quantias 
a titttlo de ln\:!s pelo tr:t~pa~S<' dclla~: i\l::111da Sua 
\lar;t·sladt• o lll'[WI'adl)r, t'llt additantt~11to ú t·itada 
l'nrlaria, c t'lll suln~·:l(l ao O!Iicin da tlll'~lll:t Ca
mara de IG do coJT<'Illc ~obre aqllcll<~ oh,ieeto, 
dcclarar-Jltc jl<ll';t SCll <"O!IIIC'l'Íilll'lllo, C CXl'Clllo'~O, 
que a ncnlllllll loc;tlai io :'L' dc\TI':i <br pcrmis~:lo de 
tra~passar a outl'l'lll em tempo al;;·um a banca uu 
casa que arrendar, dc\'t.'lldo no acto da :lJTema
ta<_'iio ser patente esta dan:;ula, c in~C'rida nq rcs
pccti\'o lermo.--\ iscondc de \lont'alerp·c. 

N." 185.- Portaria de 2~' de Outuhm de 1X50. 
IIIIJ!I)c lUIS ÍÍJI'Jicr·r·rlorl's c t'1!1JII'r'Í/ciros dos olmts :llllni
r·ÍJIIfi'S 11 uln·iyrt~·r/o dr· lljli'''-"''!1/111'1'1/t rrs 1'1111/lfs de /wm 
1111':: uté u ultiiiiiJ tlio du .I'I'~JIÚ!Itc. 

2.·' ~cc1;i'io. flio de Janeiro. i\Tinislerio dos Nc
~~ociu' do ltnpnio t'lll :2~, dt• Outubro de I ~;,o. 

Sua l\lage~tade o Imperador, Tendo eonsillc
raç:ío ao que representou a lllustrissima Camara 
i\lunicipal desta Cidade em 01licio de ;, do 111ez 
passado, sobre a cou n~niencia de h uma medida 
que obrig·ue os fornecedores e empreiteiros das 
obras 1\lunieipaes a aprcscularcrn em termo breve 
suas contas mcnsaes, sem o <tne falta r:i.o sempre 
os dados in dispensa v eis pa1·a a 1·azoa vd decrela~·ão 
de qualr1uet· despcza; c podendo em ~lguns ca~os 
ser mui curto o CSJ><t~·o de oito dias para a prcs
ta!;;lo de tacs contas, como se propõe no citado 
I )flicio: lia por hem onlcn:1r q11e aos ditos for
ncct·dorc~ c l'llljliTÍkirr1,; ~c imponha a ohri;~a~·;io 

n 
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de aprc~cntarcm todas as cnrllas do mt·z que lind;tr 
até o ullimo dia do mcz st'l'liÍlll<~, sob llt'll:J dt~ ,, 
lhes uilo serem ellas atlendidas St'lliio 110 anuo 
i\lnnicipal l'ulnr·o, c pa;~as t'lttiio pela n'J ba <pw 
'C l'Oil~ÍI'llrll' {Jal':l {J:11 1:tlllf'lllll ti:J di\'ida jl:lSSÍy;J. ll ,, 

E as"irn o nwnda t·nmntunicar /1 rl'f'l'ritb Cnnara 
l,ara scrr conltecinlcnt'J ,. c;.;et•rfl·:t·~.- Yi~condc d<: 
1\ I o11 t" a ll·:;n·. 

'i." 181!.-.hi~o dt~ 2:1 de Outubro de J~;~o. -l'm 
ridl'nrí,t sul11'1~ 11 III'J'I'/1111/I!niu di/ 1'111/dltrnlo dos 11111l11s, 
tÍI'I'I'm do n•nu·ss1t dus nu·f11s dil'iyido.~ !l. l'ui:l's t•sfrrut

!JI'ÍI'us, IJIII' tin'/'1'111. JIII!Jil o J'('Sjll'l'/iru Jllll'(l'. 

:La Scc<;ilo. Hio· de Janeirn. 1\linistcrio do~ 
Ncrroci0s do llll[lCI'Ío em ?;J de Outubro de I ~;lll. ,, 

Sua l\Jafi<'Stadc o lnlpPrador, :'t qncm fui pre
scnl<' o :;eu Ollil'in dt~ '2'2 do corrente, Ilorn-e por 
bem Appmvar a ddibcra<:<io, que \ m. tomou não 
s1í de ordenai' ás ,\dministr·a<.;ões do CoiTeio rpw 
ponhilo em arremata<:;'io a coudnc~·ão de todas as 
malas, celebrando os con\raclos, e Sllhmc!lcntln
os :10 ronltccimt~lllo d~·~~:t Dir!'!'loria (;era(; ma~ 
tamlwrn de ddc'I'IJJir,;tr :·!.~ .\dntÍtiÍ:;!r:H't-lt':; das Prn
Yincias nwrililllas <(lll~ LI(,':Í!J l'll\ i<tr pelo Co!T<'Ío 

ú ca:'a dos Ar;cnl<•,; Coil:'lllarc,;, 1:11 dos donos ou 
eon:"ir,naLu·ins das cndJarcaf'.-ll'3, :~s earlas ou pa
l~cis qnc, semlo diri;~id:t,; a l'aiz('~ (•str:nJg·t~iros • 
finTem par,o o t'C:-pt'l'lt..-rl JHllt(' desde o lu;~at· 
de qne partírão até <HJII<:II,~ em que tem de se
~~nir para {;',ra do P,1iz. () qne CO!IIllJUIIico a \'m. 
para scn conhecinwnlo. 

Dcos Guarde a \ Jll. - \ isro11dt~ de' ~lont'a
legTc. - ~r. llirt•clor C··r:tl do C'l!Tt'ÍtL 



N." 'lrll.- L\ZEi\IH.- Em :20 de Outuhm de 
18rlo. - Sulll'e o pra:o JHII'II os rcrurws dus jul

!ftii/IC/IIug dos iJISJ!!'I'/11/'I'S tf11s .1/{ÍIIIIfi':JIIS . 

.loaq;tim José Hollr·i[ilteS Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro l'ublico Nacional, em \'ista 
do Ollicio do Sr. lnspcclOI' da Thesouraria da Pro
,·incia de S;io 1\~dro de ll) de Setembro ullimo, 
sob 11." 80, declara que as razões particulares das 
di-.Lancias dos ltwarcs em <JUe.existcm as Alf'andefl'as 

tJ t.J 

ú C a pita I da ProYincia n<'io ohstão a obscl'\'ancia 
das Ordens de 2'2 de Novembro de 18!,;J c ·1.1. 
de Fevereiro de 1 w,~l; porque o prazo de 1 r, dias 
para a intcrposi~·:io dos recursos dos julrram<~ntos 
dos lnspeetOJTS das ·'\.lf'all!leGas para as T!Jesoura
rias, e destas Jl<ll':t os Prcsid<·ntes, c a final 
par a o Th esoiii'O !'111 processos de a p prc!.ensiics, 
Jt:Ío corre da data das dl'<·isúes, como entendeo o 
mesmo Sr. lnspeetor, tuas do dia da publicaçí'io 
della na Alf'ander,a para onde vol:-Lo os processos, 
ua confonnidatle do l)ecreto de '18 de Janeiro de 
18.',2, e por tanto não se d<'t a impossibilidade 
pron·11iente das distancias da i\lf'ander,a á t:apital. 

Thcsmu·o Publico Nacional t'lll 2R ele Outuhm 
de 18~>11. ~- .lo~HJilim .lo~t·· 1\odrifltH'S Torres. 

" 

N." n;s. - Em 2~) de Outubro de 1850.- "thu,,o 
on Jui:ts dos Feitos qwuulu ji:ucm dili:Jrncios [ríl'll 

dos lur;ores til' .wo.~ n·sidcwios. 

Joaquim José Itodri(iUCs Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, responde 
ao Officio do Sr. lnspector da Thcsoura ria da Província 
de Santa Catharina de;~ tln eoJTCnle, sob 11. 0 130, 
que não lenuo o Juiz dos Feito:- da Fazenda nessa 
Vnn·incia ordenado al;;um e:;pecial pm· esse en
carGo, u Illcsnw Sr. lnspcC'IOr !IH' mandar:'• abonar 
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nas dilit!ctlcias que fizer fóra do lugar de sua re
sidenci~' a favor da Fazenda Nacional, hum a dia
ria igual á que pelo Regulamento de 1 O de Outu
bro de 175/4- era designada ao Ouvidor da Co
marca quando em diligencia fóra da terra. 

Thesouro Publico Nacional em 2!) de Outubro 
1le 18:JO.- Joaquim José 1\odrir,ues Torres. 

N.o 189. -Em 2:1 de Outubro de 1850. - Diaria 
uo Procurador dos Feitos para despe::as de viagens. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, autorisa ao 
Sr·. Inspector da Thesoural'Ía da PI'Ovincia de Santa 
Catharina, em respo~ta ao seu Offtcio de 3 do cor
rente, sob n. o 129; para mandar abonar ao Pro
curador dos Feitos da Fazenda httma diaria para 
ajuda das despezas de viagem, quando o mesmo 
for fóra do lugar da sua resid!lncia em diligencia 
cx-Ollicio; devendo essa diaria ser rnodica em at
tenção a vencer elle ordenado por· conta da Fa
zenda Nacional para se occupar especialmente no 
servi«;o della. 

Thesouro Publico Naêional em 29 de Outubro 
de 1850. -Joaquim José Rodrigues Tones. 

N. 190. - GUERUA. - Circulat· de 29 de Outubro 
de 1850.- Aos Presidentes das Provincias, ao f;om
mandante das Annas ; ao Contador Geral d(L Guerra, 
e ao Gerente da Companhia de Paquetes a Vapor, 
mandando observar as Instrucçües para a execur-ão 
do contracto l.~elebrado rom a Companhia de Paquetes. 

Illm. e Exm. Sr. - Havendo por bem Sua 
l\1ap,-e!1tade o Imperador Determinar que oara exe-
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c1H;ão de contracto celebrado com a Companhia 
de .Pa(pwlt'S de Vaf)()l' para transporte dos Officiaes 
e mais praç·as do Exercito se obsen·em as insthlcções 
ú este annexas, que vão acompanhadas das Ta
beiJas dns con1edorias , e passagens • dos Officiaes 
e praça üe pret; assim o commnnico a V. Ex. 
para sen conhecimento c para que srjão cumpridas. 

Dcos Guarde a Y. Ex. Palacio do Hio de Ja
neiro t•m 2!) de Üul.u bro de ·1850. - 1\lanoel Fe
lizardo de Sonsa e l\lello.- Sr·. Presidente da Pro
Yincia do Parú. 

1 /l.~trucrút'S para e:tccuçüu do Contra elo feito pelo Ministeriu 
da flucrm I'OJn a Companhia dos Paquetes de Vapor. 

Ar·L 1." 1\s or·dens para passagens nos Pa
IJIWlt'~ da Companhia, que houverem de ser pagas 
pelo ;\liuistcrio da Guen·a, serão expedidas, na 
Cúrle, pela respeetiva Secretaria dJF..stado, e nas 
Pnwiueia~ pdos Presidentes ou pelas Autoridades, 
;i quem cncarTeffarem de faze-lo: os individnos que 
obtin:rem raes passaucns se desirrnal'iio por- pas
~aw~iros do Governo. 

· Art. ·2. 0 Tauto hnns como outros passageiros 
i!nlrq~Jr?ít> antes de dcsemb:.1rcar huma cautela 
a~sirrnada, em que tleela•·em o nome da ba,·ca, 
o porto donde sahír:io, em que dar.a, e o porto 
do ~t·rr dc:;lilw, e e:-pceiJi<JUt'lll se furão transpor
lô!dos coruo passa~eiros do Governo. 

Art. 3. u Os Com mandantes de tropas trans
J'{JI'l(ldas enlrcrrarão aos das barcas, antes de seu 
dt•Sielllhai'<JUC, huma cautela por· dles assignada, 
('111 que se declare o numero de praças, os dias 
e Jup;ares do ernbaJ'<tu.e e desemban1ne, e se forào 
ahouadas de comcdonas. 

Art. !, .. " Qua!ldo a tropa fot· acompanhada de 
fi11nil ias de Olliciaes, e de soldados~ o Com man
dante da força declarará especil1cadamenle na cau
tela do cleEcmb<u·cluc as pessoas de que se compu-
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1.erem essas fiunillias, sendo as Jos soldados cott
sideradas como praças tlc pret, e as dos Olliciaes 
"e{pmdo as catrgorias Jc seus Cheft•s. 

Art. 5." As ordéns para o rmh:n·que de fr(lJl!l 
compt·ehendem imp\icitamelllc o lllltttero de mu
llu~res que costnmão acnmpanlta-la, rpwndo deltas 
não se C11;a especial mcu(ão. 

:\rt. G." Quando a,; prat.':ts, que pa:-;l":trt'lll nns 
barcas, niio forem commandadas por :d(~lllll Otri
eial, on Inferior, o attPslado de Clllh:n·que :'!U:Í 

pass;:Hlo pda pessoa competcnlemenlc autoris:Hla 
para as receber· no porto do dewmhanpw. 

Art. 7." Qnaesquer ind i v iduos, que n;io scjão 
praças do Exercito, c ú quem o Mini~terio da (;ucrra 
conceder· tra nsporl.e nos Paq ncl cs, são com prten tes 
para passar os al.tcstados de seu proprio desem
barque, e, quando r~ào souberem e~cn·,·cr, as
sig·narú al(jLiern por cllc pPrantc duas testemunhas 
d'entrc a g·uamiçào ou passar,ciros do navio. 

Art. ~-" Os Primeiros e Sc.rruwlos Cadetes se-,, 
rão considerados como Ullieiacs para o par,amento 
das suas passa1~ens, quando a ordem para o em
barque não df'clarc o eont rario. 

Art. U. 0 Todas a:. vezes que <iltranlc a via
r;em desembarcar alr,nma praça em porto que não 
liJr o do seu destino, on se der substituição de 
indi,·iduo, ser;t'o essas nllcrac:õcs dc•claradas pelo 
Com mandante da lin·~·a, P, rptando o n:ín hnii\'Cr, 
pelo Commandante c Piloto da barc<l. 

Arl. I O. Somente receberá a Companhia a 
bordo das bHcns, a titulo de ba;;ar;cm, aquillo 
que rir,orosamentc perlf!nccr coliJO t:d ú~ praç<~s 
que transportar, e nunca se lhes pe< rnittirá levar 
maior numero de volumes do que aos outros pas
sageiros da Companhia, salvo o caso de par,arem 
o competente fr·ete. 

Art. 11. A Companhia npresenfar(t :!S suas 
contas documentatlas com as ordeno-; orif;iuacs, se
r,undas vias ou certidões an th l'fl ti c as par a o ew
barquc, c as cautcl.ts dr• dt·~rtnb:Jrqllr'. 
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Art. 12. Nos casos de transporte de tropa, 
praças de pret, recrutas, famílias, ou corpo qual
quer de indivíduos, a Companhia não será obri
gada a apresentar lista nominal de taes passagei
ros, quando mesmo a ordem para o embarque 
faça menção della, e sim unicamente attestado do 
numero dos indivíduos desembarcados. 

Art. 13. Os attestados ou cautelas Je desem
barque, passados com as formalidades das presentes 
lnstrucções, são os documentos competentes para a 
moralidade das contas da Companhia, que ter{, 
direito ao pagamento da passagem, verificado o 
dese~barque do passageiro. 

Paço em 29 de Outubro de 18~0. - Manoel 
Felizardo ele Sousa e Mello. 

n 



N. o L- Tabella das passagens c comedm·ias dos O(ficiacs. 

PORTOS. Rio de Bahia. iUaceiú. Per- Pa- Rio Ceard. / Jla-
Janeiro. nambuco. ra/ú.INI. Grande. ranhiío. -- -------------- ----- ----- ----------Rio de Janeiro •....... 8 858000 1008000 1208000 13RSOOO J.'>H8000 llí2.~000 ISOSOOO 

Bahia ..•.•.•..••••... 858000 8 ~ssooo 48<!000 56/1000 7HSOOO Ri800il 1248000 
Maceió ...•..•..•.••.• 1008000 288000 s 218oq<l 368000 .'>H8000 Gli8000 J02JOOO 
Pernambuco .......••.• 1208000 488000 21800() 8 16.~000 3fiSOOO 488000 8;,gooo 
Parahiba ..•...•....... 1388000 568000 368000 168000 .~ 1SJOOO 1tOSOOtl 1;~.~ooo 

Rio Grande .•. , .•..... 1588000 788000 :.ssooo 368000 JHSOOO s nsooo 428000 
Ceará •..•... , ....... 1628000 848000 66$000 1RSOOO 408600 228000 s ·ltiSOOO 
Maranhão ............. l80d000 1248000 1028000 R58000 628000 428000 -íGSOOO 8 
Pará ..........•..... 2358000 1658000 15USOOO 125.~000 1208000 1008000 808000 íOSOOO 

PORTOS DO SVL. 

PORTOS. Rio de I Santos. ~·anlll Ca- S. Pedro. 
Janeiro. tharina. 

~---------- ----.-----1-· 
Rio de Janeiro ........... s 368000 1;osooo 1205000 
Santos •......•.... , .•... 36.1000 ,Ç 218000 t;íSUOO 
Santa Catharina •.••••••. 608000 218000 s ü08000 
S. Pedro do Sul ......... 1208000 6-18000 GOSOOO s 

Pard. 

1------
:!:),)~000 

lli.'>SOOO 
lbOSOOO 
12.).)000 
1208000 
1008000 
80.)000 
40SflOO 

B 

j 

l 

I 
f 

í 
J 



~.a '2.-Tu.&c//u. Jus passagens c cuttlcdunus j!Oi'a os pru~·us f/,· /'rrt. 

l'OP,TOS. 

1\ío de Janeiro ....... . 
Bahja .............. . 
Maceió ............•. 
Pernambuco ..•.•..... 
Parahiba ............ . 
1\io llraudc,, ...... , .. 
Ceará .............. . 
~laranhão •........... 
Pará ............... . 

Rio de illaltia. Jlacciú. Per- !'a- 1 Rio I Cearti. I Jlct- I Pará. 
]ci!ICtro. 1111111Úuco. ra!t1ba. , C 1'!11/!Ú". rrlllluio. -------- --------- ----------~-----~----------

3 l usooo 20S00il ~:!SIJO() :;t;jf)I)O ~IISOOI) :;2.)001) : osooo I í HSOOO 
lílSOOO B S8000 liiSIIOil !:!SOOIJ l i SOOO 1 ssooo :!GSOOO ;) l SOOO 
208000 HSOOII S i SUOO tiSOIIO Jt),)IJIJO 1 :!SOOO ~OSOOO :?HSOOIJ 
::::sooo IIISOoo ·i snoo .> :JS!lOO 1:soo1J ~lStHJO 1 ssooo 2;,sooo 
:?{jSIJOII 1 :!8000 USOOO 381100 8 :;SOIJII liSOOO lUSOOO 22,)000 
:;osooo 1 •sooo wsooo lijOIJtl :;sooo s ;JSooo I wsooo 2osoon 
32SOOO ·1 SSOOO 12.)000 ~ISOOO H80110 :l800i\ S 1:.!80\JO' · 168000 
40,~000 ~li8000 :!08000 I SSOOO I GSIJOIJ I !ISIIIIIJ I ~8000 S HSOOO 
o~Hsooo :JJJooo ~ssooo :.:~suou ~:sooo ~osuoo t~;sooo 1 ''sooo s 

POP,TOS DO SUL. 

1'01\TOS. I /I in ti<? .Sautos.!San/a Ca-is. i'<'dro. 
ft Janriro. tlwrúw. I 

---------------------------------
Rio de Janeil'o ..•..... ,' .) HSOOO l ~JIIliO 1 :: íSOIIO 
Santos. . . . . . . . . . . • . . fiSOOO S fi80UO i I ~SIJIIO 
Santa t.;athal'ina. , . . . . . 12SOOU GSOOO S ; 128000 
S. Pedro do Sul... . • . . ?\.)000 lSSOOO r2,~000 ! S 
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1'." 1~11.- FAZE~D.\.- E111 :JO de Outubro dt~ 
1 ~,~,o. - Ouucs :-:rio us isr'II(·Dc.~ ,. 1'1'!/a/ias tias /Jorras 

de Vapor da ( 'o!IIJIIIJI!iia . 

.loa<JilÍm .lost~ flodrif'liC~ Torres, Prr::;idenle do .. 
Tribunal do TIH·~ouro l'ublicn l'\aeional, responde 
ao Ollicío do Sr. la~pPctm· da Thesouraria da Pro
vincia de São !'edro de lO de Setembro ultimo, 
soh 11." 77, que qu<tl'~lJIH'r qut~ stj:io a,- i~cnt,·ões, 
t' t'l'1'alias concedidas ús Barcas de \ :lJlllr tb ,, . I 
Companhia, equiparando-as aos Na,·ios <e Cuerra, 
por nenhuma dellas pelo que toca á carr,a c 
barrafl'cm dos JlaSsar•eiros, esl{ío f()ra do alcance 

tJ (] •l 

da inspcn:ão e fi,;cali,;a~·:io tlas J\ll[mder,as; c por 
conse:~ui111e os ;rcnnos e mercadorias que nas 
referidas Barcas se irnporlat:cm e exportarem sem 
preeedencia dos despacho:> necessarios, c parramento 
dos direitos, que deverem, são ~ujcilos ao proce
dimento decrclado pnra o extravio e eontrabando. 

Thesouro J>ublieo Naeional em :w de Outubro 
de 18:10. - Joaqui111 .los<: Hoclt·ir;tws Torrrs. 

N." 1!12-l.\lPEIUO.- Aviso de ~30 de Outubro 
de 'I Hf'10, - .fJIJ!I'UI'It o Rt•yulumcnto oryunisatlo pelo 
/iiri'I'(OJ' (;l'ntl diJ ( 't?l'/'t'io ]1111'11 a mlmlll('ll do JIOJ'{t' 

tios ('artrrs riJit!trs dr· f',ri:t·s t'.~(l'lfiU!t'ims J"il'll os ~h
siif!lllllft'S t!u l'uiTI'io tlu (',li'( I'. 

:L' Seccito. llio dt~ Janeiro. 1\Iiuislcrio dos Nr
{~oc~ios do l;nperio em ;w Je Outubro de 1t-\~O. 

Sc1a 1\Llfiestade o I!nperauot·, Auewll~ndo ao 
que Ym. repre:ieuta t•m sen Ollicio de '2'2 do cor
rente llH'l, sobre a necessidade de provide11Cias que 
rornelll dl'ecliva a !'obrança do porll' das Canas 
vindas de Paizes estrauGeiros, qne na couformi
dadc do Bef~ulamento n." G37 d1~ '2.1 Setembro de 
·1 ~4~1 silo rcmetti<las aos Assir;uantes do Correio da 
Côrte: lia por bem 1\pprovar, c i\landa qnc Ôe5ck 
j~t se execute o Bc;rcdawcnlo por rlll. proposto, 
P CJlll' com esle baixa. as!'Ífinado pelo Ollil'ial maior 
ue::;ta Secretaria d'E~tado .lo~;(~ dP l'aiva !\la3alhães 
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Calvel. O que tudo comrnunico a Ym. pata sett 
t:onheci meu to e execução. 

))eos (~uarde a Ym. ~ Yisconde de 1\lont'a
II'PTe. - Sr. Dircctor Geral do Correio. ,, 
l:l'yllllliiii'II(O paru a r:obranra do zmrtc das Carta.~ t:inda.~ 

dt~ l'o i:t•.ç t•.çfmnyciru.ç. que súo rcmcttitlas aos As
si!fllllllft'.~ do ( 'orrl'io da (tirft~ 1111 con(ormidodc do 
Jleyulumcnto /1. 0 (;:n de 2i de .'.l'!cml1ro de l8W. 

Art. 1." Os i\ssir,nante:3 do Correio, que delle re
ceberem Cartas, pelas quaes de vão pa(~ar porte, po
derão continua1· a par;a-lo ao Carteiro, ou ir pa3a-lo 
ao Correio como lhes penniue a primeira parte do 
1\ rt 77 do ltcfYulamcnto de 27 de Setembro de 181~9. 

tJ 

Art. 2." Ao Assir,nanle 11ue nem par,ar imme-
diatamente ao Carteiro, nem for par,ar ao Cor
reio a conta de hum mez até o primeiro do mez 
ser.uintc, será mandado hum conhecimento de 
talão, á vista do qual fará o par,arnento. 

Art. 3. 0 A' quantia que o Assignante dever de 
porte de Car•tas ser;í accrescentada huma rnulta de 
dez pot· cento. 

Art. /,_u A importancia desta moita será divi
dida, sendo hurna terça parte para o Thesoureiro, 
e as d nas Lcr~as parte5 restantes em beneficio do 
Cofre do Correio. 

1\ rt. f>." Em cada mez se r·calisará necessa:ria
nwntc a cobranca do mez anteeedente. 

Art. li.o Ao .Assir,nante que no mez seguinte 
nã'J par,ar a conta do mcz antecedente, não con
tinuará a ser enviada sua correspondencia. 

1\t-t. 7.0 Na hypothe5c do Art. antecedente o Admi
nistrador remetterá a conta ao Pro cu r a dor dos Feitos 
da Fazenda, a fim de que este promO\'a a cobr·ança. 

Art. 8." Ser~io paaas pelo Thesoureiro aquellas 
contas de.lmm mez,f~1ue não leu

1
d
1
o sido par,as em todo 

mez ser,umte, não orem por· e e t·emeltidas ao Ad
ministrador para fazer a remessa do Art. antecedente. 

Secretaria d'Estado dos Ne17ocios do lrnt)erio ,, 
em 30 de Outnhm de IW>O. - .To!'l> de Paiva Ma
Galhães CalYet. 
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COLLECÇÃO DAS DEClSÚES DO GOVERNO DO 
IUlASIL. 

1850. 

TOMO 13. CADERNO 1t .0 

N. o 193. -FAZENDA. - Em ~· de Novembro de 
1850.- Como se dcre proceder a n~peito dos Con
sules que n~qtwrem on rcrlwnüo 1t favor dos subditos 
de suas Nações. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em res
posta ao Officio n. o ·S'r. do Sr. Inspector da The
souraria da Província de S;'io J>euro de 18 de Se
tembro ultimo, no qual dando patte- do procedi
mento de alguns Cousulcs, que nessa qualidade 
tem requisitado a entreaa de mercadorias appre
hendidas, e a imporlància de multas impostas a 
Navios de seus compatriotas, exige instrucções a 
respeito do que deve praticar nestes casos; declara ao 
mesmo Sr. Inspector que os Consulcs, ainda que con
siderados procuradores natos, c proleclores dos sub
ditos de suas Nações, especialmcuk uo <{Ue he rela
tivo ao Commeroio, s(J podem representat· contra as 
decisões das Autori<lacles fiscaes que digão respeito 
aos sobreditos suhtlitos, dirigindo essas rcpreRen
tações ao Govemo pm· iutennedio das Legações. 
Não podem porêm ser iuhilmlos de intet·por seus 
bons officios a favor daquelles a quem derem pro
tecção, perante as Autoridades fiscaes, fazendo-o 
não por meio de Notas e reclarnãções, como Di
plomatas, mas por meios e termos urbanos, e ro
gatorios, a que as mesmas Autoridades deverão dar a 
attenção que merecerem, sem perturbar as formulas 
estabelecidas pelas Leis c l~cgulamentos fiscaes. 

'I 

I' 
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Thesomo Nacional em !, dP. Novembro de 
1850. ---Joaquim Jost: Rodrigues Torres. 

'\." I D-'L - Em G de Novembro de 1830. - Sobrr 
i'·•l'l'l'llfrll{l'!:t 1/us I'I'OI'!ll'lldori'S Fi.~r·rri'S p(fqr1s 11 snrs 

;;u/,~titurns. 

Joaquim Jo:-t: J:.odrigue;;; TmTC:t, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, declara 
ao Sr. lnspector da The~out·aria da llahia, em n·s
posta ao seu O!Iicio de 8 de Outubro ultimo, sob 
11. 0 2G::í, ({lle a (ptestão suscitada pelo respectivo 
Pmcurador Fi:'1·al, versando sobre o direito, (JUC 

pertend1~ ter ;~~ porce11tar~cm de quantias cobradas 
de devedores da Fazcn1la Nacional, que for:'io dadas 
ao seu substituto, em quanto esteve no desempenho 
das funcções de Deputado á Assembléa Geral, est{L 
LPrrninanterncnte decidida pela Ordem dP ~ dP i'ío
n·mbro Je 18'rG, em caso identico. 

Thco;ouro Nacional em ti de ~ovembn1 d~ 
I ~\~10. -- Joaquim .lo'é Hodrir,ncs Torre~. 

~-" 195.- IMPERIO.- Aviso de G de Novembro 
ele 1850. - Declara que na.~ Poz:oações, onde houver 
mais dl' lwnw Frcgue::;w, dere o Commissario va.cci
nador escolher para assento da Commissão Varcinicn 
aqurlln que {n1· mrús t(llllmnda. á populaçiio. 

2.' Sect;ão. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
~ocios do Irnpet·io em '{) de Novembro de 1850. 

Sendo presente a Sua l\Tar,cstadc o Imperador 
o Ollicio de V rn. de 31 do mez passado, parti
cipando que o Comrnissario vaccinador da Pro
víncia do \la.r:mhii.o o con~nltara qmtl rhs t.re~ 
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Parochias, •tuc compõe o i\funicipio rla Cidade 
de Caxias deve ser considerada l\lunicipal em re
lação it vaccina, por· isso que a mesma Cidade 
consta de mais de huma Frer;-uezia: 1\landa o 
Mesmo Aurrusto Senhor Declarar a \'m. <JUC, á irui-

" tação do que se pratic:t Il<'Sia Cúrte, onde ha mui-
tas Frer,nezias, dever·:'l o Corn1nis~ario Yaccinador· 
d;'l dita Cídaclt~ de Ca\.Ías, e o de qualqul'r outra 
em identicas cirellnstani'Ías, Psrnllll~r· o ponto de 
qualquer das Fregnezias, que li1pw lllais c•lllllllOilo 

para a ellc concorrerem todas as pl'ssoas, <JllC 

quizcrem vaccinar·-se tanto daque\la, eor11o das 
outras Frcrprezias da Cidade, pois <tne ~~sta, c não 
h~11!1:~ das suas FreauPzias, IH~ a ~·ahcça do 1\lu
mcqHo. 

Deos Guarde a Ym. - Yiscon<lc de i\lont'a 
Jerrre. -~·Sr. Jaeíntho Hodrírrucs Pereira Hcís. 

tJ tJ 

N.o ·I~G. - AYiso de 7 de Novembro de 18[J0. 
lJeclam ao Prcúrlrnte do J>nnincin do l!io de .11lneim 
que fui c11riada. á Canwrn dos Deputados ropirt do § 
7. 0 do Art. a.u drt Ll'i da Asscmbléa da mesma Pro 
vincia, n. o 4!)3, JIOI' srr a sua disposiçrio r.rnrhitantr 
das attribui~·iie.~, rJIIr~ lhe .~iío mn fiTirln.~ Jll'lo .1rro 
A ddicionol. 

1." Secção. Ilío de Janeiro. 1\Iíníslerío dos Ne
f~ocíos do lmperio cJn 7 de Novembro dc 1 H:íO. 

lllm. e Exm. Sr. ~- Tendo sido examinados 
na Secção do lmpcrio do Conscllto d'E,tado os 
Actos Lep.-islativos da ,\sscmhléa dessa Província, 
promulgados em 181,.!), <[llC acornpauhárão o Officio 
dessaPresídencia, n." 51, de I~> dcAbrílultírno: 
H ou v e Sua i\lagestade o I m peradnr por hem , Con
formando-se, por Sua ímmediata Hesolução de t; 
do eorrPnte, com o pai·<·cn d.t n li:rida St•n;ilo em 
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Consulta de 20 de Outubro findo, que se n;met
tesse á Camara dos Deputados copia do § 7.0 do 
Art. 3. 0 da Lei J>rovincíal 11. 0 !,.!);), que autor·isa 
a Camara Municipal da Villa de Valença a alienar 
o domínio dirccto dos tcnenos de seu patrimouio; 
a fim de f(liC a Assemblt:a Cernl Legislativa possa 
dcliiH~r·nr como entender ~.nbre a I't'Y01jat;?ío daquclla 
disposiç?ío, por ser exorbitante das altrilmít:õcs 
das Asscmhlt'~as 1'rm·illcÍ;H·s. I) ((lie communico a 
V. Ex. para seu ('onhccinH•rtto, hem como que nesta 
data ~e envia a rd!·rida <'Ppia :L mencionada Ca
nwra dos Jlcput:J.dos. 

])eos Guar<h~ a \-.Ex.- Visconde de i\lont'a
legre. - Sr. l'rcsidcnte da Província do Rio de 
Janeiro. 

N." 10i. -- AYi~o de f) de i\'on~mhro d~~ lf';~,o. 
Onlrna qun o S/ll~tlifn 1\n·ti'U'II"::; ./aonilll.rl d1· ()/ir,·im 
c Silm t:jii'I'SI'Itf,· rei titf,/o d!' idade, I' JII'IJU o I'I'IJIÚ

sito tlu ~ :2. 0 du .lrt. 1." du Lei de '2:l d1· 011111111" 
de 1S32, a {1111. de p(}(fa uf1f1'1' ('m'fu dl' J'utumli 
wr~iio de Cidu!l,;o JJmsi/l'im. 

·Í.a Sccç:io. !tio de .LllwÍro. l\linisterin dos Ne
r;ocios do JmpcrÍo l'II1 ~~ de ~0\'CIIl!Jro de 18:í0. 

Jllm. c Exm. Sr. -Sua Mar~cstade o Impe
rador, a <[nem foi prescn te , com o O !fiei o de Y. 
Ex. u." lO de 10 do mez proximo passad0, o 
rC<[UCrimento do snhdito Portu~ucz .Terouirno de 
Oliveira e Silva, em que pede Carta de Natma
Jisação de Cidadão Brasileiro: lia por bem Mandar 
declarar a Y. Ex., para u fazer constar ao sup
plicante, que, para cllc poder obter a<Iuella Graça, 
he nccessario que junte certidão de idade para 
provar que he maior de21 a1mos, pois que, ua 
(orma de Direito, a prova testemunhal he somente 
admi:-sivd no caso rlc impo~sibilirladc ,justificada 
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de se obter aqueJic docrnncnto, o qual por cx
cepção da Lei de '2:; de Outubro de 18:32, neste 
caso, unicamente póde set· supprida pot· attcstado 
do Consul de sua Nação; c hem assim f(IIC ig·ual
mente deve provar o rcqui~ito do ~ 2." do Art. 
·1. 0 da dita Lei por atle:;tado do !llcsmo Consul: 
flcaJHlo pon~m di5pcn~adn de sati~fazer a c::.tas cxi
r~cneias, huma \'CZ qtH~ ;lprl':'Cilll' nTiid;io dt~ ser 
casado com Brasileira, cir·curJstancia co:ta, que não 
allq~a, nem consta da .iusti!ica~·;io que o!l'nccc, 
mas que se menciona na certid:ln da declaração 
fi.~ita perante a Camara \lunicipal, na cmtf<ll'llli
dadc do ~ :L" do citado Arlif~O. 

Ucos (~uanle a Y. Ex.- \iscondt~ de i\lottt'a
lq;rc.- Sr. Presidente da Provincia de S. Pedro. 

~ ." I em. - Gt 'EllPt:\. --Circular de S dr~ i\ o vem· 
hr(l dt· I ~\;,o. - .111~ /'rt·.•;i,/,·lllcs ,111~ l'ro,·ini'Ín.~ do 
l'ur,í. i't'l'il,llllf!lr('l), J:nltiu, t' .lluto (;,.oss,, e.ri!tindo 

11 !'I'Jilt's.m tfn mpirt rios Onfi'IIS do rfi,, tl()s l't'Sjlt't:/Í r os 
C'uniJJIIIIIIius de .11'1111/S. 

IICm. c Exm. Sr.- Sua i\la(;cstade o Impera
dor lia por hem Determinar que V. Ex. rcmella 
a esta Secretaria d'Esl:Hln copias das Ordetls do dia 
do Commando das Arma:'\ dessa l'ro\·incia. 

Ucos Guarde a Y. Ex. - Palacio do !tio de 
Janeiro ern 8 de No,·crnlno de 1 S:íO. - Manoel 
Felizardo de Sousa c l\lello. 

N.o 1 fl9. - FAZENDA. -Em 8 de de Novcmhro 
de 18:-,o. - Sei/o nus /,irros tios /listl'ilnritlorc.~ . 

.Joacp1im Jnst~ lloch·i{}11es Torrf's, Presidente do 
Tribunal do Thcsonro Publico !\~acionai, em rcs-



( I i.\ ) 

posta ao Ollicio do Sr. lnspector da The~uu raria 
da Província do Rio de Janeiro de 24 de Setehl
bro ultimo, sob n.o 39, em que propõe as seguintes 
duvidas, a saber: 1. a se não sendo obrigados os 
livros dos Di~tribuidore:o á imposto alf~Um antes do 
ltegulamento do Sello de 10 de Julho deste anno, 
e estando clles já rubricados, e em parte e:;criptu
rarlos antes da exccucào do dito Ilq~ularncnto, estão 
sujeitas ao Sd\o todas <IS folhas Pll :-n:nentc as qnc 
estiverem em branco: ~." se taes livros e outros, 
que devião !'er scllados mesmo antes da execução 
do Itcr,ulamento estão sujeitos ú revalidação no todo 
on em parte, quando se tenha nelles continuado a 
escripturação, antes de havc•· pago o Sello; declara 
ao mesmo SL Inspector: I." que estando com
prehendidos na di:'pnsi~·;i.u do Art. 51 do Regula
JJJCilto de lO de .Julho deste anuo os linos de 
que trata o Arl. ;n, para ú re~peito delles ser 
obsernulooAh·arú de 17 dcJunho de,l809, áque 
implicitamente se refere o Art. '12 § 2." n." 'I da 
Lei de 21 de Outubro de ·18!,.3, devem os livros 
de Depositarias Geraes, Distribuidores e Contadores 
.ludiciaes, que dantes não erào sujeitos ao pnga
mcuto do Sello, pagar o Scllo actual, em qua!quer 
c~tado em cpiC se achem, não se podendo escrever 
ou continuar á escreve•· nelles sem esse pagamento 
(nos termos do sobredito Almní. § 2. 0

- e os que 
uclles, findo o prazo de tempo estabelecido, es
creverem, ou continuarem á escrever sem o de
vido pagamento do Scllo, incorrerão .... -); mas 
<(Ue serão selladas somente as meias folhas, que se 
achavào em branco ao tempo da publicação do 
presente Regulamento: 2. 0 ((tH! os livros, que já 
antes do Regulamento de 2G de Abril de 184-4 es
tavão sujeitos ao Sello, c não forão sellados, deverão 
pagar o Sello á que estaviio sujeitos ao tempo da 
sua expedição, no caso de se ter nelles começado 
a escripturação antes do referido Regulamento: se 
·~stavão todos em branco, posto que numerados c 

TI 



tllhricados ao tempo do ltcgulamrnto de PH.~ , e 
não forão sellados na conformidade delle, e sem 
pa~;ameuto do Sello então estabelecido, se começou 
JH'sses li \'I' OS a esc ri ptn ra<;;l.o, sniío sujei tos á reva
lida<;:l.o; se os rnc~mos li nos, ;1inrla rpte anterior
mente numerados l' rubricados, não tiverem tido 
uso por nellcs não se ki' ~~on:;a alf~llrna c~criptu
rado, deverão par,ar o Scllo adual. 

Thcsouro Nacional ('m S dP Novembro df' 
I 8~10. - Joaquim .los<: Hodrir~ucs Torres. 

~ • 0 200. ~- L\IPEPtiO. -Aviso de 1-1 de Novem
bro de t 850. -Declara estar assignado /mm ajuste 
entre os Goremos Imperial e Britannico, rowedendo 
isenções e facilidades aos Paquetes de Vapor, que fize
rem o serviço da correspmulencia entre este lmpcrío ,. 
a Gram-Brctanlw; bem romo que ncnlwm porte .~c 
receberá nos rorreios rios doi.~ Pui::c~; prlns .fnrnnr.~ ~~ 
qn::rtas. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. :\linisterio dos Ne
r,ocios do lmperio em 1 1 de Novembro d~ 1850. 

Participando o J\Iinisterio dos Negocias Es
trangeiros, em Aviso de fi do corrente mez, não Ó:; 
haver-se em 1/r. de Outubro ultimo assip,nado hum 
ajuste entre os Governos Imperial e Britannieo, 
concedendo-se insenções c facilidades aos Paquetes 
movidos a vapor, que fizerem o serviço da corres
pondencia entre este Imperio e a Grarn-Bretanha, 
mas tambcm que continua em pleno vigor·, não 
obstante este ajuste, o accordo feito entre os ditos 
Governos em HVr 7, pelo qual se declara que ne
nhum porte se receberá nos Correios dos dois Paizes 
pelos jornaes e gazetas expedidas reciprocamente, 
como consta do Aviso desta Secretaria ~!'Estado, 
f'"<pPdido a r~sa Dire~toria (~rral rrn flata ~~~ '2~l dP. 

' ' 
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.Jaucii·o de 1818: assim o commuuico a \' m. para 
sua in te li ir,cncia, c para que ex peça as coll''euicn
tcs ordens à:; Administra<_:{JC5 do Coneio do lmpc
rio, a fim de se evitarem cpwc~ct'tCl' dm idas a 
este respeito. 

lkos Cuanle a Yrn.- \ iseonde de 1\Ic·nt'alc
lrre.- Sr. DiretO!' Cera! do Correio. ,, 

Communicou-sc ·ao :\linisterio do:l N··r,ocios 
Estranp,-ei ros. 

N." 201.- FAZE:'\DA.- Em H ele ~ovcmbro de 
1 R;',O.- Srí tem ltt~flll' o J!I'OCC.~so wlministralitJo Jlllrtl 

11 1'1/IIIJ!I'ÍII/1.'/1/n r/as r/iSjiiiSÍn-ICS fi~I'I/I'S 1111 ÚIIJIOSÍ('ÜU tfn 
Jlr'l'fl, Jtos IUms rlus _11'/s. 1;,;) ,, J;,f; do J{cyululltCJtlu 
rll' 2'2 ,t,. JuuhiJ de 18;!(;, 

Joaquim .José Hoclri;;·ucs Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro l)ublico Nacional, tendo em 
vista o objeeto dos Olficios do Sr. lnspector da 
Thesouraria da Província da Haltia de :!.1 de .Junho 
c G de Setembro ultimos, sob n.os ·IG(J e ~3-'r, á 
n•spcito do estado em que se acha o Jlll(~amento 
sobre o 1·cc·ur;:o do Capit:ío Uury, CowmandanLL! 
do Brip,-ue Franccz- .las~c~s- não obstante a ( )rdem 
e-.: pedida em 10 de 1\lnio deste an110 n." 5'r, decla
rando incompetente a Presidcncia para o dito re
curso; c reconltcccndo q11e o tlespacho de :H uc .Ju
lho, em recurso do dito Com mandante, ordenando 
que fc>ssc o fitcto jwlicialmcnlc processado, vai de 
enconti'O it refi~rida OrJem, flue reconheceo appli
caveis ao caso as disposições dos Arti{~Os ·155 c 156 
do ller,ulamento de 22 de Junho de 1836, c ser 
competente o .I uizo e processo administrativo para 
a i111posiçiio das penas c multas nclles decretadas 
ao mencionado Commandan te pela achada de mais 
ou menus mercadorias do (pte as constantes do 
IIWnifesto; declara ao mcsnw Sr. Inspecto1· f{llC 

n 



..... 

( l i i ) 

dado alPtllll dos casos do~ rekrido,; \rt:-;. l :~:, ~~ I ;-,fj ,, 
do llt';~·ulameuto das A lfaude;~as, por· :-;e adwrem 
1nercadorias de mais nu de Jllcllo,; dtl que as eons
lanles du manifesto, lellt lun·ar o processo adrni
ltÍ,;traliYo, e sú clle, para pronto e dlectivo <'lllll

I'"ÍuH..:lllu das dis(HlSit>•t)c,; liscaes na impo,;il'ão da" 
pena:;, setll obslar o tpw disp•-,e a Lr·i de:~ dr~ De
zembro <k 1 tHI , Art. 11 ~ 1." 

Por '[Uanto diz-st~ nesta Lei Conqwll' aos 
.luizcs .\lunicipaes - Julfj:ll' deiinili\·ameutc 11 t'olt
lrah:mdo, excepto o apprdH'llllido cm ll:t;:Tantt·, 
cujo conhecimento, na lürma tias Leis c li.q~ula
lllCntos da Fazenda, pcrteuee :'ts 1\utoridadcs admi
nist•·ativas n -e por esta detet·mina~·;lo, que di:;
! inr~uio o <[UC pertence ús Autoridades admiuisti·a
t i v as e jurliciarias, nos casos que uiio esta vão suffi
cientemenle 1lefinido~, uào destruio, IWIIl p•·eju
tli~.:ou de modo algum a compctencia dos ln,;pcetore;; 
elas AH~wdegas, ua conli>rmidade do Hq;ulameuto, 
na irnposiçào das pena~ e multas dos merwiunatlos 
Arts. 15;-, c 15G: 1." pnn1tw tcwlo Iur,ar ou Je
vendo impor-se essas penas e multas lo1~o <[UC se ve
rifica (1ne a cmbarcaçào trouxe maior tpian I idack 
de mcrcaJo,·ias do que as constantes 1lo manifesto, 
on se acha menor quantidade que a das m:lllifcs
tadas, bem claro Ire que ellas rccaiH'rll sohn~ os 
cornpn~lrendidos em llar;rant<' , e por i~so alt~ na 
lürma da ~.:itada Lei competentemente são impostas 
pelas Autorid;ule::; administrativas : 2. 0 pon1ue, 
sendo haslante para terem lu;~ar· as coudcmna
çõcs na fürma do Art. I ;J;> e 15G o simples facto 
da achada de mais ou de menos, ainda que senào 
prove de out1·o morlo· o <'Xtravio, corno está expres
samente disposto no Art. I.Jl.i, que ainda por alguma 
outt·a Lei ou Itegulameuto uào foi revogada; c nii~ 
h a vendo por tauto necessidade de q uahtner outra 
averi~uação ou prova, alem da procedente das dili
(}eueias regulares dos •·espectivos E111prefpdos das 
\lfandef~as; hc ir,·ualuwnte claro qtle para nenhu111 
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fim c srm utilidade alguma se perlenderia sujeitar 
estes casos ás Autoridades c formalidades judi
ciarias, dando-se á respeito delles e {t favor da 
Fazenda Nacional, em «{llanto subsistir a dispo
si~·:ío do Art. I;,(), a )H'esurnpçãn j11ris t'f jure, 
que· n:io adwille prova em contrario. 

Thl'souro Nacional em 1.'1· de Novembro de 
n~;,o. - .Joaqnirn José ·~oclri(~IICS T'orre:>. 

N.• 202.- Em 1'1 Je NovemL.·o clt: JS;>O.- fon
~·amcnto de !Jcrinur 11rbnna t'/11 l 1rediox lYnóontll'.~. 

Joaquim José 1\oJriGnes Ton (':1, Presi«len!e 
«lo Tribunal do Thesouro l'ublico Nacional, em 
virtude da Imperial Hesolu~·:ío de '2 1lo corrente 1 

tomada sobre C..:onsulta da Sccui.u de Fa:tÃ)lllb do 
Conselho d·Estado, sobre o Ofli~io do Sr. lnspector 
da Tlwsouraria ela Província da Bahia de !-\ de 
Agosto deste anno n." 212, representando contra 
a pretenção do Administrador das Rendas Provin
{'iacs de mandar faze1· o lançamento para a co
bran~·a da Dccima urbana dos Predios Nacionacs 1 

que u:ío se ach:lo destinados ao serviço publico T 

mas arrendados; dt•elara ao mesmo Sr. lnspcetur 
«lue t01las as propriedades naciouaes são isenta& 
«la Deeirna urbana, sem exepç:io alguma: 1. 0 por
que não púde admillir-se <pJC o Estado se.ta con
sidemdo em nenhum caso, como contribuinte 1 

obrir,ado ao paGamento de impostos, qnc decre
tados são por neccssarios para as despczas do mesmo 
Estado: ~.Q porque o imposto da Decima ur
bana, que, sendo aet·al ao tempo da Lei ele 31 
de Outubro de 'I H:Hi, ficou comprchemlido entre 
os que pass[u·ão á fazer parte da Heccita Jlrovincial 
t:'m virtndt> da rep~u·tição feita por essa Lei, {(Ji 

rramft•rido com a mesma natureza, com que tinha 
.,ido l'n·ado: e pnrq1H' (;ll'a creado para reeahü· 
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somente sobre os Prcdios urbano,; de proprit'larÍ(J~ 
particulares, assim deve SCI' mantido: a." ponpte 
sendo o rendimento dos l'roprin:; Naeionaes em todo 
o lrnpcr·io hum dos artir~os da [~cceita Geral desti
nados para a d(~.;peza ú carr;o da Adminislraç:io 
Geral , H<to póde f'Cr prc.iudicado por aeto alrrum 
da Arlministrac~::to Pro\ incial, qne o dimi11Úa, pela 
mes111a razão por <!'te he prohibi<b ;Ú A~:;embléa~ 
l'rovineiaes f~tzcrern Lei.;, que ofl'cnd:to on l"Tjlldi-
qucm os impostos g-era~':;. 

Thesoul'o Naeion:tl em 'I·~ dr~ Novembro <k 
1850.- Joaquim Jo~(; !~oclrir~ucs Torre~. 

N." 203.-Em lií de .No,·cmhro de ·1~:-íO. -- .fs Le
tras tfc I'CI).I'jli 1/ '(ri ('ri I) fÍcrr~ tn 11/1/lll/111 /'-SI', rlf!I'CSI' Jlf II/I rfO-SI' 

dotl/1/iCIIfO da tlemtl'yrt du.•: ~fC/11'/'IJS em q~talr[/11'1' l'urtu 
fíím do lllljil'l'il), rtlnrlu lflll' wio IHJitcllc J)lll'il o11dr: 
(r mio 1'Cc.J'jJtii'IWins . 

.Joa(tuirn .José 1\odri~uc;; TorTl'S, l 1 resitlente 
<lo Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, em 
resposta ao Oliicio do Sr. lnspeclor da Thesom·a
ria da Província d;t Bahia de 12 de Outnhro ul
timo,· sob 11." 211 , ~ol)rt~ a cH·cmTeneia de ler 
sido despachado para a Calii(Jmla a Polaca Sarda 
-Vencedora-, _na ([!Jal os Nq;oeianle~ .lo;io 
da Costa Junior c Companhia rcexporl{u·;"io '20 
barris com vinho de Li:;boa, e mais alr~uns ~~cnc
ros, entregando na Al!itndq~a Letras em eatH_:;"io do 
valor dos direitos, os quaes ~cncros lln·ito dc,;
carregados em Onim na Costa d'Africa, onde ar
ribara; declara-lhe que com r·az;lo t'l'c~lamilo os 
ditos Nefl'ociantes as sua:; Letras, lc~ndn-s(~ (~111 ai 

<1 

tenção a doutrina da Portaria de I '2 de \ l11 il d1· 
184q, que hc applicavcl ao casu em IJUC, como 
no de rpte dia t ralou. ~e d:t u·rteza de ter em 
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os f;CIJCI'O~; i i'l'\!>llrLulo,; 
~~sfranm·irn. 

dc:-:eruharcado em porto 
,, ' 

Thcsour·o Naciona I 
IS:íO. -.Joaquim .In~<" 

Clll I;'> de Novelllhro dt• 
H od rÍ[iUCS Torres. 

\."'10-',.-E!ll ·1:1 dl' i\owmhro de 18;'>0.-.lns 
11)'/'!'IIIII{UI/{I'X ,/1• /{I'JI(/!Ig 1'01/ljlCfC O ii/I'SI/IIJ lf/11' ti!IS 

Cullcdnrrs 11 'fl/1' sllhst/ti!CIIl ]1111'11 tt Úllf!OÚI:'i() do~ 
//llf//1/.~ I' 11/TI'I'I{(/f/('lff! I'J'i'f'iJ/Í/'11 • 

.lnaqnirn Jost'· llodri,'iucs Torres, PrP;;idcntc d,> 
Triht.J:nl do Thc"ouro Publico N~cional, em vir
ltHic da flesoln<.·:ltl Imperial de ~I do corrente, 
rmnada ~ohn· Consulta da Secç?ío de Fazt•nda do 
Con:-;cllw d'Etado, declara ao Sr. ln~poctor da Tlw 
~:nurnria da L'ro\·inri:1 do Ceará, <'111 n'"JHlsta :10 

scn Ullicio de f'> de FeYerciro ultimo, n." ·1:1, <pre 
são os Cnntr:1ctadorcs rle Hendas substituto..-; dos 
Collectores c Hccehedorcs, c de\·em-se re1rular no ,, 
lanc;amento c cobrança dos impostos pelo qnc ~e 
acha PS!abelecido nas Leis, Ree:nlamentos c Ordens .. 
do Tlw~ouro. r:ouforme o Art. !t-. 0 do Decreto flc 
1 :; de Junho de IS'r~>; c <JilC aos arrematantes 
do Sei lo, que ~ub,;titucm (lS ;\r;cntcs e Ehcf'es fiscacs, 
conqwle o m!'~IIIO que ;'t estes, devendo pm· isso 
~crr·m anrnrisado~ n:io srí para a imposi~.;ão das 
rnultas, na fúrma do Cai>· /." do llerrulamPnlo ,, 
rk 21) de 1\l>ril de 1S'r':-. como para a arrecadação 
C:\t:cutiYamcnlc, ~c;çundn o Art. ()8 do dito Hc
l~ulamcnto. 

Thcsouro Nacion;1l nn 1 :í de Nonmhro tk 
I ~;lo. - .Jt)aqnirn .los··· Hodrit~ncs Torres. 
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N .'' 'lo;,. - Em ~:-, de ;\ on·mlmJ de Js:,u. - Fiall('fl 
dus A l11m.mri(i·s· dox .1 rsmru·s rir~ Mori11ha. 

Jo<utuim .lo~é Rodrir~ues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesom·o ~acionai, em resposta 
ao Oflicio do Sr. lnspcctor da Thesouraria da Pro
víncia <la flahia de 1:~ dt• Ar~osto ultimo, sob n. 0 

'21 ;, , sobre a li:uJça IJllC devem prestar os Al
rno~arilt·s da 1." c 2." Sccçücs do respectivo Ar
~enal de Marinha, declara-lhe, em conformidade 
com o A \'iso da Secretaria d'Estado dos Nq;ocios 
da l\[;u·inha de :lti de Outubro ult imn, {t re~peito 
do dito Offlcio, ~~ do da PrcsideHcia de 11 de 
Sctcrnhrn rr." 1~7 infor111ando, :-;ohrc o I'Cfjllf'r·imcn
to dos mesmos Almo~aril'cs, que deve continuar 
o 'JIIC sempre se tcrn praticado ai,: o presente, 
isto he, prestarem os Pagadores c Alrnoxarifcs 
de i\larinlra fian<;a i(lonca e abonada do \·alor de 
dez por· hum dos seu~ rcspcctiYos ordenados, res
poHsahiiisando-sc os fiadores e abon01dnres pelos 
aclos dos rne::;rno:,; Alruoxarifcs, irwlnsive aqnelles, 
que rcsnlt.arern da faculdade, <ptc lhes concede o 
Art. (iti do Dect·eto c Her,nlamento de 1:3 de Ja
neiro de 183!,., conforme se tem adopt.ado. 

Thcsonro Nacional rm 15 de Novembro de 
I ~;,o -.Joaquim .los~ Horlrir;ncs Torrr~. 

i\." '.!Oh. -CI EllB1\. --Em Jf, de Novuuhro de 
!R;)o. ---/)alam qw us Oflir·iat·s rins Companlâas dt' 
/nralitlos tem dirl'ito tÍ l'lapr. , ?111111do csfircrl'ln em 
~'{fúti 1'0 scrriço , 1: I(IIC os In fiTiorcs das nw.mw.~ t:om
prmhia.~ nr/o derem lll'l'f'l'hrr o nngnwntn de soldo r:ml
':l'llido pl'/a Ló r/r, 21 rln ;lfnio r/r, 18:-,n. 

lllrn. " Exm. SL- E111 sohw:ío ao seu Ofticio 
11. '2'!li de '2:{ de Outubro findo, pediwlo que st· 

lhe rkri~U•' ~~· ;to:' l~tf'crion:s d;t Comp;whia ,,,, 

'I 
'l 



.... 
( 1 K2 ) 

ltwalídos compete o auGmento dt: soldo decretado 
no Art. 9. 0 da Lei n.o 5.1.2 de 2·1 de l\Iaio do cor
rente anno, assim corno aos Officiaes da mesma 
Companhia á ração de ctape desir,nada no Art. 
7." da citada Lei; sir~nifico a Y. Ex., de Ordem 
tlc Sn:t ;\J;.Gestade o lrnperadot·, que os Olliciaes 
tem direito :'1 et:lpe, <Iuando cslin~rem em seniço 
efl'cctin>, c que os Inferiores n?ío dc,·cm pet·ccber 
o auf~Incnto de soldo de q11c se trata. E assim 
\ . Ex. o ficar;'• entendendo. 

Jkos (;uarde a \'. Ex. Palacío do Hio de Ja
IH'Iro em ·1 :-1 de i'\on•rnbl'O dr~ 18:-JO. - i\lanoel 
Felizardo de Sousa e "lello. - Sr. Presidente da 
PI'Ovincía de Santa Catharina. 

~-o '2tli. --Em 15 de No\'embro de l~;Jo.- De· 
dom I(IIC n dc11pr::::n com o ruratiro do.~ n!os militares, 
c111lwm tcnluio útlo c:cduidos do.~ t·c.~pcdivos Corpos do 
l~'n>rcito, pcrll'ncc á llcpnrli~·fio da Guerra. 

111m. e Exm. Sr. -Em solução ao seu Officio 
11." 8G de 31 de Outubro flntlo, declaro a V. Ex. 
que, sqc;-uudo o disposto no paragrapho 2.0 da Pro
,·i~iio do Colls('llto Suprcrrw 1\lilitar tle 21 de J\larço 
de 'I ~2q, pertence :'t Heparliçào da Guerra a cles
pcza com u curativo dos réos militares sentenciados 
a lrahallws de fiwtillcaciio, embora tcnhão sido 
exduidus dos Corpos á .que pertencião. 

lkos Guarde a V. Ex. Paco em 15 de No
\·embro de 18GO. -Manoel l,'eli.zardo de Sousa c 
Mello. - Sr Antero JostS Ferreira. de Rrito. 
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N. 20~.- FAZENDA.- Em 18 de Novcmbr·o de 
18GO. - Como derem ser escriptHmdos os cmol~~rncn
tos dn~ Secl'C(IIl'ÍOS tl' r~tutliJ qw· XI' )'l'l'c/lcm )!11!1 Tl!c
SO!lrlll'lll.~. 

JmHJuirn .Jost~ Hodrir;tws Torres, l'resitlentc 
do Tribunal d<l Thesourn ,\acionai, onlen;t ao Sr. 
lnspeelor da Tlwsonraria da Pruvincía tlc Pnnam~ 
buco, que não considere corno em deposito n im
posto do Sello e quae~quer direitos, •pw em vir
tuJe do Decreto Je 27 de J\fl'osto de 18í~), se ltou-,, 
verem de receber dos tilnlos remellidos tlas Se
cretarias d'Esla<lo; 111:1~ IJUC os escripture logo 
como Henda Ge1·al; e como supprirnentos do Thc
souro, o •1ue proceder de emolumentos, huma: 
vez <JllC estes tem de ser entregues pelo mesmo 
Thesouro ás respectivas Secretarias. 

'J.:hesouro Nacional em 18 de Novembro de 
1850. - .Jo<HJllÍm Jo:s.é l~odrifl·ues Torres. 

cJ 

N." 20!).- 11\IPEHIO. -Aviso de 21 de Novem
bro de 1850.- Manda wllllittir Jorío de Sousa SantOf 
Junior a (a::er u,ç exames leqaes na E.~mla de :lfcdirina 
dct Cl))'fC. 

2. 3 Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne~ 
rrocios do Jmperio em 21 de Novembro de 1850. 
d 

Tcmlo Sua l\Iag:esLulc o Imperado·r Otn·ido a 
Secção dos Neg:ocios do Imperio do Cousclho ,\'Es
tado sobre o re<[nerimento, em que João de Sousa 
Santos Junior recorre da decisão da Faculdade de 
l\lediciua desta. Cot"te, •tue recusou adruiui-lo a 
exame; e fundando-se nos Her;ulamentos da Uni
Yet·sidade de França, adoptados provisoriamente 
pelo Art. :Vr da Lei de :l de OutulH·o de I s:J'l, 
us qnacs autorisão o (~n,·niiO a dar licenc:t aos 
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l}raduados em Uni,·ersidades estr:lllf,CÍI'as para 
exct·cereru a medicina, pede se lhe conceda t•ssa 
licenl_.'a, ou, tptando niio, ser admittido a f~tzcr 
exame; foi a referida Scc<;ào de parecer, em Con
sulta de 5 de Outubro pro:iilllo findo, <!lle in
limdadas são as r·azões, por <pw a HlL'tleionada 1-'a
nddade reconheceo 11:Ío Yalioso o lliploma, que 
lhe apresentou o suppli<'al!te, e por isso recusou 
admiui-lo a exame, por quauto, pelo <pie •·espeita 
ao Oiploma, acha-se e~te reve~tido de formalida
des, <)UC attcslào sua ,·eraeidade; est:t abonado 
com assir;naturas uão só do l\epresentante Germa
nico no f~eino da llel~ica, como do lteprescntantc 
Brasileiro no mesmo 1\<'itto , a~ quaes não dei
xào duvida sobre sua authen<~idade; uern, cou1o 
eutendeo a Faculdade, púde reputar-se simples
mente honorifico hum Diplotna, 110 qual aliús se 
declara expressamente uiio tet· sido conferido se 
11uo depois de h urua prova aeadem ica dada sobre 
hum ponto scíentifico; e, pelo <)llC pertence ao 
exame, uãu púdc a Faculdade exercer hum ar
Lirrio não autorisado pela Lei , •·ceusando-o por 
sim pies su pposi<;ão de incapacidade , j{t porc1 ue a 
Lei prescreve o IIJeio pratico delta certificar-se 
das habilit<tçõcs do examinando, já porque, assim 
como a Faculdade não púdc dispensar dos exames 
a <tualquer Medico, <tue se apresente 1rracluado 
em Universidades cstranw~iras, por mais subido 
ttue seja o conceito, <pte forme de sua eapacilladc 
intellectual, assim tarnbem não púde uegat·-se a 
adrnilli-lo a e~ses exames, por mais fmtt•s <pie 
sejão as presumpções, que possa ter de sua 
ineptidão: e u Mesmo AuGusto Senhot·, Tendo-se 
por Sua immediata Hesolu~·;"io de 2:3 do dtto Ou
tubro, exarada na r<'feriJa Consulta, Conformado 
com aquelle Parf'cet·, !la por bem <piC o mencio
nado João de Sousa Santo.~ .Junior St'ja admittido 
a fi1zer os exame,; leg-aes, a fim de ,·er·ificar-s<: o 
seu titulo. () que tudo commurJico a \'. S. para 
~en coulll'<'imetlto t> t'X'-'<'tlt':io. 



Deos (;ll~u·de a \. S. -- \ isc1m1k d(' :\lonl a 
lc·Pre.- Sr. J)irecfor da Eseo!a de l\l•·di•·in;• d··~l:• ,, 
c,·)n<~. 

:'\ ." 21 O. - l'orlaria de· 2;1 de 1'\,lYcmlml de 1 g;1o. 
/ln/111'11 tÍ ]1/usfrissÍ!IIII Cttl/li/1'11 J/unirÍjittl 'flll' 1/llll 1!11' 
111' fit'l'lltiltido fit::;t'l' t!t•stt/lrtljii'Ítt~·tiu al!Jilllltt st'/11 prcriu 
11/1/III'ÍSIIÇtlll do (;0/:1'1'//IJ, I' fllliSÍr/IIII('ÚII tit• {1111dus. 

2.' Sccc:l.o. llio de Janeiro. l\linistcrio dos Nt• 
fl'OCÍOR dO 1"111 )ICI'ÍO !'lll 2fl de i'\ 0\'l~lll hro de 18;,(1. ,, 

Sua 1\lar:-eslade o lmperadcH', Anendendo ao 
que rPpn·selllou o Y('r{'ador da Jllm." C:unara l\lu
uieipal de~ la Cida._d<', Barão da Gamhoa, e ao que 
ella iuf'or111a <'In OIJicio de 2·! do mt·z pa~sado ~olm· 
a Jl('cessidadl' de demolir-se a ca~a n." ii da Praia 
da Gaml)()a, a fim de se alargar a ladeira <JUC na 
ullima travessa communica <HJIICIIa I>mia eom :~ 
I lua do Li vramenlo; c que sendo par a i~so ind is
pcma vel indemu i::ar o proprieta rio da q ua 11 tia de 
oitocentos mil n'.is por que· conYicra, e conlrael.ara 
a desapropriação da dita casn, não consignara o 
Or~·amento Yigente qnanlia alr~nma para cs~c fim: 
lia por hem Autorisar a referida Calll:na para ell'<~
ctuar a mencionada dcsnpropriaçào, levando a dcs
peza de oitocentos mil réis, <!'IC com dia tem de 
fazer-se, á Ycrba de dez contos de réis, consignada 
no § 2'1 do Art. 2." do Decrelo n." illl• de 2H 
de Setembro ultimo. Corno porêm em todo este 
negocio proccdco a Camara com rcprchensivcl inc-
gularidade, deixando , lorro que reconheceo a ne
cessidade e mgencia da iudicada desapropriaçào, 
de o participar á esta Secretaria (l'Estado, e so-
licitar a neccssaria antorisação para coutraeta-la, c 
leva-la a cll'eit.o: 1\landa f}llfrosim o Mesmo Au
gnsto Senhor estranhar-lhe hum tal procedimento; 
fieawlo na inft>lligc·1wi:t ck qnf', em ~~asns seme-

' ~ ; 
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ll•antes lhe nao h e licito dd i hera r St'lll Jli'C\ ia au
lorisaci'io do Covcrno, c consi.ana6ío dos fundos :.r <1 ' 

i nd ispensa Ycis, para que pos<í n rea I i ~a r-se 1 :H·s de-
lilll'r:w,-11'.~. -- Yi:-:conde dt• \hnr'ale;~n·. 

i." '21 I.-(;( EHH.\. -Circuhr tl•·'2~, ele ;\n\CIIl· 

bro cJ,. I ~:iO.- lus / 1r,•sid:•tt{I'S dus l'mri/llirts ,/,·,)u
t'll!ldu-·llll's IJIU', jlll/'11 SI: l'l'i/llí'l'/11 llilll.'\1/\ ,/1' llil/l'l'

,/1'/'1'/11 u.~ /lrl'sidn;fl's do~ PrurÍ111·ios /;,,.,/!_.,, 11 ( !jjiriun: 

1'111/l su/,/u )1111' ÍII/I'Í/'11, I' IIII'SIJ/11 1'111/1 /111f<1S 11.\ /'1 i/1 i-
1//1'1/fiiS. 11111'11 11 ,.1"'' 11il11 l's/ltll llllfuris,,rfl!s. Jlifll dr·;·l'l/1 
IIS / 11Uft!rllit'Ír!S .1/ififrl!'i'S, i' 11.~ '1'/Jt'SII//J'If/'Íil.'\ flii:Jfli' 1/IIS 

u:;l'lfr iilllns I'IJI/1 /ur·s /iu·r'r:us qlfrii'Siflll'l' l't'/IIÍ//ti'J//11.~ u/r:/11 
r/11 1/II'ÍO sofr/1!, Sl'}/1/1) I'I'SjiO/ISI/fiÍft.~lldi!S 1/X f:'lllj1J'f':fll/1

1
f/S 

1fll1' li 1111/(I'IIJ'ÍII )1/'tl{Íf'll/'1'/11. 

lllru. c Exm. s,.,- Para se cvit;~n;rn os abusos, 
que , apez;u· das repeLidas ordens dc:.:ta Secre
taria tl'Eslado, se continuão a praticar, conce
dendo os Presidentes das ProYincias liccn~·as :L 
I lfliciacs corn soldo por itllciro, c mc:-;nw com 
Indo:; os YCiwimcnlos, quando na f/1rrna das dita:; 
ordens ~ú podem !'Onccrll'-las com mcin ~o Ido, lle
tcrmina Sua :\Iaw·starlc o Imperador que as Pa
.n:ulorias i\Iililarcs, c as Thcsourarias das l'rovin
/ias ui'io [Jafrncrn aos arrraeiados com taes lict·ncas tJ (J ... 

rl'tacSI[IICI' vem·imcntos, ah~m do meio soldo; e que 
ns Emprc(iados, que o contrario praliean:m, ~~·j:'io 
n::-ponsahilisados: o que de ordclll do :\lc~mu Au
r;usto Senhor declaro a Y. Ex.. para sua ÍI!Icllí;~·?ncia 
e expedição das necessarias ordens pela parle que 
lhe toca, ficalJ(lo prcn'nido de que nc:;lc ~cntido 
::.e expede Aviso ao Sr. \linislrn da Fazenda; c 
qne a Contadoria Geral da (~ucrra no:' exalllcs elas 
contas das dcspczas deste ,\l.ini~tcrio na,; PrrH'incias 
(~loz;n;'l OS !Jll!' :'f' fiZI'l'1'11l l'lllll paf~allíP!I(Oc; SPIIH'-
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lhantcs quando as licenças não forem concc(li<las 
por esta Secretaria d' Estado. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel t'elizardo de 
Sousa e 1\Iello. 

N." 212.- FAZF.NDA.-Em 2rí de Novembro de 
~1 H f'> O. - () qu,. se d1:w 1'1llr'llller fHH' llllwtla 

nacional. 

Joaquim José Hodri(JUCS Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, em adclitamento {t 
Circula•· de 'I ~l de Fevereiro deste a uno, declara 
que p<H' moeda nacional se deve eutendet· não sú 
a qne se tem cunhado uo Irnperio depois da cle
clarar;ão da sua )udependcneia, como tocla a de 
ouro c prata, c1ue era anteriormente prinl.li,·a do 
lh-as i! , e as peças <-!e ouro de '1 o i lava;; do valm· 
de G.:J't)I(.OO, corn111uns ao Brasil c a Portur,al, 
as cptaes todas se contiuua6io {t receber nas Es
ta~~[,es Publicas do lmpcrio pelo i>adrão da Lei de~ 
'11 de Setembro de 18'dj , c valores declarados un 
Decreto de 28 de Novembro do mesmo anuo. 

Thesouro Nacional em 25 de Novembro ck 
1850. - Joal(llirn José Hodrir,ues Tones. 

N ." 21:1. - IMPEH lO- Aviso de 26 de Novem
bro de n~:'>O. -- /kdam I'I'!JIIfar n jii'Uiint Sf!fiiÍtfo 

1111 Jdlllinislnf~·tiu tio t:uiTI'Ío tln Cdr/1: n 1'1'.~/wilo dt1s 
tfi'.~JIC:;as do 111('.:; 1111/t'I'ÍIII' ]'fi!JOS tOin n 1'1'1/lfll do Sl'!fiiÍII/1'. 

Uio de Janeiro. Minií'lerio dos Ne1rocios do ,, . 

Impcrio em 2G de Novembro de 181l0. 

Tendo-se r·ccebitlo lJCsta Sccrolaria d'E:;lado , 
com o Ollicio de \m. fk \1 1lo corrente, o~ halan" 
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celc~ d~, tcct·it:t t· despe~a da Atlministra~·;io do 
Coneio da Ct\rte , perteucen tes ao mez de Outu
IH·o ultimo: :tssiru o communicn a Vm. para seu 
c« •n heci rnento. 

J'do l{llC l'CSpeila porêm Ú pratica SCfjUida na 
tllt'SIII:• ,\dministr:u::lo, relativamente a despezas do 
rncz arrl«~riot· t>af'a:-i eorH a rctttla do serruintc, ((IIC 

tJ c J 

\ 111. nota em o mencionado OIJicio, i\landa Sua 
.\Ja;~«:srade o Imperador declarar-lhe «[!IC, St'lll(ll·•: 

'[IIC ;~:-; despezas lançadas uo rncz, eru que fi.,rem 
pa;~as, emhora pcrlenceutcs a sen··~·os feitos uo 
nwz ou llt~zes anteriores, fação parte dHs do mesmo 
cxcrcicio, rc;;ularmente procederá a Administração 
do Coneio na pratica, «[ttC segue, ponpiC os balau
,·~·tes nada mai:; são do ({liC hum resumo ou ex
tr;:wto das opL·r·a~·ücs da receita c da de~pcza ell"e
,.llladas no mcz, a que ellcs se rcl"l'rl'rn, e n:io de 
I'O!IIa des~e mesmo mcz; ncrn pratica di,•et·sa P~la
bdcee ou ordena o Art. 1:Js do lh~[;nlamcnlo ''·" 
ti::t de :17 de Setembro de 18'i-9, o qual só lt'ala 
de providenciar a necessidade de occorrer a (ptai-
1(IICI' despcza lq~al, que no momento se oll'ercça 
p<tf,:tr de conta do exercício então corrente, ou 
lllt'~IIJO do cxcrcicio ainda aberto, quando no cofre 
d:t '.dnrinistra:;:lo n:ío haja receita de conta dos re:=;
fHTtivo,; ·~xercicio;; aberto, on corrente; e llllllca, 

1'or11o \rn. presume. 11a falla de n~ceita propria 
dn rncz, a que se rd'ere o st~r·viço por paGar. 

ncn,; Cuanle a \~111. - \ isconde de )lout'a
l,·:~re. -Sr. Dircctor Geral do Concio. 

\." 21 'L- FAZE~D.\.- Em 27 de Novembro de 
I ~:lO. - o.~ arbitro.~ t[IW .~c rawwJ·cm 110 junww11lo 

··st,io x1~jeito.~ ti JIC/111 I'I!JiliiÚiladn 110 .Ir f. I O tio lk
'!"/!'""t'/1''' ,, 17 ,t, . .Yuronhro ,t,. 1~'~', .. 

11 Sr lu;;pcdot d~1 .\lliuulq~a fique IJa iutelli
':'~llt:Et •k 'llll' :1 rTC!h:J d•D pn·:::Lan:m o:' al'hitn~:_ 



nomeados na fórnw do llecn:lo de I i da No\'CIIl

bro de ll:H '~, o juramento de que trata o A1·L .'J." 
do mesmo Hegnlamento, imporia escusarem-se do 
seniço para <pie forão IHllllcados; e que por· isso 
ficão sujeitos á pena comruinaJa pelo Art. 1 O. E 
quando aconteçfio casos identieos aos de que trata 
n sen ( Hli<:io 11. o I liG de I li do mez cntTt'llle, de
verá o Sr. lnspector desi;~nar outros arhitros em 
ln;pr dos que se recusan:ru a prestar juramento, 
Í111po11do a esles a pena do referido Artir;o. 

n io C !li '27 de Novembro de I t\:JO. -Joaquim 
I ' I' I . 'I' • O~<: 101 I'I(~IICS urres. 

~." '21:>.-Ern 28de Novembro de 1850.-Sobre 
Sr·llo tfc Jil'orurartir·.~. ,j11rliriol's , c 1"l'ralitfaçric.~ . 

.Joaquim José IlodriG·ues TorTes, Presidente 
do Tribunal elo Tltesouro Nacional , em resposta 
:w Ollicio do Sr. lnspeelor· da Thesonraria da 
PrO\'Íilcia de S;io Pedm de ·I O de Outubro ultimo, 
sob 11." ·li(), a respeito da data do Sello pago 
I,oslcriormenle de alrrumas {>rocuracões 1. ndiciaes o • . 
de que trata o Ar·tigo ;{ '• do respectivo Regula-
lltento, declara-lhe rp10 apresentadas laes procu
raçiks eom o Scllo postenot· ú assi;~uatnra, devem 
ler app!ieaçilo as dispo~ições <los ,\rts. 5'r· e 87 
para :-;e f.1zer a revalidaç:"io a que são sujeitas as 
partl'~í, e impor-se ao EscrÍ\'ào ou Tabellião a 
rc:'pceti,-a multa, poi~ <Jlll~ a salisfac;:ío de huma 
de~sas disposições u:io e:-;duc a necessidade de 
Clllll(>l"il"-SC a Ollll"a. 

Thcsouro Nacional em 28 Jc No,·crnbro de 
I ~~~o. - Joa'(l' i !11 J os'~ H od ri{~ues Torrc5. 
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N.o 21ü.- Em 28 de Novembro de H~50.- Conw 
tlc1'1~m ser oryanisada.~ as rclaçües dos devedores qttc 

·rcmt~ttent os l'rocumdores Fiscaes . 

.Joa1ptim .José Rodri!}ues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesnuro Nacional, remetle ao 
~r. lnspeclot· da Thesouraria da Pro,·ineia da 
l'arahiba a indnsa relação nominal dos 1leveuores 
ú Fazenda P· 1 ,\iea, que veio com o seu OHicio 
11. 0 17 de l!l de OtJ!Hhro ultimo, a fim de 'Pie 
a recuvie ao respee:: ,.o Procuradot· Viscal, orde
nando-lhe que orrrani:'e outra melhor especificada, 
para satisfaze1· ao fim para que he exirrida ; isto 
hc que, alêm de outras declaracões uecessarias c 
eonfot·mes ás oceuneneias , contenha : a da na
tureza da clivicla, ou de qnc he procedente; a 
data dclla, ou declaração do dia em que se 
lwuvc pot· liquidada ou vencida; a data do Olli
eio ou Onlcm, pot· que se mandou promover a 
cobrança judicialmente; a data do começo do pro
cesso por eitação, secp1estro ou penhora executiva, 
declaração da opposição ou defesa dos demandados; 
data da primeira sentença, e a dos embaraos ou 
appellação , que della se ti ''er intesposto ; decla
J'a~·:!.o do estado em que aetnalmente se achão , 
com todas as convenientes obserntções , por l[lle 
se possa conhecer se regularmente se tem proce
dido, on tem havido da parte de alrruns dos res
pectivos Empreg-ados negligencia ou prevaricação. 

Thcsonro Nacional em 28 de Novembro de 
·I s;)o. -.Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 0 217.- Em 28 de Novembro de 1850.- .t.~ 
Lclms tlc t1llnl1io sacadas [ôrn tio 1 mpcrio niio 

cgfrio Sl~jl'itas ao Sdlu. 

O ~1'. Aclrninist.radot· da fte,~ehedoria, em 
vi;-;la d., q11c inf'ot·mon em 22 do cntTClll.c, :' 
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1 ~·~peito do par;amcnto do Sdlt~ das .Letras d~: calll
bio, sacadas fúra do lmpcno, llqnc na Jlllclli
!r,,JH'.Í:l de <pu~ laes Letras n:io cst:íD snjcitas ao 
S1 I lo, porque nem a Lei de 1 ~~ de .iulho de 
1." ', 11, 11 c 111 o 1\ c r r ui a 111 <' 111 n d <' 1 O 1 k .I ul11 o do ,, 
llll''lllll :llllltl n'Y<';~:·Jr:io :1 di~po~it·:i'tl d,, \rt, 1 ;, 
11:! Lei ck 1~ dt· Se!<'lli!Jr" dt· 1~',.;,, 

Hio 1'1!1 '2~ de i\O\'('Jilhm de· 1~ ~111. .loac(IIÍJII 

·'"'l~ !:odri;;ncs Torres. 

i\." '2 18. ---Em 2'.1 de j\;oY<'lll bro d<~ ·1 ~~>11. ~ l'u:/111 
SI' ti!'rt'/!1 11/'l'l'lllrflll' us 1'//I0/11/IU'Ii/li.".; tf11 Sl'r'/'1'/III'ÍII 
r!' F.~truln tlus :Yr'!fnt·ius du Fn:l'/ltlrt I' muis Ur•;J•fl'lir:rlr·s 
do T/u·srJ/11 o, IJIII' U/'11 .fil~l'/11 Jllll'ft' do l:r·n·ito (;,·m/. 

O Sr. Administrador da Hcct~hedoria fic[lll' na 
intclli:;cncia de que <l'nra em <liaulc dr~\·crn ser 
pag·os liC~Sa Hcpartic?ío 00' emolumentos <(IIC d:m
te:-; llcrlcnciiio ;. Secretaria <l'Eslado dos i\t'!"ocios ,, 
da Far.cnda e Cart.or·io , e os das ccrtid('ícs passa
das por qualquer das EstaçtJCS do Thcsouro, <[IIC 
f'az<·m hoje parte da Hcct>ita Geral, na /()nua 
dP lkc'J't'lo de 20 deste llll~Z 11.

0 l:lf), t't~p,-ulando
~~' em todos pela Talwlla anncxa ao lkcn'!O dr~ 1 !l 
de Abril rlc 1t;', '1 n." ;:r,~, ~~ Jlllllllo-:-:l' as notas 
convcJiientcs nos rcspcct i vos Ti tu los, c mcdiautc 
bilhetes daquellas ncpartiÇilCS quanto Ús Ordens ~~ 
Ccrtidiic:-. 

flio em '20 de ~ovcmbro rlc '18~!11.-.loarplim 
.lo~<~ ltedriGncs Torres. 

1"1 
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::'\." '21!1. -(;l EIUl \. -Cin:tdar dt~ '2~1 dt· \o\'1'111 

br•> de !~.->0.- fi!'J,.,,,,,,,(,, ,,., .. .'1'j·í11 S''ji'fl'llduu•111'1· 

t'!'/oril))llltiiJS m: l'l'l'f'tl:u~ 'JII:' 1 it'l'''ll'· Jl<l/'11 o L.n'r1 ii•J, 
I' Jifl)'fl 11 J/u,.inhu' ,, fi!il ,r .. .... r•.-i(!l)'l'/11 111/l/i}l•l<i'i 

'li li f'u ~~-~~·:: 1111 ,, /I(J···~;· 1 1/: ·I!.";. 

lllm. I' E\:!IJ. Sr. -- !la\t'lldo por he111 St1:1 

\b;•;cstade o ll11pcrador llctcnllillar q11e, <tnatlllD 
\. Ex. l'l'lll<'!lt·r n't'! 11ta..; l':l! a o Ext•n•ito, o,.; 
11\:tlltlt- n·l:u:Ítlll:tJ· 1'111 :~l'p:u·:t.!o d11,; da l\lari11ha , 
I' a,;sim lalllll:'lll L11.·a a,; ord,•n-; p:tr:t "''~'<'lll l'l'l't'~ 
bidt>S a ho1 dl) d:t,; 1\:tn'<H d,· Y.tpor; e i,;{ o :1 !i111 

tle SI~ CYÍ{al'l~lll a" I'Oil!Íl\11:1~ Clllli'll'l·,,.,; 1(111.' a•!llÍ 
lia na l'llln'!;a d·· hnn" e \111\rtb l'l't'ruLis; 1'11111pn· 
que \'. L'\.. prnc\'lh ponlu:dtlll'lllt' 1\1'"1:1 t'Otdl11-
m idad1·. 

lleos ( :ull'dc a \ Ex.- \LuHwl Fl.'lizanln d,• 
Sou,;.a e \lello. -Sr. Pn·.;itknl\· d:1 l'rt•Yint·i:t d11 
Par:í. 



COLLE(1ÃO DAS DECISÕES DO GOVEitNO DO 
BRAZ I L. 

18:'i0. 

TOMO 1 :L CAllFrtl'\0 12." 

N.o 220.- JUSTH;,\. - A,·iso de 5 de Hezcmbro 
de 1850. - /)cc/ara que siia st~jeitos ao julgamento 1Í 
rac[ia os delinqncntcs de crimes afiançareis, que ntlo 
I'Ontparecercm em Jui:o, tcnhiio ou wlo prestado fiança, 
c as.~igrwdo termo de comparecimento, c bem assim 
aquellcs que fiwcm ar,cusados por crimes de que se 
podem li era r sol(o.~, c sem fiança. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. 1\linislcrio dos Ne
gocias da Justiça em 5 de Dc1.em bro de 1850. 

111m. c Exm. Sr. - J.'oi presente a Sua 1\lages
tade o Imperado•· o Olficio que essa l1 rcsidencia me 
dirigio sob n. 0 78 com uata de 16 de Novembro do 
anno passado, no qual communica que o Promotor 
l,ublico da Comar·ca do Natal o consultara para 
saber se devião on não ser j ulaados á revelia os pro
nunciados por crimes afiançaveis, e que se acha vão 
ausentes, bem como que essa Prcsidencia solvera 
a duvida declarando que, á vista dos Arts. 254 c 
255 do Codigo do Processo Criminal, c dos Arts. 
3.'11 c 31,.8 do Regulamento n. 0 1'20 de 31 de Ja
neiro de 18!,2, com cujas disposições deve ser con
ciliado o Art. 233 do mesmo Codigo, somente 
quanto ao réo aflançado, que se obrigou a com
parecer no Jury, independente de mais notiflca
ção, parece poder ter lugar o julgamento á re
velia, nos termos dos Arls. 43 da Lei de 3 de 
Dez em hro de 18'.1 c :l1 '• llo 1\q;ulam<>lllo c i ta do; 
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não assim porêm quanto aos réus aftançavcis, qnc 
nunca comparccêrão em Juizo, nem aos pronun
ciados por crimes mais r,raves, huma YCZ que es
tcjào dentro do lmpcrio em lur~<l.r sabitlo , em
bora ~em nenhuma communicação, c fóra do al
cance da Justir;n, pois que C!:'sa rcstric<;iio ao di
JTÍio de defesa , deduzida do silct;eio do Art. 
2::;J do Codifl"o do Processo seria excesso de !:'t·n·ri-

•J 

dadc. E. Coní\n·mando-sc o ~Icsmo i\ur~ustu s~·nhor 
em parte com o parecer d:t Scc~·ãu de .lusli~·a do 
Conselho d'Estado, que llouvc pot· bem l\landa1· 
Consultar, ordenou-me que rcspondt'ssc a\. Ex. que 
l1a in1possiLilidade jurídica c lq~al para admil1i1· 
a tlistillc(;ão entre l'L'OS aliançados, <JHC assiGn{<rão 
termo de comparecei· em Juizo, e réos que se 
n;i.o aflalH;<'n·ão por qualqncr moti\·o; por quanto, 
scl'l!ttdo as dispo~ict-ll'S dos A ris. '2'21 , '2'20 c 2 ',I 
dt;' c:odir,o do l'nw~sso Criminal, do~ Art~. ;~q, 1,.·1 
e '~:~ da Lei de 3 de Oczembro de 1 ()}I , c t\o Art. 
:~'t9 do He1Ynlamcnto 11. 0 1~0 Je ;~1 de Janeiro de 

tJ 

18l12, são sujeitos ao julr,amenlo ú revelia os de-
Jinqucntes de crimes afiançavcis, que não compa
recerem em Juizo, tcnhão ou não p1·estaJo fiança, 
e assir,nado termo de comparecimento , c hem 
assim attuelles que forem aceusados pot· crimes 
de que se podem liHar soltos, c sem fi.<1nça. 

lleo::. Guarde a Y. Ex. - Eusebio de {)nciroz 
Coutinho l\lattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
Yincia do Hio Grande do Norte. 

N.o 22,1.- FAZEI\'DA.- Em 5 de Dezembro de 
18f>0. - A ponentagem ]!rorcnicnte de ex·cm(·t!cs cz~jo 
producto c11tron nos cofí·cs em e:rercirios <lll(aiurcs 
pcrtcwc a cx·crcicius findos. 

Joaquim José Hodrir,ues Torres, Presidente 
do Tribun:d do ThPsouro Nacional, €m rPsposla 
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ao Oflicío do Sr. ln:;pcctor da Thesouraria da Pro
víncia de~ Sergipe de 18 de Julho deste anno, n. 0 

:\::-\, pedindo e~dan•cimentos sobre dever-se ou não 
considerar como (liYicla de excr·cicios findos a 
pot·centa~cm pron•n i ente de cxccuçiics, cujo pro
dueto entrou uoq cofres em c\cr-cicios anter·iorcs, 
declara-lhe que tal JHlrccuta~;c·m col!l drcito pcr-
1ence a cxcTcicios findos, ponpH~ tendo clla a 
uatm·cza de hum vencimento, u;io púde deixar de 
estar sujeita ás di~posições Geraes sobre as dívidas 
uão par,as dentro do exercício. 

Thcsouro !'\acionai em;, de Dezembro de 1 fl.;íO. 
Joaqu i rn José Jiod r i(~ucs Torres. 

N." 222. -Il\IPEHIO.-l1ortaria. de G de Dezembro 
de 18:í0. - .ÍJijl/'01'11 a l'us{l/1'11. dn 1/lm.a Canw1·a 
Muniripal d11 Ctirlt', fJIII~ tlr~iflllll o fn,.ul para u fil
liricn, dr'positn, t' rmrlo de fiJqo.~ aJ:ti~ciacs. 

2." Seccão. H in de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
gocias do fm per i o em (i de Dezembro de 1850. 

Sendo presente a Sua i\Iar;cstadc o lmpem
dor, com o Officio da 111m.' Carnara ]\Junicipal 
desta Cidaclc de ~li do IIH~7. pa;;sado, a Postura 
da mesma data, do thcor seP"uinte; ,, 

(( Jlc somente pcrmittido na Freguezia de Santa 
Anna o fabrico, deposito, c venda de fogos arti
ficiacs de hum e outro lado da rua do Bom Jar·
dim até a rua, que llea em frente ;Í Casa da 
Corrccção no espaço que fica eutre as ruas doSa
biio c S. Leopoldo. 

(( Todos os edificios, ({Ue se fizerem para seme
lhante fim, serão retirados para dettl.ro do ali
nhamento da. rua ao menos trinta palmos. 

(( fica assim fi:xada a dispnsiç:to do § I,. o Tit. G. o 

Sec<:"ilo 1." das Postura::: de li 1lc Se lembro de 1 ~ns. >> 
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lia o Mesmo Augusto Senhor pol' bem Appro
var a referida Postura. O que Manda communicar 
á mencionada Camara para seu conhecimento.
Yisconde de l\lont'alegrc. 

N.• 1'2~!. -l\IARII'\IIA. -Aviso de G de Bczemhro 
de 'I ~50. - JfawltL al'crr~l'rllfar luun disfinctim ao 
ltnifiwmc das pnrr,us tio ( 'mpn dD Imprríac.~ marinfwiros, 
IJIII' serrem de O!Jicial'.~ nwrinlll'iros. 

Jllm. c Exm. Sr. -Sua l\lagestadc o Impe
rador, Coufor·marJ<lo-sc com o que V. Ex. pon
derou em Officio n. u 1 . ·I ;18, datado de 2G do mez 
proximo preteri to, sobre a necessidade. de cortar 
o abuso , praticado pelas praças do Corpo de Im
pei·iaes marinheiros, de trazerem honés de pano 
fino e talabartcs, quando são nomeadas Officiaes 
marinheiws, alterando assim seus uniformes, por 
isso f{Ue taes praças não deixão por este motivo 
de pertencer ao referido Corpo , lia pm· bem que 
V. Ex. dê as ncccssarias providencias, para que 
cess.e semelhante abuso; c l\Ianda <rue ao uni
forme estabelecido se accrcsccnte hum distinctivo , 
qnc designe o lucrai' do Oflicial marinheiro, e que 
será hum galão de ouro para os Guardiõcs, uous 
para os Contramcstr·es, c trcs para os Mestres, 
('ollocados na manga direita da farda, em sentido 
contrario dos distiuetivos do Corpo: o que com
munico a V. Ex. para seu conhecimento e exe
cução. 

Deos Guarde a V. Ex. - Paço em G de De
zembro de 1850. - l\lanocl Vieira Tosta. - Sr. 
l\lir,ucl tlc Sousa l\Jello c Alvim. 
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N.o '211,.- IMPEI\10.- Fartaria tlc 7 de Dezembro 
de 1850. -Ordena que n lJircctoria da Soácdadc do 
1'/watro de S. l'ctlro de .llcu11lara p1wcdn quanto antes 
á liquidação de sua.~ rontas, cessando d' onL em diante 
o au.cilio l'oncedido pdo Dl'l'rclo n. • ;J~)~ de .1 de Se
tembro de 1 ~iG. 

2." Secção. Ptio de Janeiro. l\linistcrio dos Nc
;;ocios do lm per i o em 1 de Dezcm bro de 18;)0. 

Tendo expirado o tempo de duração da Soeic
dade do Theatro de São Pedro de Alc.tntam; e 
cmnprindo por tanto <pJC clla proceda quanto antes 
;Í litpiidaçio de sua:; contas, a fim de que, de todo 
desembaraçado aquelle Estabelecimento, possa o 
Governo providenciar· convenientemente sobre a 
sua dirccção, em termos que não fique de modo 
alrrnm privado o publico da Capital do Irnperio de 
tão util 1ncio de diver·são e recreio: assim o l\Ianda 
Sua l\lagestade o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias do lmperio, participar a Dirc
ctoria da mesma Sociedade para seu conhecimento c 
1n·ompta execução; ficando na intellir,encia. de que 
de\'erá dar conta no mais breve prazo á mesma Se
cretari:t d'Estado de se achar concluída a dita liqui
dação, para a t{ual, a)<\m do producto das Loterias 
j[t cxlrahidas, dc\'erá r.ontal· com as que possii.o 
faltar para completar· o numero de quatro annual
mente, desde a promulgação do Decreto n. o 3!)8 de 
A de SctemlJI'o de 184G, até o dia em que expirou 
o prazo de duração da Sociedade; cessando desse 
dia em diante a continuação do auxilio concedido 
pelo mesmo Decreto, nos termos do Artigo 2. o do 
de 20 de Setembro de 18~~8. -Visconde de 1\Iont'a
le~re. - Commnnicou-se ao Doutor lnspector dos 
Tucatros. 
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N." 225. - GUERPu\. -Em 1 de Dezembro de 
1850. - Circular aos Presidentes das Províncias ma
ritima.,, tlecluran{lo-llws que niio tem direito a pas
sagem por conta do Gorerno nas Barca.~ da Companhia 
de Paquetes a rapor os rsaaros dos O!fitiaes cmbom 
estes siyiio em sc1TÍ ro. 

llio de Janeiro. l\linisterio dos Nq;ocios da 
Guerra em 7 de llczcmbro de 1 ti 50. 

lllm. e Exm. Sr.-- De Ordem de Sua l\Iages
tadc o Imperador, d, · hro a V. Ex. , que não tem 
direito ú passarrem por conta .Jo Governo nas llar
cas das Companhias de Paquetes a vapor·- os es
cravos dos OJiiciaes, embora estes siGão em serviço; 
e por isso, sempre que Y. Ex. mandar dar passa
r,em aos mesmos escr-avos, deverú Jogo commu
nicar á. esta Secretaria d'Estado , com declaração 
do nome do Oilicial á quem pertence o escravo, 
para se lhe fazer o competcnle disconto nos seus 
soldos. 

Deos Guarde a V. Ex. -l\Ianoel :Felizardo de 
Sousa e l\1ello.- S1·. PI·esidente da I>rovincia do 
l'ará. 

N." 22G. --FAZENDA. - Ern 7 de Dezembro de 
18GO. -A mrwda r notas t]IIC t'Hfrar nus cofres de 
Dcpositos e Cnurucs do Thc.~ouro c Thcsonrarias zwssa 
por mpprimcnto pam o Cofre Geral. 

Joaquim José Hourir;nes Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro l'Sacional, ordena que 
todas as quantias em notas c moeda Nacional que 
existir ou entrar nos cofres de Depositas c Cau
ções do Thesonro e Thcsonrarias das rrovincias, 
depois de cscripturadas no Livro respectivo, pas
sem loGo para a Caixa Gerai como supprimento. 

Thcsouro Nacional em 1 de Dezembro de ·18tí0. 
Jo;Hptim .Jo< llodri{~11c~ Torrct". 
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N." 221. - BIPERIO. -Aviso de 9 de Dezembro 
de 18GO. - Ordenn q11e :<rja rrl'olhido fiO 1'hl'so11ru 
JlulJlico o prod!lrto liqnido das Loterias mw:ctlidt1s WJ 

Thcolro tlc S. l'rdru de .1 /nmtora. 

2.a Scc(ão. Rio dt' Janeiro. ~lini:;IC'rio dos Ne
fYOcios tlo Imr>crio em ~~ de lkzembro de n~;,o. ,, 

Sua 1\Iar.csradc o Imperatlm· lla por bem que 
Ym. faca recolher d'ora em Jiantc ao Thcsouro 
l'uLlico: para ser entrcr,ue a quem de direito per
tencer, precedendo ordem deste l\linistcrio, o pro
dueto liquido das Loteri~ts concedidas ao Thcatro 
de S. l'edro t!c Alcantara, continuando a fazer ex
trahir h uma em cada trimestre, na conformiJade 
do Decreto n." :308 ele 4 de Setembro de 1846. 
O ({tJC communico a Ym. pa1·a seu conhC'cimento, 
e execução. 

neos Guarde a Ym. - Yiscondc de I\Jont'a
legTc. -Sr. João PcJro Ja \"cÍ(P· 

N.o 228. -1-'AZENDA. -Em 9 de Dezembro de 
·1850. - Os titulas d{l divida passiva inscriptos até 
o 1 . o de .Joneiro de 18!, ~{ nrio prescrevem. 

Joaquim José Ilodriaucs Toncs, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional , declara ao 
Sr. luspector da Thesouraria da Província de S. 
J>edro do Sul, em solução á duvida exposta no 
seu Oflicio de 2 (lc AGosto findo, sob n." G5, 
que os titulas uc divida passiva contrahida até o 
tim do armo de 182G, c iuscripta até o 1.0 de 
.Janeiro de 1843 , e o mo o perm i ttio o Art. 20 
da Lei n. 0 2!,.3 de 30 de Novembm de 18~3 , não 
prescrevem , e que por tanto podem ser resga
tados com Apolices, devendo porêm ficar· na in
tclliGencia de que f'.:Ío as t\poliC'cs que H~ derem 
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em paGamento dos titulas de di \'ida, c não os 
mesmos titulas, que vencem ju1·os, sendo estes 
contados da data da insc1·ipção. 

Thesouro Nacional em 9 de Dezembro de 1Sr10. 
Joac1uim José 1\odrir~ucs Torres. 

N .0 229. -Em a de Dezembro de 1850. - DiXJW
SÍ!'IÍ('.~ a 1'1'SJ!I'Ítn de snbrcsalcntcs das cmbarca~·õcs. 

Joaquim José IlodriGur.s Torres, }'residente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, em solução ús 
uuvidas expostas pelo Sr. lnspector da Thesouraria 
da }1rovincia de Santa Catharina no seu Olficio 
com ela ta de '17 de Outubro ultimo, sob n.0 13ü, 
tem a declarat·-lhe: '1." que na fórma do Art. I." 
~ 7, 0

, e Art. 4. 0 do Jtegulamento de 28 de Agosto 
de 184.9, explicado pelas Portarias de 2'7 de Ju
nho e 9 de Julho deste anno , deve o Inspectot· 
da Alfandef,'a determinar á vista da lista dos so
bresalentcs, apresentada pelo Commandante do 
navio, c tendo em consideração o numero da 
tripolação , os usos c costumes da Nação, a que 
pertencer, e demora que pretenda ter 110 porto, 
(ptacs os sobrcsalentcs que são necessarios para o 
uso c costeio do mesmo na ,·i o , sua tri polaçiio , 
passaseiros c animaes que tiver a seu bol'(lo du
rante a estada no porto, c quacs os sobresalentcs 
que não sendo para isso nccessarios devem de ser· 
depositados , indicando o lnspector hif,'ar para esse 
d€posito: 2. 0 que a primeira porção (a reputada 
neccssaria para consumo durante a estada no porto) 
he sempre li\'rc de direitos, mas que a segunda 
(a destinada para deposito) ueve-los-ha patjar' 
(}Uando os Capitães não quizercm deposita-la effe
ctivamcntc: 3. 0 (llle os direitos de consumo devem 
de ser cobrados , como pena, de to elo o excesso , 
on diminniç:ío dos; sohresalcntcs, qnando for fle 
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mais de 10 por cento a tlill'erença encontrada en
tre as quantidades descri pias pelo Commamlante, 
e as <pie etl'ecti vamente se acharem: lt." que só 
devem set· considerados como livres (le dir·eitos de 
consumo, embora outros estejão incluid.os e con
tcmplados como sobrcsalentes nas listas apresen
tadas pelos Commaudantes, os gcneros trazidos a 
bordo para snppr·ín~m a falta dos uecessarios á 
eonser·vação e navegação tlo navio, sustento da 
trípolação, c passageiros, c dos animaes <ptc con
duzir, como expressamente o declarou a 2." 
parte do Art. 1." do ltegularnento de 28 de Agosto 
de ·18 '•9 : f). o que lli~lll a Tabella <la Lei de :10 1le 

1\Jarco J.e 1 ~<~!.l se acha mais em ,.if!7or J>ara refTil-
~ ( l7 

lar a quantidade dos sobresalentes necessar·ios pam 
o consumo, durante a estada do navio no porto, 
e nem pódc ter já applicação a doutrina do Art. 1.0 

do Becreto de ~~ ~lc Outubro de 184'~, qtw se re
feria a. hum systema dilfercnte do l(lH' foi cstahe-
1cciclo pelo de 28 de Julho de 18.Ja. 

Thcsouro Nacional em n de Dezembro de 18:-íiL 
Joaqnim José ltodrignes Torres. 

N. 0 230.- ll\H>ERIO.- Aviso de 10 de Dezembro 
de 1850.- A71prova a medida propostn pelo Dircctor 
(;cral do Correio dl' fit:cr dcnwrat· por uwis hunw. 
hora na Bcpm·tiçiio n Turma tl(t tarde do Corrt~io 
do, Côrtc. 

3." Secção. ltio c]e Janeiro. l\liuistcrio dos Ne
!jOcios do lmperio em 1 O de ])czembro de ·J8f>ll. 

Attendendo Sua l\Iagestade o Imperador· ao que 
Vm. pondera em Oflicio de 7 do corrente mez, 
lia por bem Approvar a medida, qnc propõe, de 
fazer· dcmorat· por mais huma hora na B.epartição 
a Tnnna da tarde do Correio da C(h·tc; vi.,lo <pw 
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ficando pelo Regulamento de 25 do passado, que 
se vai pôr em execução, prohibidas as malas nas 
casas elos donos ou consignalarios de navios, OH 

outras quaesquer, torna-se necessario ampliar mais 
o tempo relativo áquella parte do serviço. O que 
t'ommunico a Vm. para seu conhecimento. 

lleo!'; Guarde a Vm. - Visconde de 1\lont'a
lf'O'I'Po -- St·. llireclor Geral do Correio. ,, 

No" '2:11. -1\li\niNHA.- Aviso de 11 de Dezem
hro de 18fJO.- Manda oho~errar o Tabel/a, que marca 
" qurtntidodl' ~~ tpmlidadll dos pr~fectis, q1le se devem 
fill'llecrr rwg A11rios de Gw~rra d'Armada Nacional e 
ftiiJII'rilll d1· tod11s ns rl11sscs, pam mrla lunna das boms 
,/f fi11f11 o l'll/11 IJIII' Srtll 111'/JIIIdos o 

Sna 1\'Iagcstadc o Imperador, Couformando-Sc 
rom o que cxpendera a Commissão encarregada do 
~~xame (l'annarncnto da Repartição da Marinha, em 
Oflicio no o ;,o de.',. do con,enle mez, ácer·ca fia Ta
bel la f{l1C aeompanhou o O!ficio do Chefe d'Esqna
dra f'ncarrcr,ado do Quartel General da Mal"inha de 
'),(i de \11osto ultimo, soh n." 782, c marca a qnan-
1 irladr e qnalidatk do:; projeetis, lJUC se devem for
ner.('r ao:; Navios d'Armada ~acionai c imperial de 
!oLho rl~ dasses, para cada huma das bocas de fogo, 
('.om que são armados, lLi. por bem que se obsenc 
a rcferith Tabe\la, que por copia tran:;mitto a V. S.; 
dr.nmrlo com tudo continuar a subsistir o Aviso desta 
Sr~cretaria <I'Estaclo do 'I." de l"everiro de 18'1-!}, pelo 
(tual se ortlcnou que os sohresalentes pam os Navios 
da HiYisào Naval do Hio da Prata fo~scm fomecidos, 
pl'ovisoriamcnle, com <HJGmento de hum terço: o 
que commnnico a Y. S. para seu conhecimento e 
P'\I'I'.IIÇàO. 

Oco!'; Guarde a Y. S. Paço em 11 de Dezembro 
rle 18!íO. -Manof'l Vieira To~t<1o -Sr. Antonio Pc
Jro dP Cana lho. 



J'abellu que marca a quantlllttdt~ e qualidade tio~; pny,•ctis, I]IIC sr 
dct•em /umecer ao. s ~vavios de guerm de todas ~ts classe.~, para 

caca /nona das bocas de fóyo, com que s11o armados. 
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Canh:1es ohuztsde Jfi c,'m Oll C~llihn~ lrilll;t. :JO 20 I!J 
Canhlíe< niHIZf'S de calihresup<Tior a trinla. :J!• 1 í 
Carnnadas do llll'~nuo calibn• da~ pcç:1s . .. 1r, :?O '2!1 
CIIO!I:U!;os d" outro"""'""'''' c:tlihre .... IK n 2f. 
Caronadas das embarc:u;úcs !llind:os .•..... ·-r·.. ;:;, 
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Canhties obuz<•s <lecalii!l'(' '"I"'' ior a trinta. :j•, U 
f.:aronadas do Uli'SillO l'alilwe ""' !'''';'" :1~ t-~ I.) 
Caronadas dt> outro q11alqll<'l' , alilw<·.. 1:3 27 J:, 
Carouad~t" das •~rn!Jal'c:u;tJcs 1niwla...;.... . . . . . . . • J!, 

--~------
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Pe<;as longas, ou curtas ............. . 
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1.• Toda a embarcac;in de guerra qu<' não lllOIILIJ' mais de s<~is bocas de 
fogo, será for1u•cida <le projedis, ,:.,.,,o c:onhrllldra, qualquer que seja a Sll<t 
arma cão. 

2.a :O fcwncdn1~!1tn de balas oca-, sPr.i pnwisnrialll1'111.e t·egttladn, SPg'llltdo a 
~-ap~cul:ul_c dos pauJes, 'I'"' tem de r<'<'<'IH'r ,. ;;<1:11 dar :í hordo scn•l'ill:tlll<'s pro
JCclJS; nao dc_,.,,lldo. embarcar-se lllai., do 'I'"' aqu<·ll<·s, que puden·111 ,,e1· ;u·
nunados r~os d1tos p:uoe.~ en1 suas couqwtt·ntes cai\as ~ pn~eHcht'lldo~<Je 0 nurnero 
tot:tl de t1rns con1 !l:tlas r~1zas, qu uwtr:diJ;L 

f)nartd .(;<·n•·ral da ":•rilll':t '!1: "'' \~•><In de tH:,n --J!ir;u.-1 ,(,· Suuw :llcil•· 
, . ... .fft'rlf!. {,fJIJitll 111(.'. --- fnUtl {\f."f/ \ .. ,i· 1· !;tU.'7/f·nrjlt' 



..... 

PÁGINA ORIGINAL 
EM BRANCO 



i\." 1:Y2.- IAZE~DA. - Eur I ·I de Jlczernhro de 
1 r-;:io. - /~':rj!liuuJIO do /ll'r/'1'!11 dl' 1,. 1fl: .1111/Jp tk~f( 
ti/11/0 11." lií;,. sulm· 1111'/'tllrlurin~ tf<'Sjlllt11111lns rl!/11 mrto 
d1: 'I'' in . 

.ln<H{Him Jo~r': Jindri(~tlcs ToiTr·:;, l'rcsidcnte 
do Tribunal do Tlw"onm Nacional , declara ao 
Sr. I11spector· da Thesonraria da PrnYincia do Ccar;Í, 
em resposta ao seu llllicio n." G 'i ele 31 de Ou
tllhro ultimo, que o Decreto !l." G/:i de '1 de 
.lullw do corrente a11no, determi11a1Hlo qne sú 
nas Alfanrler;as, de que nellc se traia, se pl'l'mitta 
despacho de mercadorias c"trangciras com cartas 
de r,uia de llllmas para outras J'roYincias, apenas 
o prohihc entre as All:uuler,as não meueionacJas 
de Províncias diYersas, c 11iln entre as de lmma 
mc·sma Província; cli_:n·rHln por t:~nln e<msidcrar
sc c:omo opposla ;'t \·crd;Hkira inlclli:~cncia do dito 
Ih-creio a que IIH• tr'ltt dado esq Thesotllaria, 
deixando de <'lliH'eder os referidos despachos com 
carta de r,uia da i\lfand<'f~a da Capital para a da 
CirL1<lr: do Araralv <k.;sa l'nl\incia. 

Thcsouro N:~cion;tl em ·11 de ])czemhro de 
n:;,o. -Joaquim .Josr~ Hodrir,ues ToiTes. 

N." 2;{;). -Em I :1 de Dezembro de 1850. - Sd/n 
1: 1'1//11/III/11'11/IIS dl' 1'1'/'{it/tii'S JIUSSIU[as (1, pedido r/1: 1111/11-

Tir/w/rs r: jlrT/'11 o St'II"Ít:n ]111/Jliro. 

O Sr·. i\dministrador da 1\ecebecloria fique na 
llllellir,:eucia de que o Sdlo elas certidões que se 

'
•assarem na Secretaria <!'Estado dos Ncrrocios da ,, 

Fazenda, Cartorio, ou outras Repartições elo The
souro a requerimento tlc antoriel:ulcs, c para o 
~;crvit;n publico dcvtTá SCI' par,o pelo expediente 
da Hcecbcdoria; c quanto aos emolumentos dt.: 
!acs certidões bastará a IIOI<I da sua importaucia 
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posta na Itcpartição oudc f(H·cm passadas, a fim 
de se }1avcr tudo das partes 'llla11do deeahircm da 
acçiio. 

llio ,{e Janeiro em J:l de DezPtllhro de 1R~,o . 
.Joaquim Jost; Hodrir;nes Torres. 

~- u 2:!'1 .• - L\IPEHIO.- ~\ \'Í~o de 1:: de Dezembro 
de 18:í0. - J/owlo Í!llfl/!j/(J'fll' lj/111/;/u 1/JJ/n lu!!JIII f'o-· 
h!11Íit .llilillll' IW pul'lo du U!'l'uiu Jutuh!f 1'111 Sllil I'0/1-

/llll'llf'Íil mm u l'iu Til11r:J!I, 1111 ]
1!'uriwiu t!c S. l'uulu. 

lL.' Sect:;i'ío. !tio de Janeiro. 1,lir1isicr·io dos Nc
;;oeio:; do lr11 per i() em I:: de n~~:~:lll b;·o de 18;)0. 

llln1. e Ex111. Sr.- Hav!'tldo Stta \Ia;;-t•sfadc 
o Imperador Ite:>olvido \landat· estabelecer a Culo
uia \lilitar ha tempos proiectada uo porto do ar
roio Jatal1y, na sua cunfluencia eo111 o rio Ti
bal',"', e na marrrern direita de~ I c, :1 scruelha rwa 

t J f 1 " 

e debaixo do mesmo svslema da Culouia :\lilitar 
fundada na lll<U'I'l'lll do' rio Tocatins da Província ,, 
d<' l'ar(t, a <tua!, ao IIII':iii!O le111po que deve scr
,·ir de celltt·o c uuclco de po' o;u"·;io, tem de au
xiliar o tran,;ito pela nova via de COillllllltiÍea~·<io 
entre a Colllar<:a da Curitiba dc~:;a Prw.-incia , all·~ 
a Cidade de Cuyab:t, sobretudo na parte rpte com
prehcnde a nan:'(~a<;:to fluvial desde aquclle porto 
pelos rios Tiba;~y, Paranapancma, l'araná, I Vt;

uheyma até o rio Brilhante, onrk em tempo op
portuno se fundará hum a Col•ll!Ía semelhante: lla 
por. bem o i\Iesmo Augusto Senho1· <[LIC V. Ex., 
ouvmdo o Barão de 1\ntonina, Di redor da estrada 
naquella nova via de communica<;i'ío, e de aeconlo 
com ellc, faça iuallr;urat· quanto antes a referida 
Culouia do porto do J.1tah~ , a qual se rcr~cr[t pelo 
ltq~ulauJetllo dado ;'t mcuciouad<t Colonia uo rio 
Tocatins, lllalldado cx~~eular pelo Decreto 11." GG:2 de 
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22 de Dezembro de Jtl'l~), do qual se lhe rcmellcm 
dom; c-..,; em piares impre~sos 7 hum dos <pwcs enviará 
Y. Ex. ao sobredito lbrão para seu conhecimento 
c para uso da Colonia , ficando a caq~o dessa 
Prcsidencia o rq;ular a economia da Colonia por 
rncio de instruccões adectnadas, que somente po
dcr:ío ser orr;anisada~ ;, vista das circunstancias 
peculiares c loc:H~S conhl'cidas do lllCSrno Barão, 
de c11jo patrioli::mn ~·~pera o (~nvcrno 1mperial 
roda a eoadjw,·acJío p:11·a St.:T conclnida hnrna em
preza, a qnc clle dco principio, c a que se ha 
dedicado com o zelo, l{'lC lhe he proprio. 

O que tudo comrnunico a V. Ex. para seu 
conbceilllento c execu~·ào; prevenindo-o lle que 
nesta data se expede Aviso ao The~onro Nacional, 
pnra que pela Teso11r:•ria dessa l'rovincia se 
ponha á disposi~·;i.o de Y. Ex. a qnantia de tres 
contos de n:is p:1r·p. occorrcr ás dcspczas com a 
fu11da~<io da projeetada Colonia, e seu co~teio no 
actual exercício. 

Deos Cuardc a \.Ex..- \iscon1le de l'llont'a
lcrrrc. --Sr. l'rcsidcnll~ da Prtwincia de S. raulo. 

N." 2:1:->. -FAZENDA. -Em H de Dezembro de 
·18f>0. - (}g 2 ]IIJI' 1'1'/1/tJ do ru/or das CIWSOS lflll' 

1101' opprllrrçrlo ·rtln ás Jll'ilt('lit:.~, ]11'1'(1'/11'1'111 ns Tllr.~oum-
I'Íos 01/ifl' SI' {iÍI'/11(( 11 ji/'UI'I'SS!J • 

.loaquirn JcN~ Ptotlriw~ns Torres, Presidente 
do Tribunal do Thc~oiJJ'O Nacional, em solução 
:'t duvida cxpcndida pelo Sr. Jw;pcctor da Thesou
J a1·ia da Província de Ser(iipc em seu Oflicio de 
1 /,. do possado' sob 11. o s;~ ' deelara ao mesmo 
Sr. lnspcelor que o prodnelo dos direitos de 2 por 
cento do valo1· das eausas, I{IJC por Yia de appel
bcão forem rcrnclf.idas da ProYincia ele Scrfl'iJle 

. •J 

para o Tribunal da llela~·:io da llahin , f;1z parle 



da I'<'IHia Geral da mesma Província Je Scq~ipc; 
por cpwuto scnclo este imposto devido pela sim
pie; propositura de huma demanda em Juizo, c 
por isso de huma natureza diversa da do Imposto 
da Disím<l da Chancdlaria, á <{UC substitui o, h e 
claro que de\·c pertencer á receita da Provir11:ia , 
Ollde SI' f'l'll'llla O prOCeSSO. 

Thcsouro Nacional em I '1· de Dezembro de 
1 t);,o. -Joaquim .José l\odri:~ucs Torres. 

N." 2~W.- Em 1', de Dezembro de 1R50. -Amplia 
u jii'IC:.O fJIIJ'U llfil't'SI'/1/II~·fi,J du dnrwtlf'Jt(O q11c c.áye o 
.·ltf. I~~; d() llt·ulllutwllln tf,. 30 de Maio de 1 ~:3fi . 

.Joaquinr .lost: llodrir~ucs Tones, l'residcnte 
do Tribunal do Tlu•souro :\acionai, ampliando a 
Ordt~m Circular 11. 0 .',:l tle li de l\laio de HV,G, 
autorisa os Srs. lnspeetores das Thcsourarias das 
J>rovincias para concederem ás pessoas de reconhe
cido credito hum novo prazo, que não exceda a 
quatro rnezcs alt~m dos marcados na Ordem n.0 127 
de '2G ele Novembro tle 18'12, explicada pela de 29 
de Outubro de 1:-\'111 11." ·101) a fim de apresentarem 
t'OlllO c:xirr,e o \rt. 1 tlG do Herrnlarncnlo de 30 de t ,, 

1\1:! i o de Jl);;(j , o docmncnlo de dcsearrra das cm-
•J 

ha rcari'ics des)J;u·lradas com rrcneros do Paiz de h uns 
' tJ 

p;u·a outros portos do lmperiu. 
Tltcsouro .Nacional em 1fl. de Dezembro de 

1:-)~,o. - .lo<upiim José ltodriaues Torres. 
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N." 2:li. - BlPE1110. --Aviso de 1G de Dezembro 
de 1 B50 -.1pJ1ruca ,. 7111/lula cJWitlar o lkrrulamcnto 
rrori.~orio l)(l/'a os C.l'l/11/1'.~ )JI'Cjiiii'II(Ol'ÍOS 11(1. Escola tl~ 
Alrdirinrt 1 cstrt Cdrft'. 

2." Secção. ltio de Janeiro. i\linislerio dos N'e
pocios do lm[>erio em Hi ele Dezembro de 1850. ,, 

Tendo Sua l\Iagcstade o Imperador i\ pprovado, 
e lia \·endo por hem t(UC se execute o Her,-ulamcnlo 
Provisorio sobre a maneira de se fazerem os cxa·
mcs preparatorios na Escola d~ 1\Jcdieiua desta 
Cúrte, proposto pela respccti v a Faculdade, e que 
com eslc baixa. assil!,nado [>Or José de Paiva ~Jarra-

• " lh;ies Calvet, Oflicial Maior desta Secretaria d'Es-
t.ado: assim o communico a V. S. para seu conhe
cimento ~ exccm:ão, c em resposta ao seu OfJicio 
de i> do corrente sohrc aquelle objccto. 

Deos Guarde a V. S. Visconde de l\lont.'ale(~rc. 
Sr. Doutor José l\Iartins da Cruz Jobim. 

Rcynlamcnto Pnn:isorio, n qtw se 1't'ft'1't: o A risu tlc.~ta 
data, solll'c a numcim de se {tr:ernn os exames JH'c
parrttorius nct Escoln de Jlfcdiàna desta Crlrte. 

Art. 1." Na ,·espera rlo pnrnc1ro dia de 
exame os Examinadores, em cnnlercncia com o 
Director· da Escola, formarão ccrlo numero de 
pontos, nunca menos de doze, para cada lmrna 
das rnaterias sobre que de,-e versar o exame. Este::; 
pontos ficarão em poder do Director. 

Art. 2. 0 No dia sq~uinle pelas dez hor·as da 
manhã, estando prc,;eulc o Director·, os Examina
dores, c Secretario da Escola, fará eslc a cha
mada dos examinandos' scrruindo a ordem de sua 
apresentação, até preenchet· o nnrncro dos que se 
devem examinar nes~c dia. 

Art. ~t" Lancar-se-ha em hnma urna tantas 
ecclnlas, rnhricada~ p<'lo Oircctor c Secrelario, <pwn-
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los li1rem os pontos, contendo cada lmma de lias 
hum nuuwro correspondente; e em seguida o pri
meiro examinando tirará lnuua dellas, cujo nu
mero indicar{t o ponto ~orte:oulo, que será de Latim. 
Hetirauclo-se immediatamentc todos os rspeelallo
n~s, e srn ta elo~ os examinandos na mesma sala crn 
roda de mesas, onde haja papd, tinta, c Biccit•
n;u ios Latinos, o l>rofe~:-or de Latim lt'r{t o pouto 
que todos escreverão ao mesmo tempo. Os exa
minandos escreverão isolados, c sem ~c connnn
nicat·em, a rcspcctiYa traduc~·ào dentro do espat;o 
de uwia hora, findo o qual a entr·egarào as:-ir~na
da á !\lesa. Na mesma con((nruidade seguir-f.ie
ha a ex tr·acção, e demonstração dos pontos: 1. o 

1k l''atlwmatieas: 2." de Philosophia racional e mo
rnl: 0." de Franccz ou lnglez; com a differença 
pm·t~lll que pnra a demonstração do ponto de l\la
rhematicas se coucedc tres quartos de hora, c para 
o de Francez ou lnglcz hum <Inarto de hora uui
ca IIICII te. 

Arl. 11·. 0 A' pi'Oporçào <iue se forem apresentan-
do os cscriptos, que serão datados e assir,nados pelos 
t~xaminandos, os Examinadores os irão lendo, e 
rm p::pel separado notarão seu pareecr sobre cada 
hum, que scr:'t rubricado pelo Secretario, c Exa
lltÍII:ulorcs. 

Art. G." Concluído o aeto, se ju1rrar-sc con
Yeniente, poderão ser chamados os examinandos 
a dar huma ou outra explicação; c retirados 
em fim da sala todos os examinandos, os Exami
nadores conferenciarão entre si, ú Yista das notas 
que tiverem feito, c em presew;a do Dircctor c 
Seerctario declararão a nota <{Ue se deve dar ao 
acto de cada hum dos examinandos , c a lançat·ão 
assignada por todos os Examiuadon~s tws mesmos 
t'sniptos dos examinandos. 

A r r. (i. 0 O Secretario l'l'celwrá todos estes pa
pers para st;>rcm archivadL:s, c lan·ar[t immediata
rneut e 110 Li v r o competente o Termo de exames, 
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(PJC sedt assiguado po•· ellG c pelos Ex.?minadorcs. 
Art. 7. 0 Todos os dias se renovara hum te1-co 

dos pontos, para o que, aWrn do ponto exti·ahi,·Ío 
para o exame, se tir:u·ão á sorte os ({lJe forem 
precisos para complemento do terço, os IJUae:; 
1iearão inut.ilisados. 

,\rt.. H." As dnYid.ts <[!te po~s:ío occnrrer 110 

excreieio destes actns st·rão resolvidas pelo Director, 
SeF,uindo a praxe da Esctlla. 

Secretaria d'Estado elos Nef{ocios do lmpcrio em 
1 G de Dezembro ele 18:í0. -José de Pai,·a \la:~a
lhães Calvet. 

N." 2:38. - A viso de 1 G de Dezembro de ·IS:íO. 
Onlenfl. lfiW tranÚl!!ln :wmpre lin·r·.~ de ]!Orle toda.ç og 
ya;cta.~ 1 ny/c;o.~ , 'f'lltf,Jilr?l' 1[11!~ ~~:ja 11 fiO I! to da. 7111 r 
tida on d~eyrulo. 

:J.' Secção. r\iO de Janeiro. l\liuisterio dos Nc
~~oeios do lrnpcrio em I G de JJezcrnhi'O de I ~;,o. 

Em solução aoOfficio de Vm. de 1:~ do pa:s
sado, n.o 221,., Manda Sua l\lagestadc o Imperador 
decl<"trar-lhe que devem sempre tnmsitar fines de 
porte todas as rrazctas lnrrlezas' qualqll<'l' que seja 
o ponto da partida, c o da cher;ada, por se•· i~t.o 
conforme ao ordenado em A viso de 11 do sohre
dito mcz, e ao ajuste que ha a tal rc~peilo co111 
o Gov<?rno de S. l\J. Britannica. 

Dcos Guarde a Vm. - Yiscoudc <k i\lo11f'a .. 
lcr,rc. -Sr. Dircclor (;cral do Concio. 
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N.') 239. - 1<'"\ZE~OA. -Em 16 de Dezembro de 
18GO. - I "1'/tcimcnto (11lc roii!JWlc ao scrvcntuario in
terino do Lugar rlt~ Escnvão da!i Capitanio.~ dos Portos. 

Joaquim José r~odrigues Torres, Presi1lente do 
Tribunal elo Thesouro l\acional, de conformidade 
com o Aviso do l\linisterio da 1\larinha de 12 deste 
rncz, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria da 
Província !las Alarroas, em respo~ta ao seu Ollicin 
de 20de0ntnhrn<

7

nltirno, sob It. 0 79, que o indi
viduo, que servi o interinamente o lugar de Seere
tario da Capitania da refei'Ída Província das Ala
r;oas' no impetlimcnlo do etfectivo' deve vencer 
tão somoente os emolumentos inherenles ao mesmo 
lur;ar, se o impedimento não tiver excedido de 
!pwrenta dias, e, no caso contrario, mais a quinta 
parlt' do rL'spce!in) or!lt,•nado, sendo nesta raz:ío 
altendido o s11h~titnto com o que lhe competir. 

Thcsouro Nacional em ·I G de Dezembro de I t)50. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

~.o 2'Jil. - Em Hi de Dezembro de 1850. - ~Y,io 
S'' dl'rem. l'lll!lfi)'ÍJ' /)!•,Tetos on _\"onu•rfçr!rs de EIIIJII't'!Jildo 
.~em o }iii!Jttl/!l'll!n dos /';'SJl''''fÍrn.~ /Jirl'itos, Sei/o, t: 

H 11!1)/ll/111'11 t ( IS. 

Jo~H[llÍm .José !toclri."ues Torres, Presidente do ,, 
Tribunal do Thcsouro Nacional, ordena aos Srs. 
Inspcctores (hs Thesourarias das Províncias, que, 
fazendo lwjc parte ela Hcceita Geral os Emolumen
tos !{Ue até a11 ui perlcnciiio á Secretaria <l' Estado 
dos Nc~ocios da Fazenda, conforme o Decreto de 
20 de Novernhnl deste armo n.u 73G, não devem 
mandar cumprir os Dl~cret.os ou ~omc~ÇiJes ele Em
prer;:ulo,; de Fazcwla rplC I hcs i~lrcm l'emettidos on 
apresentados, sem que alem do Sello respectivo e 
Oireitos paGuem os sohretlito:' emolumentos <{llando 
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uiio levem a uola <k os hanT parro 11a C(\rk, n·
;;ulando-sc na cobrau<_;a d('lles pela TalH'lla artlll'Xa 
ao lkerdo de 1\) de 1\hril de lt'í'1 11." :nH. 

Thesonro Naciuual Clll I (i de lkzemhru de I t\:'>0. 
Joaquim Jo:::é Jtodri(~liL'S Tnrn·,;. 

"\." '2'!1.- Em 1() de llcn'IIIIH·n de l:'~dl.- Jf,tl'
m m; jll'll::us jlrt/'11 11 l'ilfto:f,, r!l)s di11lu·i,.,1s 111'/'1 mdud11s 
jl!'flls f:'.ri{I'{II/'I'S tf,• /ll:f!I!'I'S ,/isf(IJI{••:: ,/il.\ f'IIJIÍfi!I'S 1!111ÍS 1/!~ 
SI'~SI'Itlu /r·yurts. 

Joaquim .lo,;é l\()(lrig11cS Tones, Prc:-;idenle do 
Trihttnal do Thesuuro !'\;.eional, atteudcndo Ú:> dilli
crddadcs <JUe Clll'Oittrào o,; Colle<·torcs das !tendas 
pulJI1cas dos lur;ares distan!l'S da:> Capilac,; d;r:; PI'O
YÍneias para cutrarcuí para os Cofre,; nacionacs con1 
;ts lluanlias arrecadadas ltld<':i <h lrirnc·~l!T:-i, CtJnf(>r

me delerm i na a O 1'\ I··' •11 c i r cu Lt r dc~ '2ll dl' \ lan:o de 
I W,.\), e ;t,; dcspc:~·1s 'l''L' são ohrir~acla,; a faz('t' com 
repelidas Yiag·cns para o i11dicado tirn; orde11a <pte 
o rekrido prazo sc,ja espa~·ado att'~ ::=-ci,:; llll'ZC=' para 
us Exaetores das \i! las <Tillr:tcs di~l:u:les das Capi
Ltes de sessenta lqptas p<tra e!rua; e outrn~im au
tori:-;a os Si·s. l11spedore:i d~ts T!tcs<•lll'<li'Ías para cle
\'arem as porccnla~;etts lhquell<·s Cullcclorc,; que, 
em atlcnt;:io Ú:; rd'nida~ di,;tarr(·ia:', e a exi:~uidade 
d;~ renda <ple arn'C<!<Liu, cstin:n'lll lll:tl relrilHiidos; 
deYcndo os IIJC~rno,.; Srs. ln~pt·ctorcs <Ltr imnH·diala
llJCllle conta :to Tlll'sorrro do u:'o qlJl~ {iz('l'l'lll da 
allrilmit;iío, <l'IC por esta oniL'l!llhcs he cmHTtlida. 

Thcsouru i'\ acionai cr11 l li dt: Dezcnrl1ro de 
1830. -- Jo:uptim Jo:-r~ liodrig·trcs Torres. 



N." 2-'•'2. -l\IPERIO.-Aviso de 17 de Dezembro 
de 1 ~50. - Enmrrcga lu una Commissão tla direeção 
do Th('(ll/'0 de S. P1~dro de Jlmntara; c dá outrax 
prucidl'ncias a rr~.~peito do mc.~mo Theatro. 

:2." Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
n·ncios do li11perio em 17 de Dezembro de 18ií0. 

I IIm. e Exrn. Sr.-- Achando-se em liquidação 
a Soeiedadc do Thcatro de S. Pedro de Alcantara, 
por te1· acabado o tempo de sua duração; e cum
priJHlo pi'Ovidcnciar sobre aqnclle Estabelecimento, 
a lirn de que uão fique po1· modo algum privado o 
publico desta Capital de tão util meio de diversão 
c recreio: lia Sua Mar,estade o Imperado,· por bem 
t~ncarret;ar Ja Direcção do dito Thcatro a huma 
Commissiio composta de V. Ex., como Presidente, 
e dos Cidadãos .Jo:io Pedro da Y ei:~a, e .Joaqui rn 
José dos Santos Junior. E por<[Ue a cxperiencia 
tenha demonstrado t[UC sem o cfficaz auxilio, e coa
djuvação do Govemo não podct·á mante1·-se aquel
le Theatro, lia onlrosirn o Mesmo Augusto Scuhor 
pm· bem c1ue , em quanto outras providencias scniio 
derem, continue elle a ser subsidiado corn o pro
dueto das Loterias concedidas pelo Decreto u.o 3U8 de 
.t de Setembro de 18~G, qne para esse fim se man
dou, por A viso ele 7 do eonentc, recolher ao Thc
souro Publico á medida que se forem cxtrahindo. 
Contando pois desde já com este auxilio, deverá a 
Commissão contractar com os proprietarios do Thea
tro o seu mTendamento, que em nenhum caso se 
fará por preço excedente ao que pagava a Socieda
de; entender-·se-ha com a Directoria da mesma So
ciedade sobre a acquisição das roupas, moveis, al
faias, e todos os mais objectos, que servem á de
coração daquclle Theatro; contractará os Artistas nc
ecssarios pat·a que e{fectivamente se mantenhão tm;; 
Cotupauhias, a Hramalica, a llc Canto c a de lJansa; 
•hl'<Í todas :1~ ''llll'<lS proYiden(·Í;!;;. 'JIIP fflrt'lll tll'·-

............. ________ __ 



<'ess:ll'ías p:H·a que se n;"io illtcl'l'otttpa pnt· ttlltÍI,• 
lempo a continuat;ito du,; Pspel'!aculos, e proporá a.l 
CuYcrno todas as li'IC dell(~ dependerem; esperando 
o m,-:stltl) Covern11 do zdo e dcdica<:;io de cada hu111 
do,; l\lt•tnbros <la Commi:'"<io, qu<' scr;i por clla ea
lmlmenlc de"~"ll1(H'nh:lda cst:t itH'tllnht•nt·ia. O <JlW 
t·omntllltico a \. E\. p:lr a :-il'll t'o:tlt•'t'ÍIIll'ttto; pn~
Yt'IIÍtHlo-o de <\Ht' 11cs!a dat:t St' l'\ 1wde A' i."n a t'ada 
hum d•1s outros \Icml•ros da Colllllli~s:·to. 

I )coe; (~uanlc a \. E"\.-' Íscnlldt• de \lot~t'a
lci'Tt'. -Sr. .Jo:'ío Pnt'Ír.t Il::rri«ut~ Faro. 

f} d 

:'í." '2',;~- JUST!C. \.-,\viso de 11 de llezcmhro dt~ 
1 N~>O. - _ j 11 J'/l'~i,f,·,~f,· tlu flforiwiu riu Hiu rlt• .lu
lleiru, sulu·ndn os ~l'flllilllt'S tl11ritlus nf/i'l'eridus Jll'ln 
.!11i::: Jlunícijltd til' J/um!u1: 1." st' '''' fimlltl(''iu do 
rllf)lrt )IOtil'-.~1' illljll'tlir 'JIII' 11 iJt.liri111/11 iljlf!'SI'I/Ir• )11'01'11 

dnnl/!lf'/11111 011 /r·s[r'JJ,lllu'/ul/ '!"'' 11 justijirf/11' 1!1/ 1/lrJs/n· 
SI((( l/1//lil'f'l/f'lll: 2 ." SI' /1111'11 I/ f'II/II'I'SSÚII I' 1(/'!Jlf/'1/-

1)11'}1/u t/u;; fiun::;ts 111' tif'l'f':>'uJ'iu IIJII!il'ttl·/u }'i'l'riu rlfl 

!'l'llliill/11!' Jluf,/im, fnulu ili!S rTimr·s J!lll,fir·us t'!llllf! 
/IIJS /11()'/ll'llllfl'f'S. 

:L' Scc(:i]'n. Hin d,~ .Janeiro. \lini-lf'ri,> dm 
Nt'{;liCÍll5 da .lll,li<:a t'lll I I d1· llt·zt'llthm d<· 18.-,n. 

llhu. e Exm. Sr. Foi presente a S. i\I. o Im
perador o O!lieio 11." '2 't l(tH~ e"sa l'residi'IIC'ia me 
diri:~·io cru l't dt~ Janeiro do concnte anno, pe
dindo soluç;'io ú~ ~l';~IIÍII!c~ duvidas propo~la~ pelo 
.Iuiz i\lunicipal de i\lacal~t'~: 1.' se na l'on11a~·ão 
da culpa pode-se impedir l(lle o indiciado aprc
!·cnte pro\·a documental ou tcslelllllnlt:d, que o 
.iu:;tífiqne on tllllSirc s11a innoccnl'ia: '2 ." se :'t vista 
do i\n. '2'2:! du llcrrul:tmetJto 11." 1 '21l d1• :n de .la. ,, 
nviro d.· !~·L!, par·a coJ:l'e~s:ío e arhitr;uucrll.o das 
!iaiH;as, til~ IH'c,:s~:tria a11dÍé'llcia previa do Protlllllm· 
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Publico, tanto nos Cl'imcs publicos como nos par
ticnlan·s. E conformando-Se com o parecer do Con
selheiro Procur·ador da Coroa, Soberania e J<'azeu
da Nacional, l\Ianch o i\Iesmo Aui!nslo Senho1· 

E ' <1 
responder a V. x. <planto a 1.a du\'ida, que 
não he repugnante á Lei <fUC o Juiz mande escre
ver a defesa verbal <pie offcrccer o indiciado no 
acto do interror,atorio ordl'nado no Art. 98 do 
t:odir,o do Processo Criminal, e mesmo <tne faça 
juntar· ao processo os documentos que elle lhe 
apresentar; mas não deve adrnittir inquirição de 
testemunhas por parte do indiciado, por ser is~o 
contra a natm·eza do proces~o da formação de cul
pa, no qual só se trata de saber se h a hlf~ar a ac
cusação. Quanto á 2.a, que púde deixar de ser 
ouvido o Promotor Publico tiOS casos em que a 
Lei não lhe incumbe a denuncia, pois só it esses 
casos se refet·e o Art. 222 do llqiulamento u." 
120 de 31 de Janeiro de 1842; o que entretanto 
não impede <tne possa o .Juiz ouvir o Promotor, 
ainda uos crimes de acção particular. quando 

' occonào circumstancias que lhe fação jnlaar nc
ccssaria ou util essa audiencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Ensehio de Queiroz 
Coitinho i\lattoso Camara.- Sr Presidente da Pro
víncia do Rio de Janeiro. 

N.o 2M•.- FAZENDA.- Em 18 de Dezembro de 
18GO. - Erratas nn imprc.~stio do Beynlam('nfn do 

Scllo de 1 O lic Julho deste anno. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribuna\ do Thesouro Publico Nacional, previne aos 
Srs. Inspectores das Thesourari:~s que na impt·cssão 
do Regulamento do Sello de 1 O do Julho <leste armo 
escapitr:io os se~uinles erros, que serão corregidos 
por meio de hurna crrala na Collt·eção das Leis do 

'f'l' 
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mesmo ::umo. Ao primeiro parttGTapho do i\ rt. :11,. 
onde diz - Autos que se findarem, ~~c., em lugal' 
de- 1 O réis deve ser 100 réis.-No Art. 4 7, em vez 
de Bulla de impedimento de matrimonio, ~\<c. , lea-sc 
Di~pensa de impedimento de matrimonio, &c. No fim 
do mesmo Artir~o, no período. -As dispensas e 
licenças, &c., supprima-sc a quantia de dez mil réis 
que está em frente. 

Thesonro Publico Nacional em 18 de Dezembro 
de 1850.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 0 2M>.- Em ·18 de Dezembro de 18:10.- Nilo tem 
lugar 11 iwlcmnisaç!lo tfog 2 por cento qnc nlêm dos 15 dt: 
cxportaçrlo se pogánlo desde 1837 a ·181,.8 do.~ cOU11VS 

na Pmvi111·iu ·do Jlio Grande do Sul. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, participa ao 
Sr. lnspector da Tlaesouraria da Província do Rio 
Grande do Sul, que a pretenção de alguns Negociantes 
dessa Provineia de lhes restituírem os 2 por cento 
que alêm dos 15 de exportação a que estavão sujei
tos os couros da dita Província, pagárão desde 1);31 
até ·18/lS foi indeferida por immediata Resolução de 
Sua 1\Iagcstadc o Imperador de ·17 de Julho deste 
anno, tomada sobre Consulta da Secção de Fazenda 
do Conselho d'Estado de /~ de .lunho. 

Thesouro Nacional em 18 de Dezembro dt~ 
1850.- Joaquim Jost~ Hodrir~ncs Torres. 
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~ .'' :H li. - I\! PEit·IO.- A ''iso de I~) de Dezembro 
de 18:10. - /)t•f:/llra que as propostas pam os lugares 
dt· l1mfí·.wm·.~ do Curso Juridico dcvcriio ser feitas 
f lO I' f 11/ll'io rro tCSJn'tfi lXI Ministrrio. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua i\Iagestadc o Imperador 
!louve por hrm, por· Decreto de 12 do corrente, 
.\'omcar o Suh:'!ituto da Cadeira de Hhctorica do 
Collegio das Artes des:;c Curso J uritlico, Luiz Pau
lino Cavalcanti y,~llcz de Guevara, para o lugar 
1le Profe~sor l'llt•ctivo da dita Cadeira, com o venci
mento anunal, que se acha estabelecido, de oito
centos mil réi:; de ordenado, e duzentos mil réis 
Je r:r·atificaçào. O que commnuico a V. Ex. para 
sen 

1
co11hccimenttJ: ficando na intelligencia de que 

as propo~tas q t:t• em ca~os semelhantes houver de 
faze•· ao l)oder· E~.:~·cnt.iv•J, o deverão sempre se1· 
por meio de OITicio ao respectivo i\linister·io, por 
qnern cumpre serem tlpresentadas e resolvidas. 

Deos Gu:ude a V. Ex.- Visconde de Mont'a
lel!re.- Sr. Dircelor elo Curso Jurídico de Olinda. 

u 

N.":H7.--F.\ZE\!L\.- Em 1~) de Dezembro de 
1 S:'lO.- Srí f!''i f,·:u,· ri lfnula Jlrnrinriol o cxcc~so dos 5 
Jlrn· t·t·ntu o:f,fil'iunw·.~ de di:::inw qur ]la!JtWão nn cx
J!OJ'/uç•io us Y''llf'l'u,~ rlf prndutçrio das Pruáw·ia.~. 

Illrn. e Exm. Sr. Em virtude de H.esolu<.:ão de 
Consulta d<L Scq;iio de .Fazenda do Conselho. ci"Es
tado de J!r. do COITcnte, tenho de declarar a V. Ex. 
em solução aos quesitos feitos uo seu Oflicio de 19 
de Agosto passado, sob n. o 1 G, que á vista c.lo Ar
tigo9.0da Lei de H~ de Outubro de 1835, só deve ser 
considerado como nmda Proviucial o excesso dos 5 
por cento adclicionaes de dizimo na exportação que 
paga vão os generos de producção das Provinciaã, 
quet· tue~ ;;eneros; ~ejào exportados directa quer indi-
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rectanwnte, para portos f,·~ra 011 dt·ntro do lrllJII'ttn 
salvo ~c outra cousa se acl1ar dclcnninada pe\:1~ l.t·i~ 
Jlrovinciacs. 

])cos Guarde a Y. Ex.- Palat·!u do Hio de .Ja
neiro em 1D de Hczemlno de 1~;111.- .loaqnim .lo~t· 
H.odrirr11es Torre~.- ~r. l're~idcn1•' tl;~ l'r.,\·irll'i;t de 
Santa "(:a tlt a r i 11 a. 

N." 2'rS. -- nJPEiliO. ---1hiso de ·.:o de llt'Jctttln•• 
tk ·I H.->0. - Ordl'!l(l 'JIII' 11 Fucu/,!u,ft- ti:· JJ,·di: Í11•1 

til'pois d1· dl'ii/11'1'111' sulm· 11 ronr.·uit'/1' iu .Ir· .\t'!' tlu.íu 11 

( 'otfi'Í/'11 tf!' J'll/'10.~ I/I! ],1'11{1' d11 t/t• _f /111(11//IÍII IJIII' :f 

1'!'1fl/1'/', fit('lf 11 Jll'lljJIJSitt do Slllis(ÍIIIfll 11111Ís 1111/Í~l'' 

2." Scct:;io. Ptio de .Janeiro. l\Iinislcrio dos Nc
r;ocios do l111perio em 20 1lc Dczelllhro de l~:,o. 

Sua l\Iarrcslade o lrnpnador i\landa rcml'llt'l 
a Y. S. o incluso JTt('ll'rimento do 111'. .lo~~~ i\lau 
ricio J\nni'S Garcia, Lente da Cadeira dt: A !lato
mia des~a Escola, em que pede a ptTillllla da diL1 
Cadeira com a de l'arto,;' var:-a pelo l:dlccillH'll(Cl 
elo Dr. Francisco Julio \.a,·icr: c lia pm ln~m que, 
sendo presente [t respecti,·a Faculdade, prot'cda clla 
na conf'nrmidade dos Arts. 18 c ·J ~) do..; E~tatrr1o:; 
em vi:~or, <[llP ~~~ não :1t~hãtl re\·n;~·ados JH'Io ,\ri.. I;, 
da Lei 11." ;11 1

1 de ~:-{ de Outubro d<~ l~'tS, cuja 
doutrina cumpre conciliar· com o disposto na<[uclles 
Artigos dos Estatutos; fazendo a mesma Faculdade 
a proposta do Srrbstitr1Lo mais antip,-o, como l'oi 
ordenado em A ,-iso de li do corrent<~, depois de 
deliberar sobre a conveniencia de ser dada a Cadeira 
ao Lente que a recpiCr, visto fH~J·tcncer dk á mesma 
Secção, em que se tl:'t a nGa, circunstancia indis · 
pensavcl, para que possa d'ora em diante ter lu
Gar o disposto no Art. ·I q dos citados E~talnto;;. 
assim modificado pelo \ rf. 1:1 da lllt~IH:ionada Lei. 
() IJUP tudo COillllllllli('o ;1 \'. S. p<t.l':t SC11 t'Olll!!:('Í
IIICII(o ~~ i''\t'<'tlt';'ío 
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llcus Cuanlc a \. S. ~- \ iscoudc de Mont'a-
legrc.- Sr. Dírectur da Escola de Mediciua desta 
Cúrtc. 

1\" '2'1~1.- FAZENDA.- Em '21 de Dezembro de 
·) Í'\;11). - _{ /1/flt'rftt tlt• f/1'11/11 tf:• t 1111/ru \tu·iu1111/ 1111/i~JII 
'lllt' 1'111/'1/t' 1111 mfi·c 1{,· /Jtpusitus /11111/ims d:·rl' !W/' 111'1111 

tii/ISI'/TIIrfll 11/1: Si'/' [,~jllf/111'/1/1' {1'1'11/1/11,/f( • 

.loai[UÍm .l11s(; Hudri1~ucs Toncs, l'residcute 
do Tribur:al do Tltcsoul'O Nacional, respondendo 
ao ()li i cio do SI'. lnspector da Thcsouraria da Pro
víncia de Sauta Catharina datado de ;> do eoncule 
IIH'Z, sob 11." 1 (i:!, l'llr que pcq~trrrta se de,·e ou uão 
cnfcud('r iucl11ida na disposi~·ilo da Onlcr11 11." ;)~) 
1k 21 de l\ovembro proxinro pas,;ado a nweda de 
prata Nacional que entrar 110 Cofre de Deposito 
l'ublico; declara que po1· ora a moeda de prata 
de ~·:ruho Nacional a11tirro l[tle cu L rar 110 Cofre ,, 
de> :JcposiLo Publico ahi se conser·n~ att'~ ser h~
~~a I mente levanta da. 

Tlresouro Nacional em 21 de Jkzcmhro de 
I 8fíll. - .loar1uim Ju~(· Hodri.o-ucs Toncs. ,, 

N." 2:!0. --Em 21 de Dczcmhm de n~;;o.- As 
f'IJII(iiS r/us dl'rt'l/1)/ ('S IJIII' /i'ii/utll ,1, .'1'/' t•jlti:lldiiS tfl'-
1'1'/11 Si'/' 1'1'/!11'1/Í,/n:; llS J'/1•',\1111/'0/ i, I~ JIIIJ'II 1/S 1'/lfi'C!fll-

1'1'/jlt IIIIS fltlll'll)'llrfut·l·.ç Fisuu·s. 

Joaquim .los(~ 1\.udrir;t~e,.: Toncs, Presidente 
do Tribunal do Tlwsouro ~acionai, ordena aos 
Srs. lnspccl(lf'CS da~ Tlresollr<lrias da,; l'roYincias 
•pre expe<,·ão as ll('t'lc·· :q·i:1s ordens a lo.Jas as He
p3rtil;(tcs ele F:•zcnda 'í"t' lhe:-; ~(·jilo ~11hordinadas 
para q11e ITIIlcfl:Ío ;'ts J!IC"!Ua; Tlrt::<otl''arias 1'011-

las dtn> dc·;·•:!(lrc:-; llllt' fcnkín d,~ O'•,T ;1juiz:Hhc' 

.............. ________ __ 
TI 



a lirn de sl'rcm pelas mesmas Thesourarias enlrc
f:"IICS aos Procuradores Fiscacs, para prolllOVI'I'l'lll 
a :sua cobranca no Juizo elos Feitos. 

Tlresouro -Nacional em :21 de Dezembro de 
I ~;\O. - Joatprim Jo,,·. l\o1lrir,ues Torres. 

N." ·2:-d. -Em 'li cl1~ Dezembro 1lc ~~~~o.- /Jr·
duro as nuwrlus ,yi/,.ÍII/11/I'S 'JIII' ti1'1't'lll gl'l' l'l'n·l1ido~ l/tiS 

F~fii('IJi'.~ / 1 11/J/ÍI'il.~ I' )/IIS Jlif!Jifll/1'/1(11.~ 1')1/)'(' )11!1'/ÍI'/1/(//1'.~. 

Joaquim .los1'· li.odri:~ucs Tones, l'rc~idl'llle 
do TríiHJnal do Thcsouro Nacional, declara que 
s;!o rnocdas Na eionac,; , c d c ·:em por l an to ser IT

ccbida:s nas E~tacücs Public.1s, c nos flarramcn tos 
~ tJ 

entre particularc~ _jwlns valores mareados nos De-
cretos 11. u .r,tn de 'lt\ de 1\ín,·ern hro de i X'dl, c 11." 
fi'l;> de '28 de .Julho de ·l~',~l: 1." as q11c tiverem 
sido en11had:1s no lnqwrio dq)(Jis da sua ltHlepen
delt{~ia, c as que anteriormente cr:ío privativas do 
Brasil: :2." as pc~·as 1k ouro ele quatro oitavas, 
denominadas HH'ia~ dobns, cunhadas anles da re
fl~rida epoea, quer no Brasil, que1· em l'ortur,al. 
])elo que toca ás moetlas de prata, cunhadas na 
fôrma do Decreto de· '2~ de Julho de I t-\Vl, dcvcr<'t 
ohscnar-s1~ a disposit·:1o do Arl. 2." do nwsmo De
creto. 

Thesouro Nacional em 21 ele Hezcmbro de 
18GO. -- .!o:ut•rim .lw•; l\odri1rtH'S Torre~. 

" 

N. 0 2;)2. -Em 21 de Dcze·mlm) de l8."10. -- Sdlo 
fJIII! t/I'(('Ji!, jl:l:fll /' )1!:/;l,fll}r!: tfl' /l!'ii/!IJ/'11 I' l't'l'f i,/,)t'S 

dus rÍ(iltJ!t'S r·ifiiS l'iJI rii'/lllf,· tf!'ff, S • 

.loaqnilll Jo,,é 1\ndr!nnc"i TntTl'", !'rl'sidl'ttlt' 
dn Triht;n:d rio Tlt''"<lltl'" ',\;;H·i•lll:d, d<TLII a :w Sr. 



Jnspector da Thcsouraria da Bahia, em rcspo<;la 
ao seu Officio de 1;) do mez passado, sob n. o ~30 I , 
que' á ,·isla I la disposição do A r L ;~;) do ncgu
lamento de 10 de Julho deste anno, com toda a 
lcrralidadc se houve o Scllo de ll)() •·s. do man--

" dado de penhora, c das ('Crtidlí<'s das cita<:CH's fei-
tas ao pt'niH>r:uln t'lll Yit lttdc do mestno mantlado, 
JllaS n:io assim o Sello do termo de pen),ora c 
notificação do dcpositario; poi~ que estes actos, 
I!IIC'l' no dito Arti.no, 'l'll'r em alirtlflla outra dis-o (J 

}Hlsic:io do mesmo 1\ciTIJ!amento, 11<10 se achão " ,, 
cspeeialnwntc cla,;sificados, c snjcito" :'t hum Sello 
tarnhern cspcci:d, cor110 acontece com os manda
dos 1le penl10ra, e :1s certidões das eitações, e de 
quae:;,luci· ottti·os aetos judiciacs fl·itns em Yirtude 
dclles, q11e pelo sobredito .\rti;~n e,;pccialmcnte 
s:io snjcitos ao rl'f(·rido Scllo; deH'ndo por isso 
tacs actos f.Crcm re~<'J'Yados p:1ra par-:arl'm o Sello, 
como parte dos autos, :'t 1p1C hilo dt~ :-cr ~ujcitos. 

TIH'snuro L\ acionai em 2 I de Dezembro de 
18GO. - Joacp1im Jost·~ Jio,lri[jUCS Torres. 

N. 0 2~í3.-Em '21 de Dezembro de IH:íO.-Monda 
1'/'l'l'ltlnr l'mri,,lt'ÍII!I/1 11/1' 11 fl,'l{ltlnmr·,,fu da Tlu·snlt

l'lll'iu (;I rui, t' l'rufllrloriu, tl•1 r!lf's!ll//'1), 

O Sr. Conselheiro Jlircctor Geral Ja Despcza 
Publica f:u;a cxct'lllar provisoriamente o induso 
HC[jlllamcnlo para a Thc~ouraria (;cral, e l'ar~a
dnrias do The~ouro. 

liio em 21 cJ,~ Dezembro de 1S:,n. -.Joaquim 
Jost: Rodrir;ucs Torres. 

Ut·uulonwnto prm:isorio pora n Tlii'SOIIntl'in. Gemi, 1." 
c 2." Pru;otlnrins rln Thcsoum 

/\1'1. 1." Do 1. 0 de Janeiro de 18;;1 em diante 
:,t; dlectu:Jr;i:o pela TIH'SOIJI'aria (~c~ral as operaiJil'." 
rk lllO\ÍIIIl'JitO tk fllllllo,;, ljliC jli'O\ ÍPI'I'lll · 
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§ I." Quanto ;', Bcn~ita, da t'lllrada das rendas 
rernettidas pelas 1\cparti~·~-H·s de anecadaçilo da Ct\rtc 
e PI'Ovincia do H i o de .Lruciro, do produeto ela 
cmiss:lo de Apolices, 011 Bilhetes do Thesonro, c 
dos ao:si:ruados da :\lfándt·;ra, que se de~contarem; 
de remc~s;1:; 011 dt· l'tJI,, ;JIII,'a,; de :-:aqnes das Thc
~olll ia~ ''" de olllr;t,; l<t:H't-rt'S a f';, Ynr do Tlw
,;onro; da colrrarwa dt• tjll:ll'Stpl\'r "''Iras letras c 

dos ~oldo:; t•nlrt';;·IH'S pl'i11.-i di\'er~os Thcsoureiros 
1\ll t•rwanct;ados dn di~(H'IHiio tlc dinheiros publicos. 

~ '2." ()u:wto <'• De,;p,·za, do P"1ranH·rrto de Bi
lhetes 1k Loterias, 011 1k saq11t~s arccitos pelo The
~ouro, de l't'lllt'S~a par:t Loudrc•s, para as The
sourarias ou Olltras E~LHfws; e ela eutre1~a aos 
Thc:;ourcinJs c l'a~;adorc:-; de todo os \liuistcrios, 
que reccLcn•m dinheiro~ para par,-amcnto de des
peza a ~cu cargo. 

Ar L 2." Ficarú 1Ll refi.~ ri da cpoca em diante 
;, caq~o da 2." l'ar~adoria do Thcso~tro Nacional: 
1." a dt'speza efl'ecti\·a que art'· aqui era feita pela 
Thcsotll\llia r;eral: '2." toda a despeza de expe
dicllt<~ p~·rtencentc ao~ di\·t·rsos 'lit1Í~terios, qrw 
era par,o 11as Folh:ls da I.' l'ar~adoria do Thc~ouro. 

Art. :3." ,\ I." Pa~~adoria do Thesouro Naeio
llal ser:'t unicamente ellcarn>.rrada de fl<lfl',:ll· os \'CII-,, ( 

cÍIIICillos do pc~so:d, e por (•lia se f';IJ'Ú 11;!o st·, o 
pa;;anJl'IIIO dos de todos o:-; Entpn•gados, lliiC j;'t 
pm· ahi os recebem, mas lalllbelll o:-; \'cnci1nentos 
do IIICZ (k .Janeiro c ser;uinte:> de I1Hlos os Em
prq;adll.~ das 1\cparli<:tit•,.; de Faze11da da Ci•rk, c 
l'nninci;t do 1\.io <k Jailciro. I·>,<·t•p!tJ:to-~c unica
mente atpH.:lle:; que por (lL'I'IIiÍ~~:to do i\!inistro da 
1-'azenda receberclll Ih Sl'!IS vencimentos pelas Col
lcctnrias dos \lunicipio', cr11 qne rc,;idircm. 

Art. -'~." Culi!Ínuar:·t por ora a obscrvar-~e na 
Tbc~ollraria Cl'ral o :'y:;teflla de c:.:criptura~·:to att~ 
a3ora ~c;;tiido, corn a ~cguill!t' :d!crai"'Jt): que <k 
Janeiro <'111 dianll' o Li1 !O caÍ\:: ,l,: cada <'Xl'JTÍcio 

ser;'t diridido <'lll ranto.~, tf!l<tt:l!'.~ :o-;ío o~ llll'Zt'~, Clll 
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que o mesmo e:xcrcicio cstin~•· aberto, servindo 
hum em cada rnez; tntii.'J>orlall(lo-se no fim delle pat·a 
o scr,uintt~ a somma da l~eccita c Uespcza; c obser
vando-se em tudo quanto fot· npplic:ncl as dispo
sic<lrs do Iterrulamcnto de ~1 de Llczembro de Hl'lt). .. ,, 

1\rt. ~l." !!c applicaHI á '2." 1':1r;·:uloria do Thc
~onro i'\:tci()n:d a do11!1 in:1 do \rtit~o antt•t·edcntc. 

·\r t. li." i~a Tlw~\llll':liÍ:t t:eral ~n:'t c~criplu
rarla a receita liquida arn:c:u!acla pcL1s Ctdit•ctorías 
da l'ro\·inci:t do l\io de .!atn•iro, deduzido.~ o,; pa
rrarncnto,; le.nalin•·nk ft·i!os (H'los rC~(IC<'livns Coi-
'J tJ 

lectnrcs e as cnJJJilli:'~fws que pcrtctH'Cl'Cill a ellc~; 
e a H'll'i EsniY:Ics, niio sendo port~m estas abo
Bada~ ::•~' di toe; Collcl'lor·es se n:in depois que nas 
llirectorias t;cracs dt· J:cnda~ e de Cnntahilidade 
se \'('ri ficar qw~ n?lo se tem de f:tzcr, por qual
qner motint, d('drr!'Ç\Ics na:-; cortla~ apresentadas, 
que alterem a importancia da~ me~llt:ts commi~sõcs. 

liio de Janeiro em 20 de JJezcrnluo de IH~>O. 
Joa!lnim .Jo51! l\odrir,nts Ton't'S. 

N.o 2;"''1. Em 21 de llt·zcmbro d" 18.-Jtl.-- .l/11111111 

,.,.,'111/111' f'i'"risuriuul!'ill•' 11 Jl,·rtllill/lll'il/u riu .'.t't/'1'/11-

1 iu d' rxttl.ill dlls . \ l'ljlll iu:; "'' /-'u ~1'1/tilf. 

O ~ ... Co1tsclhciro Dircetnr Geral da Ocspeza 
Publica liquc na iutclli(;cucia de !ple do ·1." de 
Janeiro proximo futuro em dia11tc dcvt'rá faz('r 
CXI'CtJlar (H'Ovisoriatncnte (> Hcr,ulamcnto _junto da 
Scnclaria d'l'\t;!(lo dos \c.rrol'ios da Fa/.t'IHia; c 
• ' IJ 

tra notando os ÍllconYct:ÍctiiPs que por \'('nlura 
apresentar na pratica o dito ncr,ulamento' a fim 
de ~cr postcriornwntc rcyisto e n·duzido a llc
t'ITIO. 

nio cm 2 I Ih~ Pt•zt~lllhro de I s:,o. -- Jtl:t!{liÍIIl 

Jos1' Hndrinnc" Tnnt•s . . , 
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l:!•tjlllillllf'll/11 du .\1'1 1'1'{1//'111 d' J-.',l1tdu dos .\l'~jllltm du 
Fu :.nulo. 

L\l'ITL'I.Ll !. 

A.l't. I." A Scnctaria 1l'Estado dos Ner~ocios 
da Fazt~rH.la ser[t composta de hum üfiieial-maior, 
quatro Primeiros Oflieiaes e quatro Segundos ditos; 
e ter{t para o seu seni<.~o hum Porteiro, <{Ue lambem 
n ser:'t d,; Tribunal do Thesouro, hum \judante 
do Porteiro, e quatro Correios a eavallo. 

Cada hum destes Empregados perceberá os ven
cimeutos marcados na Tahella - A - anncxa ao 
Decreto n." ?:H) de 20 de Novemhro Jo eorreute 
<111110. 

Art. 2. 0 1\inr;ncm será uomeat!o Scuundo Ofli
~~ial da Secretari~t sem ter pelo menos a idatle de 
:21 annos, e mostrar-se ern concurso habilitado com 
os :;cgui11tcs re<ptisitos: I." ter· boa letra e escr·e
vcr· concetantL'IIte a lillr,-ua nacional; 2." saber· as 
quatro opera<;ões arithmeticas sobre numcros inteiros 
c quebrados; c a. o fallar' ou ao menos tr·aduzi·· 
com facilidade Franccz c lnr,lcz. 

Em in:ualdade dt~ outras circunstaucias serão 
tJ 

fli'Cicr·idos os concotT<'llles que tiverem mais habi-
litações academicas, c os Bachareís 'Formados em 
Direito podcriio ser nomeados sem dependencia de 
concurso. 

Art. ;{.0 Os Primeiros OHiciaes set·ão escolhi
dos da cla~~e dos Se:~uJHlos, e o Official-maior 
d'entre os Primeiros, tendo preferencia os mais 
haheis e zelosos pelo serviço, ou os mais antigos 
d'entre os de iuual merecimento. 

Na primeira orgauisaç:1o da Secretaria poderão 
ser confhidos os lur,-ares de Primeiros Ollicia~s á 
Bachareis Formados em Direito ~em depemlencia 
da onlem de accesso. 
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C<\PITIJI.O 11. 

Art. !~." A Sccl:ctai·ia scrú dividilla em trcs 
Scc<;ücs (alêm da de Contabiliôade) cada huma das 
quaes terú por Chefe hum l'rimeiro OIIicial e hum 
ou dous Segundos, sendo aquelle desir,nado pelo 
l\1 iuistro da l'azenda , e estes pelo Director Gera 1 
da I>espeza Publica. 

Art. 5. 0 A 1." Scccão tcr[t a seu cargo: 
1." Toda a corresp01;deneia coru o:; unt'ros :\Ji

nisterios, Camaras Ler,islati,·as, Esta~·ões de .Fazen
da, e A utoridatles da Côrte. 

2." EscrC\'Cr c registrar as Leis, Decretos, He
r•nlamentos e lnstruccões, <(UC lwu\'crcul Je se•· " . expedidas pelo I\liuistcrio da Fazenda, e fazer o 
expediente necessario para a sua imp1·es~iio. 

3:' Todo o expediente relativo aos ner,oeios que 
houYercm de ser tratados pela Scc~,·ào de Fazenda 
do Conselho <l'Estado. 

·'•~" Escrever os termos que tiverem de ~er a:-si
r,nado:; na Secrctai~Ía, c notar em Protocolos a 
entrada de todos os papeis que uella forem cntre
l'liCS, assim corno a dirccc:io ou llestino llUe ti-,, . 
verem. 

f1." A distribuição dos Hclatorios, flalanços, Or
~·amentos e Collecções de Le~ishu;ão pertencentes 
ao Ministerio da Fazenda; fechar c dar sahida a 
todo o expcôiente das Secções, e law;ar no Livro 
da porta os despachos proferiôos nos relJUerimentos 
c mais papeis. 
· Art. G.o A 2." Secção será incumbida de touo 

o expediente relativo aos negocios de interesse pu
blico ou particular, inclui dos os nccretos, Titulos 
ou Diplomas, que pertencerem ás PI'Ovineias de 
Sergipe, Alagoas, l'ernambuco, Parahiba, Rio 
Grande do Norte, Cearú, Piauln·, 1\Iaranhão, Pará 
c Amazonas. · ' 
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Art. i." A 3:' Sccçiio ~crá ir;ualmellll' im·nm
bida de todos os ncfl'ocios flCrtcncentcs ús Provín-•• cias do llio de Janeiro, Bahia, Espir·íi.o S~111lo, 
Siio !>auto, Santa Catharina, Hío Gt·ande do Sul, 
Minas Gcracs, Gopz c i\ lato Grosso. 

Art. 8. 0 A Secção de Contabilidade terá, alem 
do Chefe, os Escriplnrat'Ío:; que forem preciso~. 
lncumhe-lhc: 

f." Fazer toda a corrcspomlencia c expediente 
do Bircetor Geral nos nq~ocios <le sua competencia. 

2." J:'azcr todo o cxpcclícnle rclatÍ\'O a ohjecto 
<lc contahili(bdc, c o re~i~tm delle cm Livro es
pecial, o qual tamhem será feito, mas somente 
por cxt racto, na Scc<;ão respectiva. 

:3. 0 formar o Or<;amcnto par·cial uas despczas 
da Sccr-ctat·ia c mais Estnçücs subordinadas ao 
mesmo llireclor· Geral, p:1ra fazer parte do que 
deve ser organisaào 11a ':2.a Contador·ia do Thesouro. 

!,, u A distrihuição do Credito para as despezas 
das referidas Estações, e a orp,anisação das ordens 
de Je~pezas, SPf;llnclo a que houver sido feita para 
as outras Jtcpat·tiç\lc5 de Fazenda, c pelos diversos 
l\linisterios, 11os tcnno:; do Arl. ~Lo do Rq~ula~~ 
mento de :w de :\Ia i o de '18 '~2, bem como o re
~istro especial de que trata o Art. 5. o do mcsrno 
l{cgulamento. 

::Í. 0 E:»aminat· eacl:t tnf'Z as ~~~~,;p<·zas l'eilas no 
anteccdeutc pelas Ii.epartiçô(:s suhordi11achs ao Hi
rector Geral da Oespcza Publica, e Yerificar ~c 
houve abusos on excesso~, a fim de serem ('O!Tc-

3idos ou pt·evcnidos. 
6.° Fazer a escripturaç;lu dos Credito,; cotJcc

didos aos diver5os i\linistet'Íos, abrindo conta-.; cor
rentes á cada hurna das rubricas da Lei do Or
çamento, c :Í ctuacscJilet' outros Artigos d·~ des
peza compctenlemente antorisada, as quaes sel'ãn 
crcuÍtadas peJa Ímpol'laucta do:; Cf'CilÍlos concedi
dos, e rkhitadas pelas clespeza~ cfTcctivas, ou OI'

denarla~' pelo~ respccti,·os i\linislcrios, a fim fk 

i l 

I' 



tpte pos:-;a o Dirrclor Geral ('üllltcecr dia ria lllt'llt.c 

o eslado dos me~ mos creditos, e dar as infi.Jrrn<H;úe:' 
de CJUC a esse re,;pcito carecer o Ministro da 
Fazenda. 

Art. D. 0 As Seccões de,·em au:xiliar-se mu
tuamente, ministrando humas ás outras os cs
clarerimcntos f!e que precisarem para a expedi~·:io 
do~ nq~oeio" a sc11 carr,o. 

1\rt. 10. lle do den'r de cada lllllll:l d:1:-; 
Secções tirar as copias~~ 1:1zcr os e:-.tract.os que 
devl'rem ~er publicados pela imprensa; e passar 
as certidtJes que fi•rem reqncridas. 

Art. ·11. Niio oh~tantc a divis;io por Ser~·r,cs, 
de\'f'r:'t o Oflicial-rnaior tomar sobre :-;i a parlc df) 
trabalho de rxpPdienle qne puder desernpcnhat· 
sem Jll'ejnizo das l'rincipar>s obrir;;1ções do St'll 

carr,o; e inrnrnbir tr:1 balhn~ proprios de l111rna 
Secção ú Emprcr~;1dos de outra quando i~~o convit·r 
ao sf'n·iço, fazendo sempre a dit'trihui~·:io com a 
po~~ivel Íf~ualdadc. 

Art. ·1 '2. Achando-se impedido o Chefe de al
f~uma das Secçiirs, passar:'t a fazPr as suas H'zes 
o SP~mHlo Official que :í. l'lla pcr·teneer·, quando 
n:io cnn,·cnha Ílif'ttllliJir a dir·ecçiio ao Chefe de 
1~11tra; c han•flclo na rncsm:t SPcç;io dons Sqrnnrlos 
Ofliciac~ , o Vircclor ( ;cral d:1. llcsppza Publica dc
'r;~nara o qnc deva prel'erir. 

C \I' IT I 1.0 111 • 

\rt. I :L Ao Direclot· Cera! da Dc~rr·za Pu
blica , como Chek Superior da Secretaria , com-
pete: 

: ." Dar por escripto as itJstrucçôcs c normas 
necc~sarias não só para que o,; trabalhos do cxpe
dié·nt•: c do rer,istrn :;e façiio f'Otn toda a pcrfei1)lo c 
pnntn<llid,uk, 'H~s taml)f'm p:n·;-1 qne n:; papri' 

·--- --~ -· • • • •••• 



existrufeii ua Secretar-ia sejiio r,nanLH.los e eoorde-· 
nados de maneira que facilite o completo conhe
cimento e exame dos 11ef;-O<'IOS <{lle por elJa CO!'-· 
rcrern. 

2.° Crear os livros n(•ccssarios para o expe
diente c registros da Hepartic:;:ío; abrir, numc
r·ar, rubr·icar e enccn·ar os principaes d't>ntre dks, 
<' dde[iar Psta incumllPn(''ta :'1 respeito dos outros 
:w Ollicial-maior, ou a qnal<[liC'I' dos Prillleiros 
I Hllciaes. 

:3." Uesir~nar as Secções por onde deva fazer-se 
o c x pedi ente de q uncsqncr IH'goeios não espP<~i fi
eado" no prl'~cntc lier~ulamf'nlo, C[llando a tal 
rc~peilo se suscitarcrn duvidas. 

fL" Apresentar no ;\linistro ;~té 1 ~~ de 1\lan:o de 
!'ada anno huma circunstanciada infonna~~;io dos 
trabalhos e estado das H.epartic:;(ícs particularmente 
sujeitas (l sua direcr;ão, indicando os melhoramentos 
quejul;:ar po!'Si\'f•is, as~i.m C'orno huma expo~i<;iio das 
prineipacs providencias dadas pelo \lirll,.ll'rio o'tecrca 
dos IW[ineios <(tte não forern da compctencia dos 
outros Dircetore'i Geraes, para senircm de hase 
:10 r\.elatorio, cpre dC\'C St'l' presente ao Corpo Le
rrislati\'0. ,, 

:l.o Preparar todos os ner,ocios que corrncrn 
pela Secrc!aria, e n:lo forem da comp!'lencia do:\ 
outros Din·eton~s Gf'rat'S, <'ll!ll as inforrnac;üc~ IH'

ccss<tria,; para :-cr<·rn re~nh·id<ts pelo !\liui~tro ott 
tH'Io Trih11nal, c·xir,indo as q11c~ llrt· forem pn~cisas 
de tochs a., l~t·par!i<>'LH'S ~ujeitas an \linisterio da 
Fazenda, c solicitando-a:' pt'lo intc•·rnt'dio do l\li
ui~tro ela Fazenda ~jllando df'pt'JHLio de outros \li--
11 isterio~. 

6." lnspecciol!ar e diti(~ir c·m r,eral os traba
lhos da Secretaria por intei'Jnedio do Oflicial-maior. 

7 ." Propor ao Ministro todas as providencias 
que julr,ar necessarias para o horn rcr,imen da S!:
('letaria, c cnurpklo df'··l:lll(WIIho do:; trah;dhll'· 
.t ~~ftl car!~n, 
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8.0 Deft'rir juramento c clar posse :ws Empre
gados das ltt>partições c[ne lhe são subordinadas. 

U. o l\lanilar acrcítar por despachos seus as Le
tras sacadas sobre o Thesonro, nn f.1zet· entrer,as 
(~ par~amentos anteriorme:•te determinado:; em aet·al 
pelo rresidente do Tribunal do Tlll'SOtii'O. 

Art. I L O Ollicial-rnaior hc encarrc~ndo de 
rt'W't' imrncdiafanwnle a Sccrelat·:a, e dt· lis1:alisnr 
os trabalhos ddla, ~C[illlldo as instrncçües e or
dens do Dircctnr (;cral da Dcspcza Public:... Com
pele-lhe: 

1." Hccclwr, para al'rcscnt:11' ao :\liuistro c ao 
Director Geral cl:i lkspt·za Publica, c rerncltcl' aos 
outros llircetores ddJaixo rlc PI'Otocolo, depois 
de compt'tentemente lançados nos de entrada, to
dos n:; O!!lcios e mais papeis , ou sejão ofllciacs 
ou de parlt's, c1uc lhes lcJrem diri[iidos, ou lan
•;ados na C a i xa da Secrl'f.;II'Ía. 

'> " Servir de Secretario do Tribunal do Tlte
~om·o. 

:L" Distribuir o trabalho pelas Secçürs compe
tente:;, diri~iudo e fiscalisando a execução clclle. 

!~." Mand•·r passar, sem uependencia de des
pacho do l\li11istro, e assir,nar, depois de subscri
ptas pelo Chefe fla respectiva Secção, as certidões 
t[tlt~ se pedirem, sendo de actos do Gon'rno j•'' 
puhlicaclos, (hl n~r,istrados tiOS Lin·os u:io l'CSPr

\'ados, ou clt> papeis relati,·os :t ohjccto!' elo inte
r·essc particular de quem as pedir, cuja publicação 
não possa tocla\'ia prejudicar o serviço publico ou 
a ten:ciro. Vóra destes casos de,·crá o requerimento 
:;er apresentado ao :\linistro, para resolver o que 
IIH· justo. 

;,,o Aulhcnticar· com a sua assiGnatura as co
pias que houverem de ser olficialmcnte expedidas 
pPia Secretaria, c subscrever os Tet·mos que nella 
~e lavrarl'rn para snem a,.:,;;ÍI}Ilatlos pelo i\fmistro 
on pelo Oirf'etm· f~nal ela nc,_pe:~.a Publica. 

1;." F<tz•T o ~~.x prdienf~' dos tlf'{~o,·io,; rc:;en·aclo.~. 
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de que for incumbido pt'lo l\linislro ou pelo Di
rector Geral, e ler deLai:s.o da sua r,uarda todos 
os papeis de ir,ual natureza. 

7 ." Lauçar os despachos do l\linistro nos re
querimentos das partes, e assir,nar os annnneios 
c e di t acs, 11nc o me:' mo l\1 in istro ou o J)i rector· 
Geral mandar expedir Úl'erca de quacsqtu.·r lll'f,O

~:ios não submcttidos ao t•ouhceilllcuto do Tribunal. 
8." llever e coordenar clnouoloGicameute os 

cxtractos ou copias dos aclos e ordens do l\linis
Lcrio da Fazcr11la, para sen·rn publicados, confor
me a disposição do Art. H:-, do Decrt:'lo n." I:Hj de 
:20 de 1\ovemhro do curTt'IILC anno. 

H." Coordena r e an t hentica r com sna assir,na
t.ura, para sen~m remdtidas á Typo~raphia Na
cional, as copias dos aetos Jo Poder Ler,islativo 
e do Executivo promulr,ados pelo l\1iuisterio Ja 
Fazenda, ttue de\'ercm formar parte da Collceçào 
das Leis. 

1 O. Examinar todos os trabalhos feitos nas 
Secções, c corrigir <pl<li'Silller erros c Jefcitos que 
uelles encontra r. 

11. l\land:u· fazer pelo 1\)rlciro, precf'dendo 
autor·isaçào do Direetor Geral , a compra dos ob
jectos precisos para o serviço e expediente do Tri
bunal do Thcsouro , c da Secretaria, que devão 
ser por cllc comprados; c verificar c rubricar as 
respectivas contas, para 11ue possa ter lugar· o 
Jespacho de pagamento. 

12. Assignar os Bilhetes que as partes interes
sadas devem apresenta r na Estaçào competente 
para paGarem os direitos e emolumentos corres
pondentes ús ordens c cer!idücs 1pJC se passarem 
pela Secretaria. 

13. Cumprir a disposição do Art. ;,g do De
creto u." 7 :JG de :lO de i'\ovem bro prox i rno pas
sado, assiguando o seu nome 110 Li\'rO al1i men
cionado, dqJOis 1\UC o IÍ\'CI'!'IIl feito os oulros 
ElllprP(iado", P faz!'l n pnn1o J'da llWli('Íra de-



terminada no Art. 2/~ do 1nesente JleR"ulnmeuLo. 
" 14. Passar no principio de cada rncz a altes-

tação de frequeucia elos Empregados da Secre
tar·ia, CJUe deverá ser rubricada pelo Director Geral, 
a fim de que possão receber os seus vencimentos 
do mez antecedeute. 

15. Convocar· extr·aonlinariamente á Sccretar·ia 
os Ofliciaes e mais Em preGados de! la , que forem 
precisos para qualquer serviço u l'{~en te (!li e oc
corra. 

Art. 15. O Ofllcial-maior tamhem servirá ele 
Secretario da Secção de i''azenda do Conselho d'Es
tado para lanar as Actas das Sessões, autoat· os 
processos , e fazer quanto lhe incumbir o respe
ctivo Regulamento, percebendo por este· tr·abalho 
a gratificação annnal de t,oo;mooo. 

Art. 16. O 01llcial-maior será substituído nos 
casos de falta ou impedimento pm· hum dos pri
I'?eiros ome~aes, que o Ministro da l'azenda de
Signar. 

Art. 17. llc da obrigação do Chefe das Sec
ções desempenhar· conjunctamente com os Segundos 
Officiaes os trabalhos, que lhes forem distt·ibuidos; 
presta1· ao Otiicial-maior as informaçi'>es, que a 
respeito delles exigir, e ter debaixo de sua guarda 
emm;;;<sados e classificados os papeis, até que sejão 
remettidos para o Cartorio. 

Art. 1~. lle do de\'er dos Segundos Officiaes 
executa1· tudo quanto lhes for ordenado pelo sauss 
respectivos Chefes, ou directamente pelo Official
maior ácerca dos objectos proprios do seni~·o da 
Secretaria. 

Art. 1 g. Hum dos Primeiros Officiaes, que 
o Ministro de:::.i~na1·, servir·á no !'eu Gabinete, e 
t'ierá tambem e'ncarret;ado de fazer a correspon
dencia com os Agentes do Thesouro Nacional , e 
com as Legações e Consulados do lmperio em 
LoudJ"es. Quando não estiver assim occupado de
verá fazer na Secretaria os trabalhos, que lhe in
cumbir o Official-maior. 



\t L "20. lle da ohri~~<ll,':to do l'orldro: 
1." Abrir c ft~char as portas <h Secretaria c das 

outras Estações do Thesouro, {ts horas marcadas 
JJOS HC'[jlllarnentos, e extraordinariamente quand" 
determinarem os rcspect i rns Chefes. 

~.o Cuidar da limpeza da casa, c da conscJ·
\·ação dos rnoYcis, e mais ''h.icclns ndla existentes, 
dos qrwcs tomarú conta por inventario, sendo r·es
ponsav~l pda Guarda dclks, assim como dos Livros 
c papers. 

:L" Prover as mesas do Tribunal do Thcsouro 
<.: da Secretaria de todos o:-: ohjcdos prcet:-;o,; para 
o expediente. 

!,." Cumprir a disposição do Art. 311 do prc
~ente Hqjulamcnto, c rcer~hcr os papeis c recados 
das partes para tran.smitti-los aos EmpreG;Hios, 
a quem forem dir·irridos, tratando a todos com 
a maior urbanidade, lll;h 11:Ío pcrmillindo, ~~ tlc
termiualldn aos Contínuos qnc nv.o adrnittão o 
inrp·c~so em qnalque1· das Estat,·ilcs a individuo 
alr~um estranho a cllas, "em prcYio c<llthl'eimento 
dos rc~pcctivos Chefes. 

rí. o l'or o Scllo das A r mas do r lllJlCI'ÍO li OS Ti
tu los ou Diplomas, c mais papeis, <1ue deverem 
:-ocr sei lados) e expedir a corrcspondcncia Ollicial. 

n.o Distrihnil· o scni<;o ao ~Cll A,judante' c 
Correios, c inspeccionar os ContÍlltJos das divcrsl'ts 
Estações, para que cumprão seus deveres, rcprc
sentanrlo aos compt?lenll's Chefes Glll caso de omis
são ou desobedteneia. 

7. 0 Manter a ordem c o respeito entre as pes
soas; que se acharem 1/ll·:t dos rcspostciros, I'C

quercndo ao Oflicial-maior as prccis;-~s pnH·idcn
cias, <pwndo aconteça que alguma dellas se des
vie dos seus dc\·ercs. 

8.° Cumprir todas as ordens dos Uireetorcs Gc
raes, e do Offieial-maiur da Secretaria, e satis
bzcr as requisit,·iles dos Olflciacs, <pw vci·sarcrn 
sobre ~;crvil:n da H('parfir·;in, qtw n;lo l'St<'ia cu
llll'!tid,l a outn·n1. 
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Art. 21. O Ajudante do Porteiro deverá servir 
de Continuo do Tribunal e da Secretaria, coad
juvar o ml'smo Porteiro em todos os tr·abalhos á 
seu cargo, c substitui-lo no caso de falta ou im
pedimento. 

Art. 22. He ela obrigaç:io dos. Correios le\·ar 
a sem destinos toda a corre~pondencia do Thesouro, 
que f{lr dirir;ida ús Autoridades, c mais 1wssoas 
resideutcs na Côrtc, e cumprir em ncral as or
dens conccrncules ao serviço, quer lhes scj:io dadas 
direclamente pelo Ministro, pelos Directores Ge
raes, ou pelo Official-maior, e '(UCr por intcrmcdio 
do Porteiro. 

CAPITULO IV. 

Disposições dircrsas. 

ArL 2:l. Os Officiaes da Secretaria deverão 
comparecer ás no\·e horas da manhã, e o Porteiro 
e seu Ajudante as oito e meia, decentemente ves
tidos; e não poderão ausentar-se, em quanto du
rat' o trabalho, sem motivo urgente e licença, 
do Ollicial-maior. 

Art. 2·'1. Alt~rn do Livro de que trata o Art. 
:>9 tio Decreto n." 73G de 20 de Novernbro do cor
rente anuo, haver{t na Secretaria o do Ponto, o 
qual tl'rá escripto no alto de cada [Hgina o nome 
de hum mez, e ao lado esquerdo o de todos os 
Empregados, excepto o Official-maiot·, e os Cor
t·eios, sendo a pagina dividida por linhas trans
versaes, e vertiCaes, de modo que formem ao lado 
direito de cada nome lantos pequenos quadros, 
l(llantos forem os flia~ uteis do mez. O Oflicial
maior lendo em vista o referido Li \TO, e o mo
delo annexo ao presente Regulamento, notará nestes 
<{ttadros o comparecimento de cada Empt·cgado :í 
hora marcada, ou a falta com moti\'o jnstificado, 
ou ~crn elle. 
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:\rt. '2~1. () EmprTf~'do, que por moli\o lc-
;;it imo u:ln pu ele r Cllmparet'l.'l', darú lur;u parte cli~so 
:w Oflicial-maior por hum c~criJ•ln, ou pr'r hum 
rcc<~dn. Se o irnpedinH·nto !'Sccder a trcs dias, 
dcn~r:'t enviar tambf'rll d(l!'llllll'ltto au1hcnticn, que 
<) ju~tifiq11e, e proceder 1':1 nw~rua m:11:eira no 
principio de c:Hla mez r·nt q11:1nto t·llP dnrar· . 

. \ri. '2f). ( )ua!rdo o~ tr<tb:: lho~ das ~·l'CC<-ll'~, 
c Jl:lrtict:Lll·rnenrt• o rcPi-lro se :Jch:•rTnJ :l!r::>ados ,, 
por tk!t•i\o dos Ernpn::;adus, pud,·rú o Ollicial
Illaior· ordcrrnr-llll's, que se dcrlJOI't'lll !la Secreta
ria dl'jiOiS de lindo O cspcdicllfl' diario ('(li' llllllla 
o r r du:1s Ir oras, a11~ que o:, poll!J;(o em dia. 

i\rl. :27. O Direc!or Geral da J),·~pez:r l'uhlica 
Ltrá <tpr<'~Cttlar ao l\[inistro no pri11cip1o de cada 
mez ltlllll C\lracto do Livro do Fonro, as~ir;nado 
pelo Ollicial-maior, que mostre as f•lta" comrnet
tidas no antecedente ·por cada Emprer;ado; c 110 

l'rincipio do arlllo cnmmunicar;Í o rr~umo de todas 
dias com especificada declaração d(~ H'IIS rnotiYos 
ao Dírcctor Geral da ContahilidadL' p:u a ser lartça
do no a~3Cittamcnto, que dt've ~e r Ít'Ílo pela ~L" 
Contadoria do Thesouro, coufonoc a di:-: posição 
do ,\rL 2:~ do Decreto 11." 7:lG de 211 de No,·cutht o 
do corrente anuo. 

Art. 28. O Official-maiot· tem o direito de 
ath·crtir c rcprehcndcr parLcular ou pnl>licanwnte 
os Fmpregadm, <Jilf' pnt· qualqn:·r lll:lll!'Ír:t dl'i· 
xar~m de (.'lllupr ir o: dcvc.r~s dl' :cu carti?· Se 
porem as crtTun~tanCJa,; cxr{pn·m pPna ma1s :-:c~ 

vcra > representará ~10 Dircctor Gnal ela llc~ pcz:t 
Publica, qne podn:1 usar da faculdade~ l(ll<' lht: 
confere o Art. (i3 do Decreto 11.~ i:)ti d1' '20 dt! 
Novembro ultimo, ou fazer cbef'ill' o ca;.,;n ao co-

<J 

nhecilllcuto do J'linistro. . 
.1\rt. 2~). Os Ernprq~ados da Scnclaria ~~n:tr

tbr:io inviolan·l to('!Trcdo não s<'> ~obre o~ JH'I'ocios, 
(1 d 

<pre por sua natnn~za o e:xiGÍI'f'lll, !nas !aml:cm 
::obre qnacsquer desp;wlws, on deci;oi)c5 do (;O·· 



vemo, em quanto lião forem expedidos on pu
blicados. 

Art. 30. lle prohibido aos Officiaes tirar 
qualquer papel da Secretaria. O Oflicial-maior 
poderú todavia perrnittir que os Chefes de Secção 
levem para f-nas casas os <tne forem concernentes 
aos ne1~rJcios de que se acharem encarregados, 
sendo i;-;~o tH·ccs~:Jrio para adiantar o expediente. 

Art. :Jt. A f:IÍta de subonliD~H;<io e deres
peito aos Snperiorcs <·m tudo quanto for relativo 
ao scn·i~~o; a renJac,·;_l:o de 11egocios •·escrvados, 
on de actos do Gon~rno antes de serem expedidos 
ou publicados, c o extravio de papeis terão por 
pena pel.1 prime,ira ,·ez a snspeusão do Empreaa
do por hum ale Ires mczcs, e pela suanuda vez. 
a clemis:;ão. 

\rt. ~l:!. Os erros de Ofllcio commettidos com 
couhecimcnlo de cansa, e ai11da mesmo po•· irrno
rancia, ou omissão indisculpavel serão punidos pela 
primeira vez com huma advertencia feita pelo om.
cial-maior na presença dos outros Emprer,ados; 
pela se;;unda vez com a suspensão de hum a tres 
rnezes, e pela terceira vez com a demissão. Estas 
mesmas penas são npplica veis ao Empregado que 
por· deleixo ou descuido habitual deixar de expe
d!r· opportuuan•~·nle os trabalhos de que estivrc 
eneaJTeGado. 

Arl. 3::. As penas estabelecidas neste Regu
lamento não isentüo o Empregado de qual<tner 
procedimento, que de,·a ter luaar em virtude das 
Leis Geraes. 

Art. 31,, Haverá na sala de entrada do The
som·o h urna Caixa, onde as partes possão lançar 
o5 r·efluerirnentos e Ofllcios dirigidos ao Ministro 
da .Fazenda, ou aos Chefes das diTersas Repar
tições. A chave desta Caixa íicadt em poder do 
l)orteit·o, que dever[L abri-la á hora de começar, 
e findar o trabalho de cada dia, e fazer chegar 
ao seu destino os papeis, que ahi achar. 
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r\rt. 3rl. N:io se acceitarào requerimentos, lt i 
que uiio sej~'io datados e assip,-nados pelas proprias ~~~ 
partes, ou pot· seus procuradores, nem os que · 
contiverem documentos, <[UC não tenhão par,o a 1!: 
taxa do Sello, ou qne se acharem reduzidos á ~~~.,.· 
publica fórma, quando os mesmos requerimentos 
tiverem por (Jbjccto a remuncraçiio de serviços. • 
Se al1~urn rcquPrimento f01· as~im apresentado o 
Ollieia!-maior fará declarar no LiHo da Porta as 
ftltas, que not:n·, e restitui-lo à parte pelo l'or-
tciro, para que requeira ua dc,·i1la fórma. 

Art. ilG. Todos os documentos com que as 
partes imtruirem as suas petições serão nmnrrados 
c nilJt·icados pelo ChPfi~ da Secção incumbido de 
examina-lo~. devell(lo deelanu· ú mar·gem das mes
mas pctiçfics a data <h sua apresentação, e o nu
mero de taes documentos, que serão guardados e 
convcnicnterncute ~mrnassados com ellas, depois 
<inc tiverem despacho definitivo. Se o despacho fm· 
favoravel niio poderão ~er re,;tituidos os documentos 
ús pnrLes, salvo se forem Cartas, Patentes, ou Tí
tulos, ou papeis nece~sarios para o andamento dos 
m·~ocios em outra Rqw rtição; dando-se toda via as 
eer!idões requeridas. No caso porêm de indeferi
mento pmlerá o Ullicial-rnaior mandar restituir os 
documentos ás partes, que os pedirem, passando 
cllas recibo no verso das proprias petições. 

Art. :n. Nenhum reqncritnento subirá a des
pacho sem <tne na Secretaria se tenha verificado 
se sobre ideutica ou semelhante pretenção houve 
algum deferimento, devendo o OIIicial-maior em 
tal caso juntat· os papeis, que lhe forem relativos. 

Art. as. Só scr·ào conservados no archivo de 
cada Secção , ou em poder do Oflicial-maior da 
Secretaria, os parteis concernentes a nerrocios, ((UC 

. h l tJ atnda se ac arem pen( entes, sendo todos os ou-
tros remettidos no Cartorio. 

Art. 39. Os emolumentos da Secretaria serão 
provisoriaMlente re!~ulados pela Tabdla annexa ao 



J)ccrctu u.":l'tX de)!) de ,\hril de lHí'i-, c arre
cadados pela 1\t·ceiH·doria, ú vi~ta do:; Titulo~ ou 
Diplollla::; ori~ittae:;, os quae,; serào novaml'nte apre
sentados ao Oflieial-rnaior r>ara os (itzct· refristrar ,, 
depois de verificar que se ae!Jão paG"os os emolu
mentos, bem como os Direito,; e Sello, ljllando 
periCill'!'I"CUI <'t Emprerrlii()S de al;~lllll:t d:ts nepar
ri~·t•r·,; da Ct'1rte. h CertidlíL~' e onkns H·, Sl'r:tt> l'll-
1 n·;~tH'S Ú,; pari L'~ inletT:i:'oad:b dcpoi:-; que c! las apre
SL'Ill<~rcru 11a Secretaria a nota d 1 pa:;·alllt'IJIO dos 
cmolttllll'lllos posta por Ernpn·r;·adtl da 1\.t'C!~bedoria 
no BiiiH·te, que para esse lim lhe pas::;ar o Oflicial
nwit>r, no qual dl'clarar;í o JtO!IlC da pe~~oa, a 
qualidade do Titulo. c a quantia, que den· p:tgar. 

Hio <le.l:mt'iro cm'21 deDt•zcmbro cle1::-l~>!l.
Joatlllilll J<):.;{· lindri1>1H'S Torrl'~. ,, 
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1.0 OOicial-F... .• ..••• P P P P 

2.o Oflicial-F.......... O P P P P 
----------- --------
Porteiro-F. . . • . . • .. • • . P P P P 

Ajudante do Porteiro-F. P P P P P 1----------- -- -- -- --1---1-

Explicação que deve ser escripta na 1. a folha do Livro. 

Empregado achou.se presente á hora marcada. 
» faltou com licenca. 
,, '' por doencà, ou por achar-se de nojo pelo fallecimento de seu pae, h·mão, &c. 
'' » por motivo de servico publico, como seja o de Corpo Legislatn·o, da Guarda Nacio11 
» » por achat·-se em quâlquet• Commissão do Governo. 
» » " suspenso pelo Chefe da Reparticão ou em consequencia de pronuncia, & 
" '' sem participação , ou sem causa justificad.t. • 

A letra- P- indica que o 
)) -J,- )) )) 

)) -n- )) " 
" -SP- )) )) 

)) -C- )) )) 

lt -s- )) )) 

)) -0- )) )) 

Alôm destes signaes devet·oi. o Official l\lai01• :_!ancar por baixo do ponto de cada mez as notas que forem ncccssarias para explica-I 
v. g., o Sct viço publico em que o Empregado sê oêcupar fóra da Secretaria; a data e as razões da suspensão ou demissão; o dia do 
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~. :2:-ú - t;t) EIHL\. --- Em :2:l dt· 1Jczc111 bro de 
1 ~GO. - f'irmlm· 1111.~ /'n·sidellff's t/11.~ / 1mrinf'ÍIIs, 
1'f~('()/IU/If'lltflllldO a O!JSt'IT/1/IÓ!l tfrt.~ 11/'t/1'//S jll/1'11 fJIIC illlO 

l't'l/11'lf1io rcf'rllla.~ sem .~crem rttNÍ/1(11/os. 

Hio de .Janeiro. \lini~t.erio do:; ~~·~;()cios da 
(~uena 1-'111 1:1 de lkt.{'!HI..Ho de ~~~~u. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua ~la~c,;tadc o l111prTador 
Manda J'ecomruendar a r. Ex. a l'Xat•\a tlbSt'J'Vancia 

da:> Ordens expedidas, e ult.irn:uncnlt• r<·novatla-; 
em A viso circulat· de l de Maio dt) <'OITt'llle armo, 
para <[UC sejão vaccinatlos os rccnJias, que forem 
dabi remcuidos para a Cúrtc, ou para all~llllla das 
Províncias. O que commllllÍ<~<> a \. Ex. para sua 
inlellir~encia <' t~xecu~·:io. 

Dcos Guar·de a.\. E\. - .'lfallot•l Fl'lizanlo de 
Sousa e Mello. 

~- B. Para as Pro\Íncias d,l liio Cr:111de du 
Sul , Santa Calharina, (~ovaz, t' :\la lo ( ;,o~so f(u 
com a scr,uintt~ varianlt~ ~ " q11e ~~·.i?ío \ accinado~; 
os recrutas antes dt: {'1111':11 ern 1'111 st·n Í•;o ,, - t'lll 
lnr;ar de - ,, qne forem da!ti n·mcltidos, l\c. 

N." 2;',(). - Em 2:~ de l>t•zembrt~ d1· l ~:-,n. f'i1· 
~·u/ar .11~1s Jlreúd1·l~fe.~ dos. l 1mrinrius, d~·~lurolldo ljlll' 
1111 Oflu·wl IJIII: f'S(/1'1'1' sofJn·lldo t/('S('(J/1(11 jll'lll :-,.a Jllll'lr' 

du sru .~o/do JHII'II Jlllfllli/11'1/(0 du lfW' I'S/Iu·r tln1'11dn 
rÍ Fu::nula .\'wiu111!l, 1' cnfror jlll/'11 11 1/ns/'itul, 1111 
t;m Conse/!to 1k (; w:rm, uw1.~ 1'111 1[111' fim Fl'llw;ido ,; 
~lf'ÍO soldo, da1;-se 1'1~11/ÍIIIIIJ/' 11 1./r'st'Oil/•1 Sll/111'11(1' p!'/11 
;)." jllll'(t• rliJ d1fo 1111'10 soldu. 

ltio de Janeiro. l\línisterio dos ~er,ocios da 
{;uf'rra em 2:1 de Hczcmbl'O de 1 R:íO. 

lllm. e Exm. Sr.- Confi,rmando-c;t· Sua i\J<J-



. '~' 
'• 

( :.Uc-1 ) 

gestadc o Imperador com o parecer do Conselho 
Supremo Militar, exarado em Consulta sobre a re
presentação da Contadoria Geral da Guerra a res
peiro do desconto que dc,·er[t sbffrer do seu soldo 
hum Olficial do Exet·cito, <[ue csti \'Cl' descontando 
pela f{Uinta parte para imlcrnnisação da :Fazenda 
t>uhlica, c entrar para o llo:;pital, ou em Conselho 
de Guerra, casos em <!'"~ lica reduzido a meio 
soldo: llouYe por IJclll o :\(esmo 1\up,-n:sto Senhor 
Determinar, por sua immcdiata c Imperial Reso
lução de 11 do conente, que, <(Uando se det· o 
caso de a Ir, um Ollicia I pa~sat· a per·cebet· sornen te 
metade do seu :-olllo, por se achar em h uma das 
duas hypothescs, he de eqnidad':! se lhe desconte 
a quinla parle do dito meio soldo para J•afpmento 
do <(IIC ('61Ín·r a dc\·et· {L Fazenda Publica, c uão 
a quinta parte do soldo por inlciro; devendo po
rem este dt·seoulo ler lur,<H' loGO I}UC dlc tornar 
a vencer o soldo por inl\~Íro por haverem cessado 
aqnellas circunstancins. O qu2 communico a V. Ex. 
para seu couhcciment.o c execução. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Manoel Felizardo de 
So11sn P :\lf·IIP. - Sr. l'residrnte da Pro\'incia do 
Pa r(l. 

~-~.·· '2:'1i. -- DlPE!UO.- lhi~o de 27 de Dezembro 
de ·1 ~:ítl. -- /Jt·dom lfiU: nus l'rovi11cias de Santa 
( 'utltorino c E~jlirito Santu jwtlem concctlcr-.wJ terra.~ 
•tu.~ tnqrtjodus JWI'II o scn~i!'O do Excnito. 

!~." Secção. Rio dcJaneiro. l\liuistcrio dos Nc
gocios do I m perio em 27 de Dezembro de 1850. 

111m. c Exm. S1.- Respoudemlo ao que Y. Ex. 
sol ici La em Aviso de 24 do corrente, Úce,·ca das 
tcnas que, seGundo a autorisa~,;ào dada ao Governo 
Imperial, conn~m conceder aos engajados para o 
~en'ÍI,'O do E:\ercilo, tanto uacíonaes como estran-
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r~elroS: cmnpre-nw declarar a \'.Ex. que (:tt'S COII

eessií:•s podem ser feitas 11as l'rovincias de Santa 
Catharina c E~pirilo Sanlo. 

Dco:s Guarde a '. Ex. - \iscondl' <k l\Jont'a
lerrre. --Sr. i\Ian<wl Fd1zardo <J<' Sou~a e 1\lt>llo. 

~." ·l:J:;. -.\ri~~~ dl' 'l;o\ dt• lh'zt'IIJhro de Jt-~:Jil. 
,\'u/(1· t!u1·itllfs 1'/IUJI!IJ!irl,,g 1'11 I'J'•'t'll' .. ;,, tf,, f.,.; flntll

f,fll'·'!rf r, r/ll:i f-.'1,-;",:r••'.'. 

1." Sl't:c:'lu. 1\io d•.' .f.tiH'Íro. l\li11Í,:fnio d11s ~e 
no c ic;s do ] rn p~~rin 1· 1n ~~·-\ d1· llt'ZI' 1nl J!'(J d 1 · I ~;,tl. 

111m. e Exm. Sr. -Su0 :\h;;có!ade o Imperador, 
ú que111 foi presenlt~ o Oílicio de \. Ex. 11." ;J;I de 
~I do corrente, ai.:olll[lallhando por copid a Porla
ria dessa Prcsidcn('Í;J dt: I li dtl mc:;nJo JI!I'Z, e o 
Olficio do Juiz dl' 1';1;~ mais vorado da Fn·••uPzia ,, 
de Nossa Senhora da Concei~·ii.o da \i !la do H i o 
Bonito, tudo rcl.d i\ o ;'1 f',,l'lll;l~·:lo da J ti!Jia Q11ali
licadora daqnclla l'aml'hia: lhnH' por hclll 1\ppro
var a decisão, rpw \. Ex. dera ao dito .Iuiz de 
Paz , decl<n·ando--lhe que u:lo pt'Hie con\'ncar, para 
a orr,anisa~·?ío das lllllll<tói que !em de forlll:lr aquella 
Junta, Eleitore;; c S''f!l'lcnlcs, qtH' ('rn!Jm;l nomea
dos !lO tempo t'lll <jilt' pcrl~'lii'Í:io ;, ~oiJn•dila Fre
p,-uczia, ach;io-se ll(i.il' d\'SIIH'!llhr:Hlos dt·lla l'lll ,·ir
tudc da [A~i, que cn'tlll o Cu rato da Boa E'111~ranr:a, 
110 lur,ar que ent:lo t•ra ·l." Dislridn de P<~z, ondt~ 
rlcvc :;c proceder Lu!llH'III ;, fonna<"<'io da lis!a dos 
YOtantes, segundo o di.~posto 110 ~ 1." d" Decreto 
11. 0 1,80 de ~-'1 de On!lll,·o de H\Hi. () ({lll' ('llllllllll

nico a V. Ex. para ~~·11 colthtTÍlltt'ltlo. 
Oeos Guardl' a \ _ Ex.--\ Í:'t'OtHk dt· \lonr':r 

lcgr·e.- Sr. l'rc-idcnk da l'r()\ Ílll'Ía dP fiio d1· 
Janei 1'1!. 
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:;\.'' 2f>9.- f1\ZENDA.- Em :w 1le D~zembro de 
n~;Jo. -- i:' o f 1'111111 rlu.~ .~a trios c lilfltirlaçrio tllls fl/11-

fas dos c.raciciu.~. 

Paulino José Soares de Sousa, P1·e::;idcntc in
ll·rino do Tribui1al <lo Thesouro Nacional , de 
co11 l'o rm idade com o que detcrm i na o Decreto dl! 
:.'0 de Fevereiro de -1 ~~~o, ordena tpre os Sr·s. 
lnspeetorcs das Thcsourarias das J>rO\·ineias fit~·ão 
l'Oill que Loda,; a:> 1\eparti~~t>cs de recl'ita ou dcs
pcza, e os l!llcaneg·ado~ do manejo ele dinheiros 
publico,.; exi~tenles 11as J'rovineias, r·ecolh:io ús 
mcsm:.~s Thesourarias, lor~o CJUC findar o Exen:icio, 
os saldos que por ventura possão cx.i"til' então a 
earr,o de tacs 1\cparlil;ões on Emprer;ados , depoi::; 
do que Jll'twcdcrilo a liquida~·ão dos supru·ímentos 
feitos pelo eOI'I'('!Ifc Exercieio de 1850-51 ao de 
18-i\l-:-íO, ou por esre Ú<[llelle, se taes suppri-
llJCnlos houH~tTm tido lnr,at·, de modo fJUC 110 

encenamcnto deste ultimo Exercício (o de ft-~-50) 
indemuise clle ao de ISGO-;Jt, se foi este o sup
pridor, o que lhe estivct' devendo, ou seja por 
e~te ultimo inderuuisado, se foi este o supprido. 

Acontecendo pon~m que o exercício na epoca 
de seu eucenamcuto não tenha em si fundos 
sullicientes para fazer a indcmnisaç:io dos suppri
IIICntos <(IJC houver recebido, no '1. 0 caso; ou no 
~q;umlo qul' n:in tenha o outro Exercício meios de 
o indemni'6ar, linurar-·se-ha nos LiHos tias Thc
snurarias o jorio simulado de contas de 'lue tratão 
as lnstruct,·õcs anuexas , de sorte que rntnca scjão 
os Exercícios encerrados sem !(lle preceda a li
(luidação e indemuisação ell'cctint ou simulada dos 
::,upprimentos qne mutuamente se htmvc•·crn feito 
os meslllos Exercícios. 

Tht->soum Nacional em :w de Dczerubrn de 
I H:lll. -~ Panlino Jn;;,~ Soares de Sousa. 
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N.o '2Gll.- Em :lo de lkzl~rnhro de l8~10.- .llo
tlcirm; rcst'ITtlllas por lA'i wiu St' rnrhcm nn~ Trt!pi,.fw~ 
flljruult'!fil!los sem !filio rios CuJJilollills dos /'urlos. 

Paulino José Soan·s de Sousa, 11 resideulc inle
rino do Tribunal elo Thesouro Nacional, con
forllle o A \·iso do i\liuisterio da l\larinha de ·14-
dcste mez, o1·dena ao:; Srs. Inspeclores da~ The
sourarias oas ProYincias, que expc~·ão as ccm
n:Dientes ordens pa1·a que nos Trapiches alfan
dq~adns se não receb:i.o madeiras rescrYadas pm· 
Lei, cpw não venhão aeompanhaclas de documen
tos, que justifiquem a necess;u·ia autorisação do 
(;over!Jo, o llual deHrá SCI' a GU!a ua Capitauia 
uo Pmto. 

Thesouro Nacional em 30 de Dezembro de 
18:-JO. - Paulino José Soa1·es de Sou::-a. 

N." 2GI.- Em :lO de Dezembro de 181í0.- Os Hs
rricúr·.~ dt /'o;, Snllll!'/l'~flltlu.~ c lkleurulos r·nmn·c~{rrtlm; 
do arrccntloç,lu tio Sei/o, .~1ío 1'11111jll'f'hcllllido~; Jut di.~posi~ 
(·1/o do Art. !,;3 du Lei de 28 tlc Outubro de 18ML 

Vaulino José Soares de Sousa, Jlresidrnte inte
rino tio Tribunal do Thcsonro Nacional, declara. 
que os Escrivães dt•. t•az, Subdelegados, e Dcle
(~ados encaneGados da arrecadação do Sello nos. 
disLriclos em c1uc não ha Estação Fiscal, em con
formidade do An. GR do Regulamento de I O de 
Julho ultimo, são comprehcuuidos na litteral dis
posi~·ão do Art. \.:3 da Lei de 28 de Outubro de 
!8!18, e o prazo em que devem fazer a entreGa 
e~t:1 determinado no § '2." do referido A1·t. G8 do 
ntado Ree:ulamenlo. 

" Thesouro Nacional em JO de Dezcmhro de 
HF10. -- Paulino Jusl- Soares de Sou:"a. 
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N.o 2ü2. - Em :w dt• lk~emhro dc tx;)o. -
JnstrllcfDcs solm~ a lirlnidtl(''in dos SII]J]II'Ímrntn.~ d1~ 

lwns j!OI' 01111·os t'.l't'l't'iriu.~. 

l'aulino .In~(. Soares dt~ Soma, Presidente in!c
rino dt' Tribunal do TlH>ouro l\:a!'ÍO!I~d , ordena 
qtu~, em qu;l!llo n;io for OIJira cntJ~a d~c·lini!ivamf'nk 
dt'lcnninada, "'' oh~t'l'\'t'lll na~ Tl;e;-;tHiraria~ d;ls l'ro
vincias as s{'r;llill!t•s ln~lrncct-H~s. 

1\rl. 1."' :\s Thc~oura"rias, em que se flzt•
rcm supprilllf'lllos de hum a onlro excn:icio, li
quit!ar:ÍI) defini I i\·anJcnlc c~t:ls opcra(:ôes 110 etH'LT

ralllCillo de cada hum dcllc:;, indcmnisando o excr
cicio supprido ao suppridor a importancia elo (llle 
lhe c~tiYer dcYcildo, de modo 'l11C liqtre tal conta 
"althda. 

1\n. '2." ,\contecendo pnn\Ill qnt• o cX<'tTicio, 
11a cpoea do seu CllCCITamcntn, n;io lt nl1a em si 
fundo~ sulficientcs pnt·a fazct· inteira indcmnisar;:ío 
dos supprimcuto~, rptc hou\·er recebido , se for 
elle o supprido, e o que estiver a encerrar-se, de
ver{t no ultimo dia da. sua cxisteucia passar para 
o imrncdiato o snldo, que em seus cofres existir 
em diuhciro on letra~, corno parte da indemni
saç:io dos snpprimcittos reccbidlls; e quanto {t parte 
restante fará, nesse mc:;mo dia, o ~efYilÍnlc '1o.rr,o 

tJ ' (_ 

de contas nos livros do exercício. 
~ ·1." Suppondo , por exemplo, rrne o exerci

cio suppriclo h c o de 18'r ~~-~~u, c o suppridor o 
de 18f'>ll-:í 1 , fi[;n r a rú nos li nos do prime i r o ha
ver recebido do Thcsouro a quantia, que cst:'t de
vendo por saldo do supprimento, que lhe fez o 
imrnediato, e eum ella ~im11lará fazer a indetJJlli
:;;t~·iio. Para is~o pois cn~dit.u·:'t a conta - Thesntii'O 
\acionai-, c debitará a de - Supprinwnfo de, 
CXl'I'Cicio rle I s;JO··-:-) I -; c ~~~ depois de \i;t \'C I' 
assim procedido cncetTar<Í. a:;; ('nntas do dito exer
cício de 1~',~1-fíll. 
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r:tr{t fpte recebeo a irnpnrtancia, de fpte lhe era 
dnedor o exf'rcicio de 1 S 'i-~)-:Jll, c que a rcmetteo 
para o Thesouro; por issu creditarú a conta -Sup
prirnrntos ao exercício de ·1 tH~I-:->0-, qr~e figura 
ter Útlo indemnisada, e dcbitarCt a conta- The
sour·o :'\:1eional-, para ondt~ fir;ura tl'r feito a 
n'mcssa da rptantia, qtrc por irtdemni;;alc'ilo rccc
bt~ra do exercício anterior. E dt'5IC modo tcr:í. li
quidado neste exercício :1 conta dos supprirw~ntos 
feitos ao anterior, deYcndo irnmcdiatamentc pal·
licipar c~ta operaç:io ao Thesonro :'la('ional, acom
panhatulo-a da conta demtHISlraliYa th~ setttdklllle 
liquida~'i'in, que serCt a copia autlteuliea das pat·
tidas cscripturadas n11s dotb Diarios dos exercícios 
supprido e suppridoL 

~~ :l." Suppondo que n cxerciciu supprido he 
o de ·18:->0 -;)I , c o ~uppridor o de I H 'i-D-r>O, 
lir,urará o inverso das opera~'Õcs que na lt)·pothesc 
dos ~§ anlccedenlcs se c:;tabeleeem; c por isso de
bita r á as contas <tnc a 11 i se crcdi tão , e cred i Lar á 
as que se debiti'ín. 

~ :L o () modelo junto cx.cmplifica pralieameul.l~ 
a 1paneira de se escripturarem nos Diarios das 
Thesourarias as operaçües preceituadas nestas Ins
trucçõrs. 

A r I. 3. o Para a cnn ven icnt c cxecu ção d<'stas 
lnstrucções pntlerilo as Tlw:;ourarias nos tres nii'Z<'S 

de .Janeiro a l\larço, em <Ine pela Circular tlc 1 '2 
de Fcn~rciro de ·1 tH7 l(>rào autorisadas a <'scn
plurar a cl)bran~'a das letras, c a f~1zer o par;a
meuto das tplc neste prazo se vencessem, pra
ticar lambem as opera<:(ics aqui ordenadas ;'tccJ·ca 
Ja li<Jl~idaç;'io dos supprimenlos de hum a outro 
CXl'I'CICIO. 

Thcsouro Nacional :lO de lkzrrnl>ro de 1850. 
Paulinll Jo::;!', Soar<';; dP Sousa. 



.1/otldo /HI/'11 11S lllil~·rnii,'JIIIIS du /Jiuriu JIIL jiín1111 tll'!nl/lilludn 
Jll'lrts lmfntn:fir•s }llllfl(s. 

(a) 

( xo ni.\HIO no EXEHCICIO nE 1R'~!l- IR:ill.) 

-----/)r;clldlrO '~ r/e H):}O. -----

C.\1 :\.\ l>E\ E. . . . . . . • . . . . . . . . . . 1t ,;. :.i. 000")000 

.\ ~[l'l'I:I.\IE\TO do •·-..:•·rcicio d,. tH:j(l -· rs:il. 
J',•Jo supprinll'nlo CJIH' f,·z o dito P\r:rddo ao ror
renk de 181.!)- HGO, em lirfnrle rla ordPIIl 
111' para m·crliTl'l' ás suas de.'twzas. . . . . . . . :) . (HHl.,OOO 

(b) ----- :llru·(·IJ ~H de 18:H. 

SCPI'HniE\TO do <'\l'tTif'io dr' 1f1:jO -- i)l 
!),·,r·.................. .. . .. .. 1\s. ~.0()();-,000 

A Dl\'EJ\~0:-1. !'dos saldos exisiP!llí'S nos rofrps do 
cotTí'II(P 1'\í'l'rido, q1H' passfw para o dt> I~GO __ ;;t, 
como indt>tuni,;a~·iuJ de Jlarlr' do suppriulf•nto quP 
ps(P lltc fizr•ra, ,. na fr'lnna do .\ri. ~-" das Jus
ll'llí'ÇiíPS (),~ :JO dr~ lkzt•tnhro lh: 1f()0, a sahPr: 

A C.\JX.\. l't>lo saltlo em dinlwiro ....... 1.200~000 

.\ T.ETI\ .\S.\ 1\ ECEBEH. l!km !:m ld r as 1\s. 800;'-000 

Dito dia. 

Sl'l'PI\BIE\TO do cxercicio de 18i)O -51 
DI'\('. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . Hs. 3. 000:;000 

.\0 TIIESOl~l\0 ~ACIO\AL. Pda impnrlancia, qw~ 
Jlal'a indPHtnisação do n·sto do supprimenlo f'<-ilo 
pr•lo dito ;·wrl'icio ao aclual, se: fi:mra hawr sido 
n:cPbida do TI!Psouro, 11a fúrrna do ~ 1." das lns-

t.000-:-001) 

lrucç;i;•s d.: :10 dn lkwmbro UI) JH:JO........... :3.000:"'000 



(' 

(a) 

(:'i O D!Af\10 DO HEI1CICIO DE 18:J0 -51.) 

----- Dczemhro 4. de 1850. -----

SUPPIUMENTO ao exercido de 18l9-50 
Deve......................... Rs. 5.000!/POOO 

A C:AIXA. Pelo que passou por snpprimenlo para o 

!:. 

dito rxercicio, ern li rtude da ()nlern de... . . .. . . . 5. 000:~000 .-,~ 

IHYEHSOS DErim..... .. . . . . . . . 1\s. 2.000~000 

A SH'PHDIENTO ao exercício de 18'~fl-:jO. l'clrv; 
saldos do dito exercieio, que passárão para o actual 
como illtlernnisa~·ão de p:~rte do supprimenln, que 
este llw fizera, a saLer : 

C.\IXA. Pelo saldo em dinheiro.... . 1. 200~000 

LETHAS A HECEBEH. ·Idem em Jrtras .. 800~000 

Dito dia. 

THESOl'HO l".\CIO:'i'.\L DE\ E. ....•. Hs. :l.OOO~OOO 

2.000;'}000 

A SllPPHil\IEYrO ao exercício uc 18'•9-1)0. Pela 
ímpor!<tncia, que para indcmnisação do resto do 
supprimPnto feito ao dito pxcrcicio, se figura ha
H·r-sP d'dle rrcebiclo, r n•mctlido para o Thc
souro, ronl(ll'lne o § 2." das InslnH·c:··•cs de 30 de 
lkzembro de Hl:jO. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3. 000~000 

Ob~pn·oçiil's subrc o ]li'CWlfc modelo. 

A operação lançada uesla data nos dous Diarios figura o sup
·"· n •• ;,.,;f;""'"'"''' f(•ito pelo exercício de 1850-51 ao de 

· ···'" ,J,,t~ ui-



(c) Esta ultima operação (que poderia ser illcluida nn antccrdrlk, 
sob a formula de- Supprirnento do cxrrricio de 1850-51 J)c,, 
a Diversos-; mas que Yai em separa(! o para melhor dcmon•;
tra-la isoladamente , c porque póde dar-se o raso de não c~ i:; ti 1 

saldo algum no encerramento <lo exrrcicio , por ter sido tod •. 
empregado em dcspezas proprias d'ellc, P cnt.\o não ter lug;H· ; 
operação sob a letra- b-) h c a que figura a indcmnisação Slll111-· 

la da do supprimento dos exercícios, c de que tratão os dous §~ t. ,. 
c 2. • das Instrucçõcs. Yai ella igualmmtc J'('Pfi'Scntada nos I>iarin.<· 
dos dous exercícios conforme dne srr ,•,;nipt 11 rada. -

N. n. lle clidentc que occorrcndo n l1~potlw'c, tlc que trat;~ 
u ~ 3.0 das lnstrucções, os títulos rscripturados siín sempre os mesmo~ . 
com a simples dilferença de imcrler as u•ulas dt'H'doras para •:r·, · 
•!oras, c Yicc-Ycrsa. 



( 251 ) 

~. 0 2G3.- Em 31 de Dczeml1ro de 18;10.- Amplio 
o prazn addicional marcado no Decrrto de 20 d1· 
Ferereiro de 18!,0 ate o ultimo de Fercniro para 
arrecadação de !lenda do Exercicio de 18~9 --;,o 
na Recbcdoria do Município. 

Paulino José, Soarrs de Soma, l'residrnte in
terino do Tribunal do Tl1csouro Nacional, rm ad
ditnmenlo ús Instrncções de 1:~ de Nowmbro de 
18~3, c de 12 de l<'everciro de 18AIJ que alterál'ào 
algumas das disposiç(Jes do Decreto de 20 de t'e
vereim de 181,0, der c r mina que o prnzo addicional 
marcado nnquelle Decreto para a Hecehcdoria do 
l\lunicipio da Corte seja ampliado até o ultimo 
de t'eYcn·iro de 1851, e que os Livros della re
lativos ao Exercício de 1849 -1850 se não encer
rem no tlia :J I do c;orrcnte mez, mas continuem 
abertos até o fim daquclle mez para qne nesse 
espaço de tempo se continue a arrecadar, e a 
escripturar como receita do dito Exercício, e não 
como divida acti,·a, toda a renda propria delle 
aintla niio cohr·ada, que ~c arrecndar ate o ultimo 
dia do dito mez de l:'evereiro, em que deverão 
ser encerrados, e remettidos á Directoria Geral 
de Contabilidade, como foi ordenado por Portada 
de 4 deste mcz. 

1\io :31 de Dezembro de 1850.- Paulino José 
Soares tlc Sousa. 



( 2G2 ) 

~ N. 0 2G4.- GUERRA.- Em 31 de Dezembro de 
1850. - Circular aos Presidentes da Provincias c 
ao Commandante das Armas da Côrte, declarando 
que tem dircit? a etapc . os Ofliciaes das difJcrentes 
( '[as.w;s do Exerczto que estwercm empregados nos A r
sl'naes, Fabricas de Ferro, e da l'ulrora , c no 
/,oiJOratorio Pyrothechnico. 

1\io de Janeiro. J\Iinisterio dos Negocias da 
(;uerrn. em 31 de Dezembro de 1850. 

111m. c Exm. Sr.- Conformando-se Sua l\la~ 
r~cstadc o Imperador com o parecer do Conselho 
Supremo 1\lilitar, exarado em Consulta sobre o 
Oilicio do lnspector da Pagadoria da5 Tropas da 
Côrtc, pedindo esclarecimento a respeito do abono 
da e1<1pe aos Officiacs do Exercito, de que trata 
o Arlil!o 7. 0 do Decreto 11.

0 5't:2 de 2 I de Maio 
tl 

do corrente anno, Houve por bem o l\lesmo Au-
;~usto Senhor J\landar declarar, pot· Sua imme
diala c Imperial Resolução de 11 do presente mez, 
que devem perceber suas respectivas etapes os Olfi
ciaes das differentes Classes do Exercito, <{UC es
tin~rcm cmprer,ados nos Arsenacs , Fabricas de 
Ferro, c da I)oh·ora, e Lo Laboratorio 1\Totbe
chnieo. O qne commuuico a Y. Ex. para sua in
relliGencia e governo. 

Dcos Guarde a V. Ex. - J\Ianoel Felizardo de 
Sousa c l\lello.- Sr. Presidente da ~)rovincia do 
1\trá. 



ADDlTAMENTO AO CADElli\0 ·1. · 

nlPEIUO. ~-- A viso de :1 de Janeiro de ·1850. -
Ordi'Jw que na Secretaria da rrcsidcncia da Rahia urio 
SC 1Wdlll, 11C1n tlí! nÍI'I'I'fliO, n i'fj11'1':-:f'71(rtfti('.Ç rl~jos do
t'U/111.'/I(f)S 1/llli I ~ft:ilf'l sr/f,/1/fl.':. 

1.' S'·c<;i'iu. H.i:~ d<· .ldtH·irn. ~lini'I<TÍo d(l.' !'•I'· 

:~ocios dll lrnpcrio em :: de .l:llleirn d<" I :-~~,o. 

lllm. e Exm. Sr.--- l><·,·oho a\'. Ex. o rcqucn
mento do Coner;o Ilonorario Francisco Pen·ira de 
Sousa, que acompanhou o seu Ollieio de 12 de No
vernlwo do anno passado, a fim de qne seja sellado o 
segundo documento; de,·endo V. Ex. advertir a 
Secretaria que lhe cumpre não receber·, c dar dir·ec
çào a representações, cnjo~ documentos 11?ío cslejão 
competentemente selladns. 

Oeos Guarde a. \'. Ex.- Visc<lllcle de l\lnnt'a
lcrrr·c.- Sr. Presidente da Prm·irH·i•a d:t B.thia. ,, . 

Aviso de ·IG de Janeiro de 1850.-Dcrlara que os 
filhos do.~ Colonos dr~ S. Leopoldo derem ser ahstados 
nrr. Gurmlo. ]fal'in;wl, ~~ 1·.~fiio sl~fóro.~ an 1W1'11ff11111'11fo. 

4.3 Sccç:'w. Hio d€ Janeiro. 1\Jinisterio dos Ne
~oci0s do I rnpPrio em 1 ;, de Janeiro de 18;'l0. 

111m. c E:o.rn. Sr.-- Sua i\l::lr;cstade o Imperador 
a quem ((,j presente o Oflicio de V. Ex. n." 5!} 
ele ·15 de llezembro proximo passado, em que con
sult:t se os filhos dos t:olonos de S. Leopoldo de
vem ser alistados na Guarda Nacional, e estão su
jeitos ao recrutamento para o Exercito: l\landa de
clarar a Y. Ex., que ecrtamentc estão taes in
divíduos Sl~jeitos a estes onus inhcrentes á quali
dade de Cidadilos Rrnsilciros, que lhes be ~onfe-

i: 

,· 
,.· 
' 



ri(la pdo § 1." Art. G. o da Constituição uo Im
perio, o qual somente nega aqnelle fôro ·aos filhos 
dos c:-trang-eiros que estiverem residindo no Brasil 
em serviço de snas re~pcctivas Nações. 

()eos Guarde a V. Ex.- Yisr.onde de Mont'a
lrg-rc. -Sr. l)r!'~idente da Pro\'Íncia do Hio Grande 
do Sul. 

:\1:\H.INIL\. - A\"iso de 18 de Janeiro de ·1850 . 
.llurm os disli!ltliros, de que tlrrem lt.mr o.~ navios 
mrrmntcs •Jwcionae:; perlenn·ntes âs dif(erentcs Provín
cia.~ do lmpcrio; IJcm como os nacionacs c estrangei
ros, qHc precisarem de P.raticos, c este8 quando (orem 
l'roc,trar tors narios. 

Sua i\Iafjcst;ule o Imperador, á vista do que 
V. S. cxpuzcra em Offkio H. 0 1 de 'l elo corrente mez, 
lia por bem, <(lle se obsene o incluso quadro dos 
tlistinctivos, de que de,·ern usar os navios mercan
tes nacionaes pertencentes ás uiffercnles Províncias 
do Imperio; bem corno os nacionaes c estranr,eiros, 
que precisarem de Pt·aticos; e estes, todas as vezes 
que forem em s11as embarcações procurar taes na
vios; o que communico a Y. S. para sua intelli· 
gcncÍ:l. C CXCCtH;ilo. 

lleos Guarde a Y. S. Paçf) em 18 de Janeiro de 
1850.- "Ianocl Vieira Tosta.- Sr. Antonio Pedro 
Je C::uvalho. 



-· 

DIPERIO. - Aviso de ~!:1 d~ Janeiro de 1850. 
Approva os .t'statutos da Assnria~ào -- f;ynmnsio 

Brasileiro- cstobl'iaido 1111 f'drtP. 

2. 3 Secção. Rio de Janeiro. i\linisterio dos Nc· 
;~ocios do lmperio em 2:J de .Janeiro de 18!'J0. 

Sna :\lagestade o Imperador A 1 tendendo ao (JUC 

Lhe representou a Associação cstabeleci(la nesta 
Côrtc, com a deuominac)io de- Gyrnnasio Brasi
leiw- pedindo a approYa~·{io dos ;\rti~os or;~anicos 
da mesma Associação: lia por hem Approvar os 
mencionados Artigos rara por ellt~S se rer,ular o 
Gymnasio Brasileiro. O que comiJlllllico a Y m. para 
conhecimento da r·especti \'a A ssocia~·ãn, (levol ven
do-lhe inclusos os Artir,os de que se t1·ata, rubri
cados {)OI' José de J>aiva l\larralh;tes Calvet, Oflicial 

•J 

l\laior desta Secretaria (!'Estado. 
Deos Guarde a \'m. - \"iseomle de !\lont'a

legre. -Sr. l\lanocl de A r a ujo Porto A legrc. 

Aviso de 20 de Janeiro de 18GO.-Ar:wsa n ·recepção 
dn Of!icio da Prcsidencia do Pa1'á, em qur~ cmnmunica 
a inaugurnçlio da Colonin Jfilitlll' de Santa Thrrcsa 
dos Tomnl ins. 

lr ." Secção. Rio de .Janeiro. l\linistcrio dos i\c
nocios do lmperío em ~!I de Janeiro de 1850. 

Illm. e Exm. Sr. - !'elo Ollicio de Y. Ex. n. o 

71 de 20 de Novcmlll'o do anuo proxirno passado, 
e copias que o acompanbárão do Ollieio elo Tenente 
Coronel João Roberto Ayres Carneiro, c do auto de 
inauguração da Colonià l\lilitar de Santa Theresa 
dos Tocantins, ficando scientc de tc1·-sc rcalisado a. 
mesma inauguração no dia 1;) de Olltubro do cita
tio a1mo, c da maneira por IJlW este acto tc,·c lu-



( ·)~ (' ) -·') 
t;·ar; lenho de declarar a V. Ex. que nesta data se 
t~xpede Aviso ao 1\linisterio da Guerra para que se
ja permanente, como V. Ex. solicita e he de mis
tc•·, o destacamento da mesma Colonia, e de outra 
qualquer que para o futuro (()r f'untlada nos te1·mos 
do !tq~ubmcnto n. o Gli'l de '2'2. de Dezembro ultimo. 

Peos C:1:11·de a V. Ex. - Yiscomle de ~.lont'a
lt·gT<'. -Sr. ?rcsillc•nte da Pl'OYinci:.t do Parú. 

A Yiso de 2~) de .laneil'o de ·I SZJO. - /Jt'lcri!IÍIIIt q11c 
wio st:ja 1't'Julidu o dcstentntcnlu t·om tji!C fui (tuldUtla 
a Co!u11iu Militar de Sunln Thcnxo du8 Touuttin.~, IUJ 

Puni, I' 'j''i' o nu·sm, ~c o!J.':t'ITI' u rcspeiío rlc tii/II'Us 
tjlliii'XIJIICI' (u{oui~tg do l!lt'x!/111 1/ff/IU't'~ll {'11wlw/:t.'; ~ulm: 
11 /}I('S/1111 S.lfS/1.'.'/Iil tio Jl-'!fllilll!t:'/1(11 IJW 'l'l'f/C t'lfll('/f(l. 

!,." SceC:ío. Hio de Janeiro. ~\liuistcrio tios Ne
Pocios do lr;lJWI'io em '2D de Janeiro de 1 ~;,o. ,, . 

lllm. e l~xm. S1·. -Representando o Presidente 
da rrovincia do Pará em Ollicio de 20 de Novembro 
do anuo passado n." 71, a inconvcnicncia de serem 
rcnditlos os dcstaeamcutos da Cnlt)llia 1\Iilitar de San
ta Thct·esa dos Tocantin:-, ultilllamcnte iuanr,urada 
11as lllal'l''l'IIS deste Hio, no hwar denomin:uio- H c-u li 

IIJam.ão -, visto que, sendo as praças de pret dos 
mc~mos destacamentos considerados eomo colonos 
pelo Art. fJ." do Regulamento <ple baixou com o De
ereto N. 0 ÜÜ2 de 22 de Dezembro do dito anuo, tem 
ellas, sobretudo vivendo com suas famílias, interes
ses ]ocacs de agricultura, que ~c ve1·ião obrigados 
a abandonar inesperadamente quando fossem ren
didas, o <rue alêm de ser damnoso a esses colonos, 
seria de r~rande prejuízo [t Colonia, c mesmo con
tra da as vistas do Governo na autorisação para o 
t•stabclccimcnlo de Colonia da natureza das de que se 
~ ra 1:1, a:- quac:; certamente não podcri:ío medrar, e 



anlL'S de todo dl':'npparel'• Ji.to llllma vez tl'tc 11:Í0 fos
::.e G<H'alllÍÜo :\OS COIOIII'S, qne pelü llll'IIO~ llO pl·Ín
l'ipio não ferào se u:io as prm;as dos <lestucamcntos, 
o r,ozo e ai11da o direito ás lt>rras e la,·ouras que 
culti,·asscm, como lht•,; as~CJUI'a o citado llegula
llll'lllo: Yllll rnuar a v. Ex. ~('~in a de dar suas Ol'
dt'I\S para que lae:; ,k,;taca•nelli•Js sej:i.o permanen
tes 11a weuciotHda Colullia, e l'lll outra qualquer 
da I!Je,;Jua natureza q11e para o l't:luro for fundada 
de cunf'onnidade com o Stl!Jrl'dilo ltl'IYttlamente. 

IJ 

Ueos Guarde a Y. E\.. - \'i:;.·ottde tk ~lollt'a-
lt-Pn'. - Sr. ~hnoel Feliz:tn!o de ~'lHI,;a e Mello. 

" 

AYiso de :HI tlt~ .lanl'iro de INf:0.-/:1'.~/IOIIdc d durit/,, 
Jll'lljiUS/11 j)('/v ] 1 resid~:nl1' tltt l'ruriwio do l'iuulty tiiTrt·u 

dv rt'lli'ÍIItC/lto de l'llllllllntell/11.~ 1w!u!: Ul/iriltt'S r/11 Sl'l'l'l'

ltti'Íil dn l'rcúd('ltriu, IJIIU/Io!u sr'tll r·n'l'ririo 1'(11' Íl!l
j!!'tlimcnlo. 

I." Sen::'!n. H io dt> .la11eir•1. \l inistcrio do:- i\c
Pocio.; do lm!'t'rin L~ru :10 d\.: .hlleiro de I t)r,o. ,, 

111m. Exm. Sr.- Em ~oiiH:<i.o :10 Ollieio de Y. 
J•:x., 11. 0 21!1, de ·18 1le llczerniW!l ultimo, sobre a 
l'O:IIIH:It'llt'Ía tk l'llJolullll'lll",; :1 Emprq~ado~ da Se
crl'l•ria do Go,cruo de:'sa p,.oYiueia, quando uão 
colllparcccrem na J:ep;n·ti~·i:o: Tt·nho de decl:u·:u· 
a Y. E\.., que lalllo 11u ca:;o de tnolcslia: cotllo nos 
de 1pwlquer outro impedinu·nto .Íllsli{icado, eonli
nuào os Eut!Jrcrrados desta :1cc>Tiaria d'Estado a ,, 
receber com o ordenado os re::pec! i os emolumentos, 
como se estivessem em cll'ct•.! t\'n 1'\.lTeieio. 

Deos Guarde a Y. Ex. -Visconde de l\lont'a
lcrrrl'. - Sr. Presidente da Pro,·ineia de I,iauhv. 

•1 . " 

,. 



A viso de 30 de Janeiro de ·18:->0. -- Cumfimw a 11U

meariiu que fi::cra u Presidente da Porvincia do Pará 
de hum llcyular para Capcllão da Colonüt A ragwr:ia 
t: Santa Tltcrcsa dos Tuca 11 ti 11 s. 

!~.a Secção. Hio de Janeiro. l\Jinisterio dos Nc
~~ocios do lmperio em :10 de .laneim de ·J 8:-,o. 

Illrn. Exm. Sr.- Forão rcrncttidos ao J\linis
terio a meu caq~o , pelo da Gucna, os Olllcios de 
V. Ex. n.'" i!) c 8:3 de 2 e 20 de Outubro do anno 
proximo passado, e o requerÍIIH'll\O que acompanhou 
a este ultimo de Frei 1\Janoel Proeopio do Coração 
de l\Iaria, pedindo a conflrmação do GoYerno Im
perial no cmprq~o de Capellão l\Jilitar dos l're
~idiu,; de Arar;·uaia e Santa Theresa, em qtw fora 
pro,·idu interinamente por Y. Ex. , a qual con
finna~·ão solicitara r. Ex. llOS dito,; Olllcios pelo 
!\li11isle1 io da Cucrra; e ponpte estú a carr;o de,;te 
1\linistcrio não sú a dc:-;peza com c~le Emprq;a
do, eumo se n~ 110 Art. '2 ', do He(;ulameuto 11." 

Glil de 22 de Dezembro do citado atl!JO, eomo 
ta m lwm o provimento dos Em prcr,a dos das Colo
nias l'lilitarcs, de que trata a 2." parte do dito 
Art. do Hq;ulamcnto: Jloll\·e por lH'm Sua l\larres
tade o Imperador Onlenar-me <{lle declarasse a \'. 
Ex. que fica appronula a nnmea<;ào daquclle Re
li;'~ioso para Capellão da Colonia 1\lilitar <le Santa 
Theresa dos Tocantins, a quem V. Ex. assim o 
fará constar. 

Dcos Guarde a r. Ex.- Yisconde de :\lollt'a
lq;rc.- Sr. Presidente da Província do Pará . 

......... "~ ................ __ 



ADDITA~IE~TO AO CADER~O 2." 

L\IPEIHO.- Aviso do I .0 de Fevereiro de 18!í0.
AJ'Jli'Ovn n tlccisâo du l'rl'sitli'Htc do Rio de .Janeiro , lf,~ 
lf"~' ilNe procrdtT-sr: un sorteio entre os Supplc11ll's dt~ 
Ucilor,·s, q11e ohlii'ITIIo irtl/(tl II'UII!To de rotos em I ·1." 
lu;JIII', ])((/'11 st~ ~ufll'r 11s rJIII' tlcrcní sa ,·onroerrdo.~ parn 
11 fi!l"!lllfl."'fl! rln Junfu ,,, f)ll!l/ifil'flf'io. 

·1.' Secção. 1\.ío de Janeiro. \\Iinisterio do:; NP
r,ocios tlo Irnprrio em o 1." de Fevereiro de 18;)0. 

111m. e Exm. Sr. · -- Sf'ndo prf'sf'ntc a Sua l\Ta
r,e~tade o Imperador o Ollicio de\. Ex. soh n." 20 
de 2'1· d,) mez pa:;:-;ado, c mai5 papeis que o acom
panh{u·ão, no qnal participa V. Ex. que tendo o 
Juiz de Paz mais votado do Cura lo do Bananal, 
w~,;:-;a Província, de ·con \'oca r doze Supplcntcs par· a 
a Junta de Qualilieaç:lo, aeontceeo que para 11." 
obtiveriio na elei6ío s<:tt~ Cidadiins irruaes numero o ,, 

de votos, e Clltron o dito Juiz de Paz em duvida 
sobre o modo de os eon\OCéll': Ih o l\lesmo Au
r,nsto Senhor por bern ;\pprovar a dccis?ío dada po1· 
V. Ex. de que recorresse á sorte entre os empata
dos, como determina a G." solução do Decreto n." 
·~80 de 211 de Outubro de lt'W; e qnc, feita a 
convocac:ão, os f]UC não c·ompareeesscm ficassem 
sujeitos ú tn11lta do 11." 2." ~; ;l." dn 1\rt. ·J':W da 
Lei das ElcicõPs. 

lkos Gu:~rdc a \'. Ex.- Yisconde de l\Iont'a
lcgre. - Sr. Prcsirlcntf' da Província do f\io de 
.Jaueiro. 

',l 



'· 
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:\viso de 1!. de I'evcrC'i r o de I S:íO. - Jlrmr/11 n{;gi'/T!I,. 

ttg JH'oritlr•Jtrios tll'l)lt//i.~ru/1/.~ para prcn•nir, r• 11{11-
llwr o p1·ogrcs.~o tltl {t~ún· amrm:lla. 

2.'' Secào.- Hio de .JanPiro ~linisltTÍo dos ~e· 
~-nl'ios do Imp<'rio t·m 1-'l de 'Fcwreiro de l8f1tl. 

Sendo pre~eute a Sua l\Ia~f'stade o Tmpcr:1dor 
o trabalho da Cornrni:-sfio C<'lltral de Saude publica, 
que ncornpanhon o Ollicio de Y. S. de 1'1 do cor
reu te: H ou v e por bt"rn dd('l'lll i na r que se pu bl ic;JS
sem pd;-t imprensa os Consl'lhos hytjienicos, que a 
mesma Comrni,s:io orl't'l'eee á popnla~·ão de,..ta Ci
dade, a fim de pn·'·<·nir quJ.nlo ser possa o accom
mcllimento da epirlt"rllia n·iuanlc, c tornar menos 
fl'f'aH'5 OS SI'IIS efJ',·Í(o:'; (' <JIIl' Ollli'O~ÍIIl SC Ol'íT;JilÍ-t.J ,, 

sa--~enl, na (;·,rma indicada pela mesrua Contmiss:io 
os inclusos arti~o~ das providencias que se deH'm 
oh~u·,·ar na quadra aclu.d. O <{llC tudo cnmmunico 
a Y. S. p;u·a que o liu;;a constar á sobredita Cmn
rni::s:io; cnrnprrudo que c! la proponha, quanto antes 
dous i\Iedicos que se poss~o encatTt·p,-ar· tuediante 
h n ma razoa n·l r,r·ati fi cação da visita das em h arca
Çiíe:-, ua f{_inna do Art. 2. 0 das indicadas pro';iden
cia~, e Ires cru cada Fn·Gnezia para comporem as 
Comruis~fn~s, t·stalwlccida:; pelo Art. 8."; esperando 
do seu zdo, e illn~traç;io que continurtrá e! la a 
propor todas nquellas medidas que _jul{;ar eolHlll
ccntes a atalhar os pror,ressns da epidemia, e tor
na-la menos funesta. () cpte tudo communico a V. 

• · S. para scn conhecimento, c execução. 
llcos Cuanle a V. S.- Visconde fie l\lont'a

lq-:r<'.- Sr. Doutor Candido lloq;cs 1\Jonleiro. 
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l'mritktuius JWra Jll't'1't'llir I' atal/wr o ]Jru:fl'i'!iSV dn 
Fl'bu: an1orcllu, 1/llll!druJu.~ t'.l'I'I'Ular pelo Alinistcrio 

do llllprTio zw1· .f riso dt·.~lr! data. 

·1." Todos os navios que tin~rcm sido iufecla
dos serâll eolloeado,; l'lll l11:~ar afastado, e a sota
n~nto da Cidade, con:>l~l'\':mdo entre si a 1naior dis
ta ucia po,.:~i n_•l. 

. '2." ,'\ii.o só es mencionados nav1os como todos 
os outros aneorados 110 porto desta Cidade serão 
vi"ítados duas vezes ao dia pelos Medicos pa1·a esse 
fim llLHIH'ados, q uc oh~t'!'\'arào seu estado de asseio 
e de arejamento, e dado destino aos doentes que 
CllCOllll'a I'Cll1. 

:L" Todos os doentes encontrados a bordo serão 
obrirrado,; a recoliH:T-se ao Lazareto ou Hosr)it.aes ,, 
tjliC lhes forem destinados. 

!, .. " Se apezar dos enid<tdos de lavagem, arcp
meuto, c fumcr,ação al(~llm navio apresentar tantos 
caso:,. de rnole,;tia, que po:-sa ser julg-ado fóco de 
iufecção, será (ol'(;ado a sahir barra fót·a, a fim de 
ser descarrcr,ado, lavado c f11megado em huma das 
Ilhas que para isso fo1·em destinadas. 

;,.a Nas mesmas Ilhas haverá lup,-ares reservados 
para a quarentena uão só dos indicados navios, 
como dos que vierem de portos, onde reinem mo
lestias contaGiosas ou cpidcmieas p,-ravcs, )'I'OJlOICio
nando-se alli aos mesmos uavios os comllHHios e 
recursos de que precisem. 

ü." .i\'o caso de aur,meutat· a epidemia, os !'.Je
dicos nomeados 11ara. soccotTer a classe indiR:ente 

tJ 

partirão sem demora com huma ambnlancia para os 
lurraz·es que exir~ircm seus soccorros. 

7." A' medida qne as circunstaucias o t·cclama
rem se irão creando llospitacs e enfermarias prontas 
de roupas e utensílios em lur,ares vastos c arejados. 

8." fica estabelecida em cada Ft·cguezia da Ci
dade h uma Commissão composta do Suhdelefl'ado c 

•J 

Viscal llella, e <ll' trcs 1\lcdicos parn cs5c fim JHllflOO-
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dos, á qual incumbe fiscalisar na mesma Frcgue-· 
zia, em quanto durar a epidemia, a fiel oh;ervan
cia de todas as Leis, ordens c providencias relativas 
á saude publica, e velar na sorte da dassc iudi
{~ente, administrando-lhe todos os socCOITOS de ((\lC 

pos<;a precisar. 
~l." As Com missões medicas de cada Frq}"nezia se 

corrcsponderão com a Commissiio central de Saude 
publica, creada por Aviso de 5 do corrente, de quem 
receberão as instrucções neccssaria:-;, e a (ruem par
ticiparão todas as occmTCIH.:ias de sua Frq~nczia. 

1 0." Os doentes da epidemia reinante, que se 
arresentarem 1105 llospítaes de caridade' serão im
mediatamentc transport::uJos para os que lhes forem 
destinados, c o mesmo se praticará com aqucllcs, 
que alli forem accornmettidos. 

11." Os doeules que se conservarem nas casas de 
suas familias serão collocados nas salas ou lurrarcs 
mais arejados dellas, evitando-se que ahi penua
neção muitas pessoas, se conservem vasos com ma
terias vomitauas, ou cxcretauas, c fazendo mutLu· 
n·pelidas vezes as roupas dos mesmos doentes. 

12.a Vicào prohibidos multiplicados enterros em 
huma só l(;rcja, c logo (lllC St'ja possível se Hu,ão 
todos cxtramur·os. 

1 :L" A Commiss<io medica de cada FrcGuezia vi
sitar:t as IGrejas dclla para cxamiuar se nas inhu
rna~'\-JCS se (~twrdão as I't'!}''aS pn:scriptas, se seu nu
mero está cru rclaçào com a quantidade das sepul
f nras, ou se se fazem cxhumaçües ex.lemporaneas. 

·ll." Fi cão absolutamente prohibidas, por· occa
sião dos enterros, as armações <(Ue se costumão 
fazer· dentro c fora das casas, evitando-se assim a 
impregnação c transporte dos miasmas. 

1 ;,," As cncommendações se farão nas casas dos 
bllccirlos, c os cada veres serão conduzidos sem de
I!Hlra em caixões feitos toJos de madeira, e hei·
mcticamente fechados. 

'I G.'l Süo inle~ramcnt-c prohibidos os dobres de 
·:I !J (IS, 



..... 

17." llc Í~J:ualmcnte prohibido que se fechem as 
casas durant~ os dias de nojo; de,·endo ao contra
rio conscn·arem-se abertas as portas e jancllas para 
haver· maior ventilação. 

·18." l''ar-se-hão em todos os aposento~ fumega
ções ebloruretadas, c aqnclle em <JUC tiver perma
tJccido o doente scr!1 mais que lodos lavado, caia
do , c fume~ado. 

Fl." lrrualmente se farão em todas as Pr:1cas c 
,, J 

Jlraias fl"randes foP",ueiras. 
tJ ' 

20." Os rncndi~J:,os serão recolhitlos aos )urrares . ,, 
que 1hes forem destinados, e obriGados a lavarem-se 
e mudar de roup~l, tple para esse fim lhes ser[t 
fornecida. 

21." Todos os despejos serão feitos em barriz fe
chados, c a hm·as em que pouca gente transite, 
sendo as mater·ias lancadas ao mar o mais lon~e 
das praias que f(,r pós~ivel; fazendo-se para ist~l, 
quando antes em dillercnles pontos do litoral, pon
tes cstrei tas mas de snlfieien te ex tensão. 

22." Far-se-hão enterrar em lugares afastados, 
e com a nccessaria profundidade todos os c:ulan~re~ 
de animaes <[UC forem enrontrados. 

2:3." As praças, pr·aias c ruas serão diariamente 
limpas de todos os destroços animaes e vcgetaes, 
c de quacsquer· immundicies que nellas existão. 

2'•·" Ser?ío qnanlo antes entupidas e completa-· 
mente aterradas todas as valias c canos de esgoto, 
que não forem muito precisos, cuidando-se na lim
peza dos indispcnsaveis, c fazendo-os lavar com 
grandes e repetidas cmTeutes <l'aGua limpa. 

25." Não se farão novas calçadas sempre que o 
trabalho do calçamento possa ser por vezes inter
rompido. 

2G." Serão quanto antes removidos todos os en
tulhos, aterros e pedras soltas, f{liC existão nas 
:rraças e ruas, sendo dinriamente Jayados os hlr,a-
res em que houverem depositas de onrinas. 

'}_/ .' Di:nianlf'tllf' ~er:'• in"prccionad:-~ :1 qnalif-1:1-



1lc do fpdo destinado ao consumo, e o estado dns 
matadouros, açougues e talhos. 

2S. a A Cornmissão medica de cada Freguezia 
cxamiuar{L a mindo os viveres, casas de comestíveis, 
Praças de mercado ~ quaesquer outros luGares, 
owle se ventFío comestíveis, para verificar-se se 
~ckio em bnm estado, c bem assim inspceciouará PS 

ho:-pitncs, conYcntos, cnllcr,-ios, o !fiei nas, quartcis, 
thc:1trns, cstalagcnli e corlurncs, para ver se são 
snflicicnlcrncnlc arejallos, c se Guard<i.o os lH'Ccei
tos h~·Gicnicos precisos. 

2~)." Diminuir-se-hão dnrante a epidemia os 
cxcrcicins militares, e os quarteis serào consei·va
dos no ma\or asseio, fazendo-se eamr, lavar e 
fnmcr,ar. 

:lO.' \s cadeias serão alternadamente esvasiadn<; 
par:l serem c1mcertadas no .,intcrio•·, fazendo as
phaltar o solo, e caia-las, lava-las c furner,a-las 
repetidas vezes. 

:)1.' Os presos serão obri3ados a lavarem-se a 
mi udo c a IIJnuarem ron pas, fornecellllo- se h uma 
muda aos pobres. 

3'2." l'ar-se-hão lonr,c da Cidade todos o." tle
posilos de anirnacs destinado;; /t alirnenla<;:i<J; fi
cando inteiramcule vedado ao::; p:1rticulares <ptc 
conservem tacs animaes em arl'as ou pequenos 
((Uintaes . 

. '3:L" Serão diniamente lasadas (;)das as caval
lariças c cocheiras, obriGados seus donos a con
servarem-nas sempre na maior· limpeza. 

Secretaria de Estado dos Ner,oeios do Imperio 
em 1 'i de l''cvcreiro ele 1 R~,o. -José de Paiva Ma
r;alhãcs Can'L 
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Portaria de 20 de Fevcn·irü de 1850. - Autorisa a 
Jllm.a Camara Municipol tia Cilrtf' para render o terreno 
uutr"om romprwlo paru r'.~tnlidl'rimcitto do nwtadouru. 

'2." Secção. Hio de .lanriro. J\Ji11istcrio dos Ne
t;ocio, do lnqwrio em ':20 de Fevereiro de 18f!O. 

Sua l\Jag-estaclc o Impera dor· A LtcndenJo :10 q u c 
rcprescHtou a lllm." Carllara ;\lunicipnl de~ra Cúr·te, 
lia por Lem antorisa-la para poder YclHlt'r, sa
tisfeitas as fúrmalidadcs leíjaes, o terrrno out1·'ora 
comprado em S. Christo' :to para nellc se esraLeleccr o 
matadouro, ~cudo o produclo desta venda applicado 
á abertura da rua projcctada para cor:nnunicaçào Jo 
Catnrnby com o H.io Comprido. O que l\Janda com
municar á mesma Carnara para seu conhecimen
to, e em resposta no seu Olllcio de 1.', do corren
te sohre <H{\Itdle obfecto.- Visconde de i\lollt'a
legre. 

Aviso ele '2G de Fevereiro ele lF:íO-/)!'r/nmoquc 
se tlcrc olJsnwr 1111s .l tilllilli~li'WIÚ'S /Íf)S t'un·t·ios n rcs
Jll'ilu das l'tlt'las ll'lli'SJWI'll/da,.~ p~/o.~ Paquetes de Vapot· 
cntrCIJW'S wts mesmas Adlllinúlra(·ül's sem o Scllo duplo. 

3." Sccçiio. Rio de Janeiro. l\Iinisleriu dn" Ne-' 
r;ocios elo lmperio em '2G Je Fcn~reiro de ·lt\50. 

foi presente a Sua l\JaGestade o Imperador 
o Ofiicio ele 8 do mez passado, em que V. S. 
pergunta qual o procedimento que deve seguir-se 
nas Administrações do Correio (luando os Com
mandantes do~ Pacp1etcs de Vapor· ahi apresenta
rem cartas avulsas sem Sellos duplos: e o Mesmo 
Augusto Senhor i\Janda declarar a \. S. para seu 
~ovcrno, que não deverão tacs C,artas ser cnlrc
r;ucs sPm l(liC as pcs::;nn::;, a I(IICIII fiH'àO dirir,idas, 
::;a1Í!i!f.1t;;'in rrn S..,(Jo~, '111'' Sf' t·n]Jar;in n:1s lli!'IICÍO-
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na1las cartas, o que faltar para inteirar o porte 
duplo. 

Deos Gu:u·de a V. S.- Visconde de 1\Iont"a
legre. - Sr. Director Geral interino dos Correios. 

;\DDITAMENTO AO CADEPtNO ~Lo 

ll\IPERIO. -A viso de Ir de l\lar~·o de I RiJO.- illonrlo 
accutrn· n llrrtlllll!llt'lllu sonitorio m'!Jtmiwrlo 71111'(1 ns 
Comnâii.~Dt·s Pornl'hial's ,/1~ Smulr P11h!im, n·t•ttdos zmr 
A riso de 1'r dt: Fcrl'niro dcsrr tfllno. 

2.' Sce(;?ío. Hío de Janeiro. 1\Jinist~rio dos Ne-
1iOcios do lmpcrio em lr de l\lan:o de 18;>0. 

Sendo presente a Sua 1\Jagesuule o Impcraclor, 
com o Oflicio de Y. S. de 20 do mcz passado, o 
ltcgulamento proposto pela Commiss?ío central de 
Saude Publica para as Cnmrniss1ies Parocbiacs, 
ereadas pelo Art. 8." das Providencias de 14 do 
dito mez: Houve o l\Icsmo Angnsto Senhor por· 
hem Ordenat·, que se reduzissem as medidas ali i 
propostas ao ltq~ularnento que !'0111 este se lhe 
envia, assignado pelo Ollicial-maior· desta Secre
taria d'Estado, a fim de qnP ddl<~ tenha conheci
mento a mencionada Commissão central, c o exe
cute na par·te <ple lhe toca, ficamlo V. S. na 
intelligencia de (rue nesta data se remettem ex
emplares do dito Regulamento tanto ás Commís
sõesParoehiacs, como a todas as Autoridades, A 
quem cumpre faze-lo executar·. 

Deos Guarde a \~. S.- Yi~<'nnde de 1\lont'a
ler~re.- .SI'. IJnntnr Candido Bnq~t'~ i\lnnft'in'. 
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1/eyu/anu·nto Sunituriu 11/lllldarlo ohsr'/'WI' JIOI' Aciso desllt 
data 1111.~ Cununis.~,jes l'arl)l'/iirtc.ç de Swulc l'11ldil'a, 

n·r·uda,ç por A ciso de I 'i- de Fcrl'rciro de I R30. 

r\ rt. ·t.o As Corntnissões Paroehiacs de Saudc 
publica erradas pelo Art. ~-" das Proviueucias de 
I'•· de Fevneim de t8:dl, são Dclq~adas daCom
missão Central de Saudc publica, por íntermedio 
da qual receberão todas as iustruc~ões rclati v as 
ao de,;cmpenho de suas attrihui~ües. 

Art. '2." 1\ Comnti~s:ío de cada Frep,uezia se 
reuuirú ern scs . .;;io na re:-;pcctiva Sub,lelcr~acia todas 
as veze:.; qut~ o julr,ar ptTci:-;o, sendo scruprc pre
sidida pelo Suhdclt·(~ado de Policia, ou por f{llClll 

suas n~Zl'S fizer. 
Art. ;L" Em suas sessões tratariio as Com

missões de todos os objeetos rclati vos ás incum
beneia~ que lbcs são dadas nas citadas Providen
cias tk I t de Fnerci r o de 18:í f), e 110 presente 
H t'(; ui amen to. 

1\rl. '1. 0 Scr[t hum de seus primeiros cuida
dos di,·idit· a re,.;pectint l'n.:r,uczia nos Districtos 
que parecer couYeniclltc, mas sempt·e de modo 
que os doentes necessitados, que uclla residirem, 
pos~ão ser tz·atados c visit.ados em suas pl'Oprias 
babita~·ões; c as pessoas pobres rcmettidas, apenas. 
adm•c('ITIIl, para as t•rtl'crm:uias rnartdada:; crear 
pelo ( ;ovcnw. 

Sn:\o reputados pobres todas as pessoas <{UC 
para o ~t:ll traLtiiH:Hio neees:-;Ítarem de outros soc-
euiTos alt\111 dt• :\h·dico, di,~tas c remedios :;ratuitos. 

ArL. f>." l>ara pmccdcn.>m á di,·isüo dos Dis
Lrietos cxir~ir:lo das Autoridades Policiacs compc
kllll's lnrma n•lacão cireunstanei:Hla do uumero 
dt: irHiividuo:.; ir~tliÍ~cnlt·-> q11e residir em cada Quar
,.il :i .. , ''""' irrdicar:;j,, dt· ~!:ll'i llfllllf'~, ~<:xo, idade, 
"' • "I'·"·"', '""11•· d:~ 111:1 t· '"""'·•·r> da casa crn 
'I"' 1,,,1.,,"''"1. 

\ 1 I L '1',..1., ,.. 1111'.111 :11111 1111• · ll"f'l'.''i:tr·Íil:" 
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ao curaLÍ\o dos indi1~cn1cs lltes serão r,ratuitamen
te fornecidos pdas boticas, <jllC para esse tirn de
sirrn:tr o Co,·ertw. ,, 

1\rl. /." Par.t que as receitas possão ser avia-
das p,-ratni rariJt:lltt' dcYcr·ão ser assi1~11atlas por l\Ie
di('o:i lt•!r:tlrttt·ntc ltabilitatlos, c declarar· no alto--

'' Epidt•rnia n·inanh· ---e o nome da rua e numero 
da t·asa do docnre. 

Art. ~." Se :dt~rn dos rf'mcdios c soccotTos 
Jlledit·os, :d:~un,; dot~lllcs lll'Ct'~~itarem por sua rc
conht·eida puhrcza de auxilio de dietas para que 
nada [tire ao ~cu tratamento, o !\lembro da Corn
missào qne o as,;i~tir dcclarar{t por cscriplo quanto 
se de,·c pre~la r e111 dinheiro para as mesmas dietas, 
otrtle e p:1ra •(ucm; c apre~entada t•ssa decla
rarJio :'r pe~~oa para cs~c lirn aulorisatla em cada 
Fn·{;uezia peln Provedor da Santa Casa da :\liseri
\'Ordia, scr;ln por clla immcdiatamcntc mini~tra
dos os anxilins. 

~\rt. \J." Prohihirào que se multipliquem os 
enterros em huma só Ign'ja, e fiscalisarào se ellcs 
se fazem segundo as rc;~t·as prescriptas, se o seu 
tlumcro está em nlla~-ilo com o das sepulturas, 
c H~ se fazt'lll c:\IHrlll:H~i'ít•s exterii(HII':llll'as. Para 
isto exigirüo dos l'arocltns, Colll'r:Jria~ c lrlllall
dades, qne s:l.o ohri;;adas a prestat·-lh'a, sem de
nwra, huma n:h~·;'l(l elas sepulturas dP cad:1 lr,nj;l, 
I'Oill declara~<ltl das (['!C se acltareru occupadas e 
tksde <JUC tcnqlO. 

i\rt. 10. Obslar:i.o aos dobres de sinos, c ;Ís 
annaeõcs funerarins tanto 110 interior COillO no 
cxtcr~·or <las babitaçl'1es; c não conscntiriio <[liC os 
eoq)()s sejão conduzidos senão em caixües inteiros 
d<~ madeira, que depois dt~ ft~ila a clleO!IIIIH'tHia~·;"'ío 
t'lll •·a;;a, St'l':'io lll'l'lllt'l íc:nnt·nt t~ kclt:HitJC', a lin1 tk 
;;~.: 11iiu :dJI'in·tu 11as t:rl'(·jas debaixo ele nenhum 
prl'lexto. 

Art. li. PrultilJir:i.o que durante o nojo se 
<·onser\·('111 f;·< hadas. ('OJnn IH' costuliH', ::1.s k1Li-
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tações em que lenha fallecido aiHuem da cpidc~ 
mia reinante; c hem assim darão as necessarias 
providencias para que taes habitações, e prin
cipalmente os aposentos onde tenhào pet·ma
necido os doentes sej:io dc~infectados, lavados e 
caiados. A dc:;infecçáo poderá ser feita por meio 
de mistura de acido sulphurico, sal de cozinha e 
pei'Oxido de manp,ancz. 

Art. 12. l'rohibirão que se enterrem animaes 
em lurrares muito J)OYoados, ou sem as cautelas 

tJ • 

necessar·ias para taes casos prescnptas. A Camara 
l\Inuicipal Jesip,-nará os luGares em que 1lcvcr·ão 
f~lzer-sc semclhan tes en terramen tos. 

Art. 13. Herncttedo semanalmente {L Com
missão Centml de SauJc publica hum relatorio de 
todos os geus actos, dilisencias e occur-rencias ha~ 
vidas ua respectiva Trep,-uezia durante a s~mana. 

Art. 14. Or.aani5arão tambem semanalmente 
<)' 

hum a estatística mor·tnaria, em que seja declarado 
o nome do fallecido; sua enfermidade e dm·açào 
de lia, sexo, estado, i!lade, profissão, condição c 
residencia; a qual es r a tistica , as~i m orr,anisada, 
será remettida á Comrni~sào Central de Saude pu
blica. Os Inspectores de Quarteirão não acceitarào 
uttcstado de obito que n?ío contenha as indicada~ 
declar<!Çües. 

Art. '1 r>. ln:;pcccinuarão o estado dos nlimPIJ
tos C bebidas llOS mercados de SUaS J'r<-'fJUCZÍas 1 

para o que f~trão visilar a miudo as pa•lllrias, 
confeitarias, a~·oup,-neg, armnens de seccos c mo
lhados, }lraças de mercado, C ((Uaesqucr OUti'OS 

lugareg mHle se vendào comestireis, procedl'IHlo 
contra os contraventorc~ I'Om todo o riGor das Lci:i 
c l 1osturas existentes. 

Art. 1 G. lnspeecionarão igualmente as prisõe!l 
e hogpitaes, conventos, coller~ios, olHei na~~, quat·
teis, theatros, estalagcus, e etn geral todo e qual
quer estabelecimento seja publico ou particular, 
oPdc s~ reunão mai:,; d,· 20 indi"iduo<;, 'Wpcrin~ 
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tendendo em tudo que for conccrncutc ~t poficía 
medica c hygicne publica. 

Art. 17. Reclamarão contra a falta de a8seio 
e limpeza dos aqneduclos, ruas, praças, praias 
e rn~is hir1·ares pnblicos, ad,•ertinclo ao Fiscal l\Iu
nit·ip:tl do qne cumprir fazer a tal rcspci to, para 
•pre dle o execute ll:l r.·lJ'IIIU tbs onlt'IIS e Pos
lnr:F da l\Iunicipalidade, por cujos cofres conc
rão torlas as de~pczas que com este ob.je{·to se 
fizerem. 

1\r·t. 1~. l"ão conscnlir?ío qnc pcsmas nào 
anJorisadas por Lei vcnd:i.o rerncdios compostos 011 

simples debaixo de qualquer· fórma on dcnorni
naçiio; e a ninGncm conscntir{io a venda de r·e · 
mcdios de compu;;içào >.eercla, sem prc\·ia liccuça 
da ,\ ntoridadc competente. 

Art. 1 ~). fiscalisariio a pratica da medicina, 
eirurrria º pharmacia crn tod0s os S(~IIS ramos e 
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depeurlenciaf', conhecendo das habilitac;õcs dos tpre 
a exercerem, ú íirn de tpre sú o f:tç<t{l pessoas 
<:~mpelentcmenlt• habilitadas na fi'H·rna das Lr·is em 
''IP,OI'. 

Art. 20. Exir;il'i'ío dos Uirectores das casas de 
saurle e Jwc.,pitae~ pnrlicnlares huma rda~·;io se
manal, •tu e l'!lcs s~o obrir;adP:"i a f(Jnwcer, dos 
doentes ahi I ralados da epidemia l'l'Íllanle, \~ dos 
meios em w~ral <'nqn·eGados uo seu tratamento; 
e i1~uacs esr:larccirncnlos solicilarào uos l\ledicos 
elinicos de suas Frcguczias <{lJe a i~~o queirão prcs
tar-st~, allcnta a necessidade de conhecer com e:'la
ctid;i.o a marcha c JH'O[ii'C&So da epidemia, bem 
como o tratamento mais profícuo. 

Ar!. 21. Apenas chcr;nc ao seu conlH·cimento 
que em huma ou mais habii:H~õcs ~c dá a cxis
leneia de gTandc numcr·o de indi,·idnos ataeados 
da epidemia reiuautc o partieiparão ú Comrnissi'ío 
Centr·al de Saude publica, a fim de que esta possa 
dar a~ providl'ncias ncc<•<;sarias. 

Art. '2?. l\::!11 f'ar·ão pnlllic:H_'=to al.'~trrna 1~~'(-.J 

......... ,,~, .............. ______ __ 
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smprcnsa relativa a assnmplos de saude publica 
sem qne seja revista c appnn·ada pela l:ommissão 
Central. 

Art. 23. Yclarão na fiel execução deste Ilc
r,nlamcnto, reqnisitatHlo das Autoridades Policiaes 
<~ l\Innicipaes todas a:> medidas que dellas dcpcn
<li'io, promo\'C'tHio a tT~J)Oilsabilidad<· <~ impo:-i<;ão 
da pena de dc~obcdil'nl'Ía a todos aqnl'llc~ que 
"C tnostrar<•m JH•.n\i1rcntcs 110 eUill(ll'illlentn de suas ,, tJ 

< lisposic:[íe:3. 
ArL 1,',. (),; Suhtlel<'rl'ados Prcsitlcntes das 

Cornmissôcs Paroehiaes dat:~o as !llaÍ:; terminantes 
ordens ao:; Inspectore,; de Quarteirão para que 
velem na fiel ohst•naneia dos ;\rts. n, I O, 11 
<~ I '2 do presente l~eG<Ilamcnto, rcsponsaLilisan
<lo-os e punimlo-os quando forem omissos ou 
lll'[~ I i g'l'lll.c::-. 

Art. '2:J. Inualm{~lll<' pro\ idcnciarão para que 
por parte dos mesmos lnspectores seja presente ús 
Comrnis~õcs em hum prazo curto e detcrrniuado 
a relaef!o dos indivíduos indifl"enles de C[IIC trata 

o " o Art. fJ. o 

1\rt. 2(i. Ontrr,sitn onlt'!l:tr;io ar1s III('Smos lns
pccton·s que fac;i'io saiH'r de ,·iva vnz a todas as 
famílias nccessitaclago de~ seus ()uart.eirões qual hc 
o Medico incnmhido dt~ lhe-, prc:-tar soccorru:-, 
indicando-lhes a moradia, para que a dlc ITCt'OI'

rão promptamente Ior;o que scj:lo accommeltidas 
<la cpidem ia rei uan te, de n·ndo as pessoas pobres 
procurai· as enfermarias elo (~o,·erno apenas adoe
cerem, como unico meio de poderem obter prom
pto restabelecimento. 

E sempre ~~Pue ao Jn8pcctor constar que alrrum 
pobre se acha doente da cpidcrnin reinante, ve
rificada a molestia pelo i\Icdico, o fiu·ú immedia
tamentc conduzir para as ditas enf'er·marias, senclo 
a dcspcza da conducção parra no Hospital da Santa 
Casa. 

,\ri. '21. Toclas :1:' rcrjui~icõcc. que se lenltão 
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de fazer ás Autoridades Policiacs ou Municipaes, 
e todas as ordens aos lnspectores de Quarteirão 
serão expedidas pelo Snbcleler,ado Pre:>idente da 
Commissão, á qual servirá de Secretario o Escri
vão da Subdeleqacia para todos os actos de ex-
pediente. l 

1\rt. 28. O Fiscal 1\Iunicipnl não tem Yolo 
delib~rativo na Commiss:lo Parochial, e S<Í faz parte 
della para infonna-la d·· !udo o que occorrer na sua 
Fn:-~uezia, e executar i'>clas as deliberações que na 
conl(lrmidade do prcsent · [~q~nlamento forem por ella 
tomadas, h urna YCZ q •e lhe compita a execução 
na fúrma das Leis, ordens e Posturas 1\lunicipaes. 

Secretaria d'Estado dos Ner,ocios flo lmperio em 
/f de Março de 1850. -Jo.~c de Paira Jlfagal!uics Calrct. 

A viso de 1 /f de Março ôe 18:í0. -- Ma nt/11 que ~t;ja 
sellada hunw justi(t('(lçâo para of,tcnçilo de Carta de 
Naturalisaçâo, ·r isto qHc, romo dorwncnto, núo está 
romprehcndida IW iscn~ân do Decreto di' 20 de Sctemliro 
de 1829. 

4. 3 Seccão. Rio de Janeiro. !\linisterio dos Ne
gocias do lr~1pcrio em J!t. de 1\Iarço de ·18:10. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l\Iagcsta<le o Impera
dor lia por bem que V. Ex. faça constar ao 
subdito Francez Amclio l'rancisco Nicolan I) ralou, 
que cumpre que elle faça sellar a justificação, que 
offerece com o requerimento, em que pede Carta 
de Naturalisação de Cidadão Brasileiro, e que 
acompanhou o Officio ôe V. Ex. n. 0 33 de 5 uo 
corrente mez; pois que o Decreto de 20 de Se
tembro de 1829, que isenta do Scllo os autos que 
correm perante o Juizo de Paz, não os exce
plua desse pagamento, sempre qnc se offcreccrem 
como documentos. 
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Dco:> Guarde a \. Ex.- Yisr.ontle de :\Iont'a
lerrre. --Sr. Vice-Presidente da Pnwincia do Rio 
de Jaueiro. 

Circular de 1 G de l\larço de 1 R!JO. - Prohibe os 
tllfl'ITilllll'lltos nus lgn:ja.~, e Conrrntos ria Ca-

pítul, Oll /10 Sl'll J'CCÍIIIO. 

2." Secção. Hio de Janeiro. l\linistcrio dos Ne
f~ocios do lmperio em ·I G de l\larço de 1 S:10. 

lJrrrindo mais <Iue nunca as circnnstancias da ,, 
actnalidade, que se cxtingn:io promptarncnte todos 
os fúcos de infecção, <In e tendão a atmravar o 
estado da epidemia reinante, e sendo corno taes 
eonside1·ados o~ Cemitcrios dentro da Cidade: Or
dena Sua ;'\larresta<te o Imperador que nenhum 
cadave1· seja d'ora em diante da<lo :'t sepultura 
dentro das Irrrcjas, e Con,·cntos dc~la Cidade, ou 
no seu recinto, dc,•cndo todas as Ordens Iteliaiosas, 
Confraria:;, c Irmandades, em quanto não esta
belecerem os seus Cerniterios extramurcs, proce
der ao enterro dos tit·is, a quem teuhão de dar 
sepultura, ou no Cerniterio do Campo Santo da 
l)onta do Cajú, ou no da Veneravd Ordem Ter
ceira de São Francisco de Paula, silo em Caturnhy ,. 
ltavendo em cad:1 hum dos ditos Cemiterios, {w. 
conformidade das ordens para esse fim expedidas, 
espaço sufliciente para dar jazigo desde já a todos 
os corpos que forem para alli enviados. O qne 
communico a V. S. para seu conhecimento, e 
execução; ficando na intelligencia de que serão 
processados' e punido3 como desobedientes todos 
aquelles que de qualquer modo coutraYiercm ao 
fiel cumprimento do 'lue ora se onlcrw. 

Deos Guarde a V. S.- Yisconde de Mont'a
]egre.- Sr. Conct;o Cura da l'rcgnezia do Sacra
mento. 
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A. IJ. Na mesma conformidade com trata
mento de Vrn. aos \igarios das Frer:-uezias de S. 
José, Santa ltita, Gloria, Candelaria, e Sant'Anna. 

Com tratamento de P. Hev.ma ao D. Ahbade 
do 1\Tosrciro de S. Bento, Prior do Carmo, Guar
(liiin do Conn'tllo ele Santo Antonio, Presiuenle do 
Cullcr,iada de São l'edro. 

:'la mesma <'Oidt)l'lllidade com o !r<ltamPnto de 
Ex. ao ltl'H~rendo Bi:-;po Cape!Lio ~Iúr, até as palanas 
-forem pat·a :llli envindos-scGuindo-sc o seguinte 
período finaL O que communico a V. Ex. para 
seu conhecimento, c dc,·ida exccu(::to na parte 
que lhe toca. 

A' 111m." Cnrnara ~1unicipal até as palavras
para alli en\·i•tdn3- sef:"11indo-se o período liual. 
O qne pela Secretaria d'E~tado dos Ncriocios do 
Imperio se cominunica :'t 111m." Camar·a :\Iunicipal 
desta C!lrtc para seu cuu!Jecimcnto. 

Jl'STH;A.-Aviso de 20 de :\larço de n~:-Jo. -Ao 
Presidente da l'roril!l:ia do lliu de .Janl'iro. Resolve 
durida.ç drcrm dtt 1101/II'Oriw dos Su!Jstitutos dos .Tni::;c.~ 
J] 1111 ir iplli's. , 

3." Secção. l\Jinisterio elos Nq;ocíos da Justiça. 
li. i o de Jaueiro 20 de :\Lu·ço de \ ti;JO. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente a S. l\1. o 
lmper·ador o Olficio, que r. Ex. rue diriGio sob 
n. 0 G3 A, com data de 11 do conente, no qual 
Y. Ex. pede solução ús duvidas que se lhe oll'c
recem ua nomeação dos Substitutós dos Juizes 

'i JUunicipaes, em conformidade ch Lei de 3 de De
zcrn hro de ·I í:\'1-l , a saber: 1. a se deve rcspei ta r 
as diversas datas em <pie forão nomeados os Sub
!-titutos, para contar os <ptadrienuios, ou se pode 
'-'Ill huma ddibcra~·ào r;eral par;1_ a Provinci<t da-los 
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a tmlos por lintlos neste Juez de l\Iarço) contantlo 
os quadrienuios Jo mcz em <JUe se começou a 
executar a Lei da reforma: :2.a se de,·c conservat· 
entre os novos nomeados ~iquclles que estiverem 
nas eircun~tancÍ<lS acima referida,;; e :La finalmen
te, se para cumprirucnto do Art. 19 da Lei de 
;{ de lkzernhro de I~ 'li a:1 Pre::;idl'ncia~ precisão 
de ordem do Governo Imperial. E o i\lesmo Au
gusto Senhor· Ordenou-me que respondesse a V. 
Ex. Quanto á 1." <jHCslão, qne o <Jnadriermio pat·a 
t(wmar nova li~ta de Substitutos dos Juizes l\lu
nicipaes deve contar-se da data em que se lcz a 
primeira nomeaç;i.o , de sorte <tue a cada lista 
eórresponda exactamenle hum <ptadriennio 1 fican
do entewlido que as uomeaçôes feitas dentro dos 
quatro annos lindào com elle. Quanto á 2.a, á 
Yisla da solução Jad'l1 á l." du\'ida, claro lica <ple 
púde V. Ex., quando tin~r de fazer a llO\'a no

mca<;ão, conservar atptclles Substitutos, tlue lhe 
parecerem di~nos disso. Quanto a :L' questão fi
ualmenfe, nenhuma necessidade ha de ordem do 
GoYcnw Irnpt~r·i;d para <pw as Presidcncias exe
cutem o i\ r!. I \I da Lei tle :~ de Dezembro de 18/d. 

Dcos Guarde a Y. Ex.- Eusebio Je Queir·oz 
Coitinho l\lattoso Camara.- Sr. Presidente da P,ro
••mcw do Hio dt: Jatwiro. 

A THHT\ \JE~TO AO CADEHNO L" 

1:\lPEitiO. - A viso de 2 de Abril de 1850. 
Acu111punl11r o nu){lf'lo Jitll'tJ as rJIIÍIIS de - sepul~ 
te-se- c 11 Sllfl ultl'l'iu,. l't'IIII'Ssa á Cnlfllllisstin n·ntml 
til' Smult: Pulilim. 

2." Secção. Hio de Janeiro. l\Tinisterio dos Ne
(iOCios do lml'erio em '2 de Abril de 1 ~GO. 

Não sendo sufficicnte as providencias que se 
te111 dado a hem de nhftT-St' hurna <'Xat·fa P;;;falisti<';~ 
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tnOl'IUaria desta Cillade, como acaba de representar 
a Commiss:ío Central ue Sauuc publica: Ila Sua l\la
gestade o lrn pei·ador por bem que V. S. faça ob
servai· o modelo junto para as guias de- se
pulte-se- que de,·cm passai· os ln~pectores de 
Qnarteirão; e que ontrn~im cxpe1,·a as ordens ne
ce:-~arias não só para que as nuias que acornpa
llharem os cada veres, que se forem dar á sepultura 
nos Cemilerios exislet1tt··., ~''~.Fío no fim de cada se
mana remettidas á di la Cotll'nissào Central pelos 
Guardas, ou 1\dtninislradorc-; dos Cctniterios a 
!{UCm ellas fi.>rern apresentadas, como lambem 
para que os A<lministr·adoi·es, ou Directores de 
quaesqucr Hospitaes pal'licularcs remettão na més
ma cpoea ú relerida Cotmnissão burn mappa dos 
t;tllecirnentos que ti verem lugat· nestes Estabele
cimentos, com todas as dedara~·ões constantes tlo 
mencionado modelo. O que commuuico a V. S. 
para sua iutellir,encia, e cxecu~·ão. 

Dcos Guarde a V. S.- Visconde de l\IonL'a
legre.- Sr. Chefe de Policia da Cúrle. 

Jl1Jdcln a qw' SI' ri' fere o _I riso awwt. 

Inspecloria do Quarleirào do 
Subdelq;aeia da Fn'(~lll'J.Ía de 

Histricto da 

A' ,·ista da presente 
Cemiterio de 

Guia , darse-ha sepultura no 

ao cada ver tl e 
natural de 

' 
e fallecido de 

na rull. de casa n. o 

no estado de e na idade de 
atmos; confm·me tledarou no atlestado d'obito, 
a que me reporto , e ({UC llca em meu poder a saber: 

A enfermidade durou 
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rrou-sc t>ara combate-la o tratamento d 

e empre-

lnspectoria do Quarteit·;io do Districto da Sub
ddcr~acia. de 
em de de I~ 

O 1nspcctor. 

Aviso tle 2 <lc Abril de n~:,n.- SufiJII'ÍIIIi' u ltt!lar 
de J>ro[c~sor de Sawle Cmtwltantc ti•J Col/eyio 1le 

Pedro SI'!JIII!do. 

2." Secção. Ilio de Janeir·o. 1\Jinislcr·io <los Ne· 
rrocios do lmperio em 2 de Abril de 18~J0. 

llavemlo Sua J\IaP"estadc o Imperador· por bem 
supprimir o lurrar detJ Pmlessor de Saude Consul
tante do Colleg10 de Jletlro Sq~u11do, var,o pt?lo 
fallccimcnto de Benildo de S:i Charcm, confor·me 
Ym. propõe em seu Ollicio de 2G do mcz proximo 
passado: assim o communico a Vm. par·a sua 
intellir,eucia, advertindo que llca Ym. autorisado 
para recorrer á providencia indicada no mesmo 
Officio sempre <pie se der a ueccssidadt~ <pte ponrlera. 

Deos Guarde a Ym. - \'isconde de 1\lont'a
ler,re.- Sr. Reitor do Coller,io de !>edro Scr;undo. 
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A viso de 2 de Abril de 1850. - Declara que o ln.~
pcctor das Obras Publicas da C~rte não póde exercer 
o cargo de Vereador da 1!/m. a Cmnara Municipal 1w 

qualidade de Supplentc, por ser inrompalivel a a.ccu!ll_!l
lação do cxcrctrw deste emprego com as atlnbwçuc.'í 
n. seu cargo. 

1.a Secção. Rio de Janeir·o. l\Iinisterio dos Ne
gocias do lmperio em 2 de Abril de ·1850. 

Sua Maf;'estade o Imperador, á quem foi pr·e
sente o Ofllcio de Vm. de 27 do rnez prox.irno 
passado, l\landa declarar-lhe, par:t sua intelli
p,encia, !{UC n:"io pÓ!le Vm. exercer o ernprcr,o de 
V~reador da lllustrissima Camara l\lunicipal para 
que foi convidado na qual ida!le de Su pplen te, 
visto que da sua accumulação resultarft o não 
poder ser desempenhado satisf'actoriamcnte o que 
occupa de Inspector Geral das Obras Publicas. 

Deos Guarde a Vm. -Visconde de l\lont'a
]egre. - Sr. l\liguel de !'rias Vasconcellos. 

Aviso de 3 de Abril de 1850. -Approua a dccisr'io 
da Prcsidcnria drt Jlrovináa de Santa Catharinrt , 
de qne não hn incompn.tibilirlade em que presida á 
Junta de Quahficaçiio o Jni:: de PrLz mais votado 
do actual quadriennio, que na qnalidade de Eleitor 
maü votrtdo fe;; parte do Conselho Mnnir:ij!al de Rr:
cw·.~o na quafi(tmçân mztcrior. 

1.a Secção. Rio de Janerro. l\Iinistcrio dos Ne
gocias do lrnperio em 3 de Abri I de 1850. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo merecido a Appro
vação Imperial a decisão de V. Ex. sobre a du
vida suscitada pela Junta de Qualificação dessa 
Capital, de que não ha incompatibilidade em que 
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o Juiz de Paz mais votado do corrente <[Uadricnnio 
presida a mesma Junta, não obstante o ter como 
:Eleitor mais votado feito parte do Conselho Mu
nicipal de Recurso na qualificação do anno pas
sado, por isso que, sendo diversa a qualdicação 
deste anno daquella outra, nenhuma applicação 
tem para a e~peeic em <ple~tão o A viso deste Mi
nisterio Plll que a referida Junta fundou a sua 
du,·ida: assim o communico a V. Ex. para seu 
conhecimento, e em resposta ao seu Officio u." 11 
de 2 de l\larco ultimo. 

Dcos Gua;·de a V. Ex..- Visconde de l\lont'a
leQTC. - Sr. Presidente da Província de Santa. 

ll 

Catharina. 

GUEfl R.\. -Em 1 O de Abril de 1850. - Cirwlnr 
an.ç l'n·sidcntc.~ da.ç Prori/ll'ius do Pnrâ, Jlfm·an.hão, e 
Iliu Gmndc do S11l, dl'dam111lo que as camisas dos sol-
dado.ç das respccticas !JIIOI'IlÍ('')cs dcecm cl'ora em diante 
ser {citas do uf~torlr/o dn Fabricrt narional de 1/artley. 

lllm. e Exm. Sr. -De onlcrn de Sua 1\lages
tade o lmpel·ador, declaro a V. Ex. que as camisas 
dos soldados da f!:narniC:ío dessa Provincià devem ,, -
d' ora em diante ser feitas do all"odão manufa-

" cturado na Fabrica Nacional tle Joa<tuim Dioao 
llartley existente na Côrte: c por i~so cumpre que 
com a precisa antcccdencia Y. Ex. remctta á esta 
Secretaria d'Estado os pedidos das quantidades ne
ces3arias para serem t·ernctlidas, devendo a Fa
zenda Publica ser iudemnisalla por desconto feito 
na consif~IJat_:ão para fanlarncnto. E neste sentido 
expeça \'. Ex. as suas ordens, fazendo <}UC tenhão 
pontual cxecnç:ío. 

Deos Guarde a Y. Ex. Pa!acio do Rio de 
Janeiro em ·1 O de Abril de 18:JO. -Manoel Ielizardo 
de Sousa c l\Jello. 
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li\IPEIUO. -Circular de :lO de Abril de 1R50. 
Ordena qw~ os l'oquetes de rapor não sr;jüo wjritos 
a quarentena , emprr~Jnndo-iw JIOrêm á rc~pcilo dos 
p~ssagciros , carga, e papeis as proridcnrius sanita
nas fJIÚ fiJrr·m de mister. 

2.a Srcc?ío. Tiio de Janeiro. Ministerio dos Nc
;;ocios do I ;n per i o em :10 de A h ri 1 de 18[l!l. 

Jllm. c Exm. Sr.- Tenclo-se em Aviso eir
cular de ·li de Dezembro de 18'18 feito :;entir a 
COIJYenicncia d1• SC n?ín demorarem OS }lal(llCll'S de 
\apor JJOS portos em que tociio scn?ío o tempo 
absolutamente indispensavel, mandando-se qnc 
sempn~ l{liC ns I'Írcu11slancws o pennittirern scj?ío 
cxpl'didos antes mesmo do prazo de demora esti
pulado 110 respectivo contracto, e náo sendo com
patível com a execução desta onlern a imposiçáo 
de <piai·cntenas aos mencionados Yaporcs: lia Sua 
\hl~e,;tade o Imperador pm lJem que não fiquem 
sujeitos a quarentena aiGnma os C(lle aportarem 
a e~sa ProYincia, lllas antes <pie Y. Ex. os faça 
desembaraçar no menor prazo possível, como se 
ordena no citado A ,·i~o; ('Jil(11'Crrando pelo que rcs-. ,, 
JH'Ila aos Jlasc;arreirn~, rarrra c ('ai·tas 011 OHicios, ,, ,, 
;ts p1·ovitlcncias sanitarias, <{HC f;kem Ilecessarias 
para impedir a írnportnção de C}ual(p!CJ' conta
r;io, e tomando mesmo todas as cautelas, cp1ando 
sejão prcei~as, para que não desembarque pessoa 
nl~mna da tripolaçüo , vedando-lhe a communi
ea(~ào com a terra, o com que se evitará o risco 
da introducção do contaaio, unico fim das qua
rentenas, sem o ~ravissirno inconveniente de serem 
com cllas demoradas ns viagens. O <JUC commu
nicn a V. Ex. para SPU conhecimento, c execução. 

Oco~ Guarde a r. Ex. - \'isconde de l\Iont'a
lrr;r~". ·- Sr. Presid!'n1!' da Província ... , ... 
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ADDITA:\lE~TO AO CADEHNO ;,." 

GTJERHA. - Em !, ele l\Taio ele 1 g:Jo. - Circn/ar 
nos Jlrcsidcntrs d11s Jlnn·i11rios rrrommrndando o fitr

damcnfo dos I"I'IT/I(i/S, I' IJIIC Sl;jfio I"IU'I'Íilf((/().Ç, 

Jllm. e Exm. Sr. -- Sua \Jar;-cstade o Impe
rador de novo ,\landa recommetlllar á Y. Ex. o 
maio1· zelo em que os recrutas receb:io o f~tnlamento 
l(lle lhes está marcado, para que se não repro
duza o repetido cscandalo de virem quasi nús: 
c outrosim que sejão imnH~<ilatamente vaccinados. 

lkos Guarde a Y. Ex. Palaeio do Hio de Ja
neiro em !1- de i\Jaio de 18;-'JO.- i\Janod Felizardo 
de Sousa e l\Jello. 

Em ~- de l\laio de ·18r,o. - Cirntlar nos Jlrrsitlcntcs 
da.ç l'rorinâo.ç maritimo.ç, sobre as possoycn.~ nos Jla-
1fllCfcs rí l'IIJIOI' darias IÍ Í/llliriduos que rl'm, on nio 
yn::.or li('('/I('!I.C 

l11m. c Exm. Sr. - Sna l\lar~cstadc o Impe
rador :\)anda muito JTr:ommewlar ú V. Ex. que 
por fór111a alr~uma rn<~nde dar passap,-ern nos Pa
quetes a vapor á indi,·itluos, que 11:ío vão em ser
' ir;o, mas l'efp·es:-ão depois do r,ozo de licenças, 
ou vão ~~ozar dellas em outras Provincias, tudo 
em inteira conrormidade com o que se m·denou 
em A viso circular de 19 de Dezembro findo. O 
que cornmunico a Y. Ex. para sen conhecimento 
c execução. 

J)eos Guarde a Y. Ex. P<tlacio do Rio de Ja
neiro em ''" de l\l:lio de ·1850. - i\Janocl felizardo 
de Sousa e 1\Iello. 
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Il\IPERIO.- Aviso de 11 de l\Iaio de 1850.- Or
dena qu~ se [afa acqumrrio, c se incorporrrn aos 
Proprios Naconacs a.~ terras de hum particular nas 
?lllsccnli'S das aguas da Carioca. 

3.a Secção. Rio ele .Tnneiro. -:\Iinisterio dos Ne
r,oeios do Imperio em 17 de Maio de 1850. 

I IIm. e Exm. Sr.- Sendo necessario coutar 
as nasceutes das ar,uas da Cariora nas terras per
tencentes a .Jo~é l\lachado dos Santos, qne fazem 
testada para o Hio Comprido, e f•muos para as 
vertentes das Laranrrciras, contendo :J\J. G30 bracas ,, . 
quadradas, avaliadas em cento e vinte réis cada 
huma: lia Sua :'lln(jcstade o Imperador por bem 
que Y. E-.;. proceda á acqui:oi~·;lo das ditas terras 
por p:n·te da Fazenda Publica, a fim de que sejão 
incorporadas aos Proprios ~aeion:1cs, arceitando a 
cscriptura de venda, ces:;ào, e tra~passo, que faz 
o proprictario, mediante o preço de quatro contos 
sctcccntns ciurocnta c cinco mil e seiscentos réis, 
J)()I" q uc , dt~pois de P' e via a nd iaç·ão feita por 
ordem do Governo, fui ajustado com o mesmo 
JH·opriclario, :'t quem se ell'ectnar;'t o par,amento 
depois de lavrada a rd(·rid:t rsrriptur·a na fórma 
das ordens !''\pedidas ao Tbcsouro Publico por 
Aviso dc:-ta data. O que cnmmnnico a V. Ex. 
para ~cu eonhccilllcnto c C'\CCIIÇào; prc,·enindo-o 
de !i li C, lor;-o C( li C se la vrc a mencionada escri
ptura, dC\·er;'t ser o traslado ddla remcuido a 
esta Secretaria d'Eslado para ter o conveniente 
destino. 

Deos Guanlc a Y. E-.;.- Yiscondc <le 1\font'a
lcr,rc. -Sr. Conselheiro Procurador da Coroa, 
Soberania, c Fazt'JHia Nacional. 



Aviso de 21~ de l\Iaio de 1850.- Approra n dclibc
raçâo tomadn pelo Bcitur do Culli'!JÍO de Pedro St·uwt
do, de exigir tios Prufl·ssurrs du mc.mw Colkuio zwr
ticipaçüo ·of!icic.!l tlc 11wll'stin para ]JOdcrcm ser attcn
dídas as suas (ttltos Hté In:.~ dias, c o/testado de 
ll!crliru JlllSStllltlo tlesll' lt'I'IHO. 

2.a Seccão. Rio Je Janeir·o. ?lliuisterio dos Ne
gocias do lmperio em 2'~ de l\Iaio de '18:-,o. 

Tendo Sua Magestade o Imperador A pprovado 
a delibct·açiio qne \'m., com o fim de obstar á 
incessante imJWBLualidade de aiiYHilS Professores 

tJ 

desse Collegio, tomou de diritjir a todos elles huma 
Circular participaudo-lhes que, para que a falta 
de hum Professor á sua aula seja justificada, hc 
preciso que, não sendo a falta de mais de tres 
dias, r·eceba Ym. cor11 antecedcncia huma parte 
official do mesmo Pro((~s:-:or, declarando •pte esL[t 
doente, e, exeedcmlo daquellc tempo, lwma cer
tidão de 1\Ieúico reconhecida, sellada, c remcuida 
tambem com antecc<kBcia: assim o commnBico 
a V m. em resposta ao seu Oflicio de I O do cor
rente sobre este objeeto. 

Deos Guarde a Yrn.- Visconde de l\lont'a
leGre.- Sr. Reitor do Collq~io de redro Sc[pmde. 
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A viso de 2i de :\lnio de 1 ~;)o. -]Jc,/um ao l'rcsl
dcntc da Prorincia. do EsjJÍI'Ílo Sa11to IJIIC nr!o lhe lu· 
/il'ito dcsjJr:ndcr !Jill111fÍ•t alyumrr mil! qualquer ohm 
lHtblira. yeraf, SI'Jn 1fllt' o seu [dano s1:ja approwdo 
pt1o Coremo, t! S(jll o dcsjiC:sa erpn·ssrwlntte IWftJ

rmula. 

3.' Secção. llio de .Janeiro. :\liuislri·io dos Nc
rrocios do lrn{1erio em :H c.le :\Jaio de ·1850. 
tJ 

lllm. e Exm. Sr. - Subi o :1 Presença de Sua 
1\Iarrestade o Imperador o Ollicio de 15 do cor
rente, em que Y. Ex., respondendo ao A viso que 
lhe fora dirir,ido em data de I G dn mez passado, 
declara haver j{t autorisado alwunas despezas com 
pontes, e estradas de <piC por conta da consignação 
de dez contos de réis, maudada applicar ás oLH·as 
da estrada eutre essa Província e a Povoacào de 
Cuiathé na d1~ 1\lina::;: e o l\lcsmo Aurrusto Senhor 
lia por bem que V. Ex. rcmelta a conta, ou de
clare a som ma até aljOla despendida com as obras, 
a que se refere no mencionaJo 01l1cio, a fim de 
se mandar abonar a importancia da!piCllas, que 
estiverem a carr,o deste l\linisterio; licando ua 
intelligencia não só de que a t:obredíta 1p1antia 
<te dez contos de réis, destinada para a estrada 
entre essa Província e a Povoação de Cuiathé não 
póde ter alGuma outra applicação, mas tambem 
de que não he licito á Presidencia despender 
quantia alguma em obra publica Geral (1ualquer, 
sem que pelo Governo tenha sido approvado o 
plano da mesma obra, c autorisada expressamente 
a despeza para ella necessaria. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Visconde de l\Iont'a
legre.- Sr. Presidente da Provincia do Espírito 
Santo. 

Tl 
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th iso de 2~ de l\laio de 1830. - Prf's/rt ri f'a111om 
dns St'n/wrc.~ Snwrlort·.~ a. infrn·maçlio por 1'1/a n~q~ti
sitada snhrc o rrrpu't'Ímcnto dorllll11'11tado dns Con
rcrtitlos dn Tlt'I'Oihiml'ntn rln flr~JO c.rtl'll111111'0S da 
('idade de Lis/Joa, em 1]111' pcrh·m o lcnmtmncnlu r/a. 
fl." )!!11'/C tfu l'l'illfÍIIII'/1/0 do rin('///0 dt• .JO!J1HÍ1'11, 

fH'I'/1'/Itl'll/r·s ao 1/11'~1/ln Hr·mlhinu•11f". 

'2." Secção. Jlio de Janeiro. l\1inistcrio dos Nc
r,ocios do Imperio Clll 2S de l\laio de 1850. 

11\m. c Exm. Sr. --Sendo reml·ttido a CSl.!l 

Sel'rctaria d'E:,;tado pela 1los NPr.ocios da Fnemla, 
com A viso de ·1 7 de Abril proximo findo, o re
querimento documentado das Conn~rtidas do n~·
colhirncnio rio Her~o extramuros da Cidade de 
Li~hoa, que acompanhou o Ollicio 1lc Y. Ex. de 
11 de l\]arço ultimo, c I[UC incluso se dcnJlvc, 
no qnal pedem ellas o leYantamento da quinta 
parte do rendimento do Vinculo de Jar,uára, per
teJH'eute ao mesmo ltcco:himcnto, que f(H·a depo
sitado nos Cofres l'uhlicos da PrO\'ÍitCia de rdillaS 
Ger:tes: a IIm de HT prc;.;tada 1wlo ~.liuistcrio a 
!IH:'Il canro a infonnaeào, 'l"c e-xifTe a Camara dns 

tJ " 'J 

Senhores Senadores snhrc a pf'rlcur;;lo das Snppli-
eanle~: rccehi onlr·m de Sna l\l:l;;c~ladt• o Impe
rador para lr:ntsn:iltir a \. E:\., a fi11l de t]'!t: 
scjiio piT;-;CIIIc:,; it IIH''Illa Lunar;', t•,; inl'ltJ"o~ papt·i,; 
r ela ti vos :'t q uel k o hj 1 'I' to, com 1) re:pH· 1 in lf'It I o, ;, 
que clles dizelll rc~pt i! o, I' qnc !'O;';·o a \. E.\. f'C 
sirva dc\·ohcr a t':;ta ~ll'C!Tl:n·ia d' E~Lttln, qu:\ndfl 
não stj<ln mai~ pn·t·i~o,;; cumpriutlo-!ltl' :u:t'l'l'::Wl'lt
tar que mio me p:tn•t·r~ valiosa a arg·ltlltl'!llal,·ão 
das ~npplicantcs sobre os fundatiH'Jttos, em qne 
se baseou o dc~paclto, de que n·t·nncnl, pm· is~o 
que, sendo a- fiual dcci~:lo , a qnc se ref'r·n· 
a Pmtari:1 deste l\liuisltTin de 1 ti d1: Outubr() dt• 
18'21i, constante da .. npia juJtla :H(Ucllcs papel:', 
;HJIIf'lh fJIIP dr\-t'J'a '<'I' l11111ad l :'Oh!' C' O ('\:11111', 
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a que se mandou proceder pela <.:ommissão l\lixta 
Brasileira c rortugueza, nomeada em virtude do 
Art. 8. 0 do Tratado de l)az com Portu3al de 2H 
de Arrosto de 1825, mandado executar pelo De
creto Imperid de 10 de Abril de IS26; c sendo 
a quantia reclamada, na importancia de dous contos 
seiscentos se~~cnta mil seiscento:> setenta e nove réis. 
recolhida aos Cofres Publicos em deposito, para 
ser levantada <Jnando competente c opportuna
mente pedida, huma divida, a que estava sujeito 
o \incuto de Jilr,uàra, como reconhecem as sup
plican tes no rcq ueri men to) i m1eferido, não pó de 
deixar de ser-lhes applieaclo o citado Art. 8. 0 do 
Tratado de Paz, que marcou hum armo para as 
reclamações dos objcetos mencionados nos· Arts. 
(i." e 7. 0 do memw Tratado, c no Art. 20 da 
Lei de JO de NO\·cmhro de ·t 8'~ I, que decretou 
a prescripção para todas as dividas passivas flu
ctuantes, <iue até o 1." de Janeiro de H~43 não se 
achassem em liquidação ou pendessem de pro
cesso judicial; e eslas mesmas disposições explicào 
sufficientemente o silencio do Art. 3. 0 do Decreto 
Je 1 !~ de Outubro de 1840, do qual sem razão 
Jeduzem as supplicantcs a.q;urnento em seu favo1·. 

De os t~uarde a Y. E". - Yiscoudc Jc 1\Iont' a
legre.- Sr. José da Si I v a l\lafra. 
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ADDlTA:\lE\TO AO CADERNO 6. 0 

lMPEH.lO. - Avi,::o do 1. 0 de Junho de 1850. 
Declara o que sr· tlere o/JsetTrn· a 1'cspcito do rcl!
fimcnto de h11m l't·of't·ssm· rio (ol/cyio de l'l'dro Se
gundo ocntpado !'OIH os tnriHIIIio.~ r/, .tssr;m/J/ért l'ro
úwinl rio Rio d,· ./lltlf'ÍI'u; ,. IJIII' lltio /11' licito aos 
Professores do mcsmu ( :ull,.~tio l'f'sidirr·m j;)m da Cida
de Sl'tn lircllça. 

2." Secção. Rio de Janeiro. ;\linisterio dos 
NetTocios do.lrnperio em o 1. 0 de Junho de 18;'>0 . ., 

Sua l\Jagestade o Imperador, á quem foi pre
::;ente o que Vm. expemle no seu Ollicio de 1/~ 
de Maio proximo pa~sado; Houve por· hem Decla
rar quanto ao Profe~"or J)outor .Joaquim l\lanocl 
de Macedo, que estando eslc Professor Ierralmente 
impedido por !"C achar cnm assento na i\ssembléa 
Legislativa da Província !lo Hio de .Janeiro, não 
póde ser chamado a lcccionar na sua C.Hleira ; mas 
que tambem n;lo poderá ellc, em quanto estiver· 
assim impedido, receber Ycncimelllo alGum por 
esse Collegio, o qual será applicadu a quem deva 
substitui-lo iuteriuamenle ; e pelo !{Ue respeita 
ao Professor .J,J{io Baptista (;olor;·nas, 1pre não hc 
licito a Profe:;sot· al,rum re~idir ti·,ra da Cidade ,, 
sem licença, aiuda qnc doelllc se adll', salvo se 
no liozo da lieenca adoecer· ao li!lllar c;;la, caso 
em' que dc,·cr·{t .(u::;tilicar a nwh~5tia, c impelrat· 
a proror;ação da licl'll<,'a. O 1p1c tllllo comm11nieo 
a Ym. para :oeu conln:cimcnto, c exeeu<;ào. 

Deos Gnanlc a \ rn. -Visconde de 1\lont'a
ler,re.- Sr. Heitor do Collqjio de Pedro Scr,undo. 
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A viso de 8 de Junho de 1850. - Declara ao Pre
sidente de Afinas Gemes que elle nito procedeu regu
larmente rerogando a Portltria de suspensão de hum 
Agente de Correio. 

a.a Secção. Rio ele Janeiro. 1\Jinisterio dos 
N cr,ocios do lm per i o em 8 de Junho de 18f>0. 

111m. e Exm. Sr·. · Sendo presente a Sua 
l\Iaw~Hade o Imperador o OHicio de 18 de Abril 
uhirno, em que V. Ex. particrpa haver naquelb 
data resolvido revogar a Portaria de 2G de feve
reiw de ·18l5, em virtude da <ptal fora suspenso 
do lug-ar de Agente do Correio da Yilla de lta
him Antonio João de Freitas, ordenando que con
tinuasse no respectivo exer·cicio: l\landa o 1\Iesmo 
.\ur,uslo Senhor responder a V. Ex. <(ne não pro
ecdco rer,u!armente em revof~ar a Portaria de sus
pensão de hurn Funcionaria que tinha sido exone
rado do ernprer,o, demittint!o assim outro que para 
dle se achava legalmente nomeado; pois que se 
este não serve bem, cumpre a Y. Ex. represcntnr 
ao Governo, que tornará suas reflexões na consi
dt'ra~·ào que merecerem; devendo entretanto , 
rc1·o0ada a deliberação de Y. Ex., continuar o Aaente 
nomeado a exercer· o seu emprego. 
· Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a-

lewc -Sr. I-residente da Jlroviucia de Minas Gc-
• racs. 



Aviso de 10 de Junho de 18:í0.- /)criam mio 
poder Sl'l' uumcudu Pralinlllfl' dn .ttlmi11i~tmçrio do 
Correio de Santn Catlwrinn lnun mtnor de ri11te c 
hum rumos. 

:L" Secção. Rio ele Janeiro. ;\liní,;terio dos 
!'\q;ocios do lmperio t'lll lO de .h1t1ho de 18:'10. 

Suhio á Presença tL~ Sua 1\Lq~cslade o Impe
rador, com o Ollicio de Y. S. de ·2~ •lo mez pas
~ado. o '[IIC lhe diril!io o Admillislrador do Cor-,, 
reio da Província de Santa Catharina cnmullanrlo-o 
~c púdc propor para o lnr,ar de Praticante Por
r c i r o da respectiva Ad m in istr:u;ão a Luiz José lta
mos, que tendo para tal lur,ai' a prcci,;a aptidão 
conta apenas 18 annos de idade : c o i\lcsmo Au
(~tJslo Senhor l\Janda. dt•t·larar a Y. S. I[UC sendo 
a idade de 21 annos css·~Jtcial para a admissão aos 
Emprq;os Publicos niio póde o in1lividno de que 
:-;e trata, c que npenas tem 1 K nonos, se1· a<lmittido 
narrnclla r~epartiç:lü como Emprqpdo J'uhlico. 

Deus Guarde a r. S. - Visconde de 1\lont'a
lq~re - Sr. Hircctor Ct·ral intnino dos Correios. 

1~1 iEJUtt\. - Em 1 O de Junho de 18SO. - t:irmlor 
11os l'rl'sidcufl's dn S. /'n11lo, Jliomnluio c (;oya:;, 
rcmlllllll'llllowln a I'J:t•ruç•iu t!u /'/ano, que buimtt mm 
,,fh'rrcfo n." ;)2\1 de 2:1 (/,! .lrJOSlú de 18ii, qw wlo 
m1u·cde hrnulos dl' 11/lt.~inr 1111s Corpos fi.ros. 

lllm. c Exm. Sr. - i"\ilo concedendo o plano 
para a oqpnisação dos Corpos fixos, <pie baixou 
COIII o Decreto 11. 0 r,'2\J de 23 de AP"osto de ·1~V.7, 
I I 

. ,, . 
);JJH as de mus1ea aos mesmos Corpos, Det.cnnma 

Sua j'laGestade n Imperador que \'. Ex. não crm
~inta- que o Corpo lixo dessa Pro,·incia a Lenha 
:-;oh qt~alqt~er prctextP: c <ts~i111 o f'<tr;a pnult~a\
lllclll c 1'111!1 pri r. 



'lHO ) 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio tlo H.io de Ja
neiro em I O de Junho de 1850. --Manoel felizardo 
tle Sonsa e Mello. 

Dll'ERIO.- Aviso de 1'2 (lc Junl10 de 18~>11. -/Jr
/I'I'!IIÍ/111 1f11C srjo l'i'SIÍ/IIitlu o nj11da de cllsfn 1lr riilllo, 
Jlt:/'I'C/JÍtf(J [}()/' /1111n })l'jlll/111/11, 1flll' 1/(f() /()/11011 1/SSI:/l/11 

1111 Camam, ri.~! o qur· ns nj11d"s de f'lfs(l > SI/O drr11l11s 
SOIIII'IIfr• quando sr' n•ri!il'(/o 11.' riayr·m, Jllll'lf lfiU' e/los 
liÔO CO/ICI'rfÍdns, 11 1/11'/llh 'i'll' jrll'('ll J//IIÍnr '/lll/1 ÚrljiiJSSI

/Ji/Í[C de o.~ Jic:f'r. 

La Se('~~;io. Rio de Ja11ciro. :\liuistcrio dos 
Negocias do lrnpcrio crn 1'2 de Junho ele 18:-iO. 

lllrn. e Exm. Sr.- Em sollJ(;?ío ao Aviso de 
Y. Ex. de 3 do mez p:1ssado, a que acompanhou 
o OIIicio do Iuspl'ctol' da Thesouraria da Provín
cia da H.rhia, relativo á exi1;eucia das quanrias 
dadas para despezas de viaaem a Deputados Ge
raes, que n?ío vier?ío torna•· assento na Carnara 
ternporaria; tenho de declara•· a V. Ex. que, sen
do as ajudas de custo dadas aos Deputados para 
arpwllas cle~rJczas, den•m os que as receberem res
titui-las aos Cofres Puhlif'Os, h uma vez que se não 
verifique a viaaem, a menos ([li C os n?ío tenh~io 
impedido de faze-la circurnstancias independentes 
da sua vontade; e constando do sobredito Offi
eio que o Deputado José FerTeira Souto, tendo re
cebido a ajuda de custo de setecentos mil réis, 
deixara de ,·ir tomar assento a pretexto de mo
lestia, ao passo <[UC entrou no exct·cieio do seu 
emprego de Juiz de Direito durante a Sessão; I'O{~n 
a L Ex. se sin·a expedir a:> prel~Ísas ordens para 
que se faça effectiva a restituição da mesma qu<m
tia, procedendo-se execnti vamcntc á sua cobrança , 
quando de outro modo se não obtenha. 

Pelo f{lte rc!'pcita porêm á ajuda de cnsto 
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recebida pelo fallecido Felix llibeiro Rocha, não 
póde ter luB'ar a restituição, visto que no meio 
dos preparativos para a sua vinB'em foi assalta
do da molestia, que o impedia de faze-la, c 
da qual intdizrn('nle veio a falh•c('r. 

Dcos Cnarde a Y. E~. Yi~conde de 'Jont a-
l('r,r('. -- Sr. Joaqnilll .lo~•: lloclrir,ues Torn·~. 

JUSTICt\. - 1hiso de ·1!,. de Junho de 18~t0.- lo 
.fui::: ':lfuniripal da 3. 11 rom da Crirt1·. IJI'l:lanc qw· 
na Jll'llrt de j!I'Í.~tio I'Oin trohallw nos lt~yw·cs onde lwun'/' 
Casa dt Corrccl'ào, só dct·c consirlcno·-sc r:omr·mda a 
c.rccuçâo da scntr11çrt, depois que fúr á e/la rccuÚtido u 
réu l'ondcmnado; r oiulc /11/o hrmrer, com o augmcnto 
da G. a parte' dr.wle a. dato C//I que SI~ tirrr Jl1'0frrirlo 
fl Si'JI[CIIÇO. 

1." Sen·ão. Rio de J;meiro. l\linisl.erio dos 
Ncrrocios da ".fusti(;a ('ffi 11, de Junho de 1l)fJ0. 

tJ -

Em resposta ao seu O flicio de Jí. de Março 
ultimo relativo ao cumprimento de sentença do 
réo Manoel Antonio de Sousa, f{Ue fora condem
nado pelo Jury desta Cidade em !I de Dezemhro de 
18!1-8 a hum armo de pris;io com trabalho, c mul
ta de cinco por cento do \'alor roubado, tenho de 
declarar a Vm. que na pena de prisão com traba
lho, nos lugares onde houver Casa de Corrceçào, 
só deve considerar-se corneçadn a execução da 
sentença, depois que for a ella effect i vamente re
colhido o réo condemnado, cnmpr·indo aos Juizes 
da execução terem attenção, sob sua responsabili
dade, ao Artigo 8:{ § 1. 0 da Lei de :3 de Dezembro 
de 184·1. Nos lugares porêm onde não houver Casa 
de Correcção deve contar-se o tempo de pr·isão 
effectiva com o aw:)'mento da sexta (>arte, na fórma 

t3 

do Artir,o .',.!) do Cndir,o Criminal, desde a data f'lll 
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que ~c ti ver proferido a sentença, ainda l[llando ~e 
haja de lia a ppellado. 

Deos Guar·de a Vrn. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho l\lattoso Carnara.'- Sr . .Iuiz Municipal 
da :).a vara. 

L\lPEJllO. -A viso de I;, de Junho de lf);,o.-llepruro 
as Jwstilidorlcs CIIIJ!I'I'f{IUTI/s JW!o flrcsidcnlc do l1mri111·ío 
de Jloto Gm.çsu ro111m os ]JI(lios sdrllflC/1.~, e rtm/11-

1/ICII(lll-lhr 11 nfiS/1'1/I'IlO lfr·s.~c lllf'ÍO 1'111/W Cllllfi'!II'ÍO 11 

rafc1'hc.~l', r ,·ici/i.~~~'. ';u dos 1/ICS//W.~ bulios, 

!,.a Secção. Hio de Janeiro. 1\lini~terio elos Nc
.rrocios do llli[JCI'Ío em I ;í de Junho de IS:,o. ,, 

lllrn. e Exm. Sr.-- Sua 'Iarresrade o Impera-
dor, á I(IICIIl f'or;io prTSI'tttes os Ullil·ios de Y. Ex. 
n." 8:í de '2'2 de lkzl~lllhro do anno l'l'oxirno pa~
sado, e '~ e 23 de Fevereiro do corrente anno sob 
n. 0 ~~ e 8, 1\Ianda declarar que n:lo púdc ser 
au{imenlada a verba destinada l':ua a cateche~e, 
e ci.vilisaç:io dos liHlios dessa Província para o 
fim indicado por \. Ex. visto l(UC uão podem o,.; 
meio,: udla e'ln,:i"uados ser distrahidos do st·n 
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primirivo destino, para outro tão diverso qual o 
de \1ostilisar os mesmos Indios, o qnc loB(~e de 
concorrer pat·a os civilisar, e catcchi~ar, tende 
demais em mais a. afugenta-los da sociedade, ~~ 
a extinGui-los, o f{lle muito contraría as philan
tropicas, c palernacs intenções do l\Iesmo A ll[jU::Otn 
Seuhor, que ha por muito recommeudado a V. 
Ex. a abstenção da violencia até aqui empregada 
contra aquelles infelizes, a qual só pódc ter cabi
mento para repellir os ataques por elles commet
tidos contra as povoações, c viandantes, e jámais 
pat'il os ir procurar ás matns, e extermina-los. 

Deos Guat·dc a Y. Ex. - Yi~condc de ;\lonl'a
lq~t'l'. -Sr. Prf'~irlentr da Prm ineia rlo l\(ato Gros"o. 



.lrSTICA.- 1hiso ck 18 de Junho de l~>:,o.- Ot·
rlam' qrc nn [ll!flll' 1'111 ljlll' 11ft o lwurtT ( 'u111 dt• Cor
l'l'flçúo, 011 pristlo Ct!l/1. as ur·cc.mu·iu~ r·ommrlllidade~ ,. 
tll'l'tWjns pom u tra/1(,/hu dns dos, dt'I'C Jlrol'cdcr-st· 
nu rnnfiwl!lidwlc tio .llfiyo !a!l til) ('()(!i!JO (.'rimino/. 

:L" Sec~·ão. l'lio de .laneim. l\lit•Íslt'I'ÍO de::> 
Ncr~ncios da Ju~tir;a Plll 18 de Junl10 de J~:,o. 

Jllm. c Exm. Sr.- Hecebi o Ollicio u." G que 
Y. Ex. me dirif~io em data de 1.', do pa~saclo, rc
meltcndo o Oflieio orirrinal do Clu·fe de Poticia, ,, 
em l{ttC pede pnJYideneias a respeito dos senten
ciado::. que existem na Capital de~sa l'roviucia, c 
tem de cumprir a:; penas que lhes foriio impostas 
na Casa de Conecçào da Côrte, e i(;ualrnente á 
respeito dos presos de outras Pr·o,·incias, :í que se 
não pôde dar o con,·enicnte destino, porque os 
Com mandantes dos Paquetes de \'apor duvidão rece
be-los, e não appar·eccrn abi embarca('iJcs de Guer
ra> que os possão conduzir. 1\cspondendo, tenho 
de ponderar a \. Ex. quanto ao,; sentenciados, 
<[UC contra a Lei forão dadas as sentenças, se por 
veutura uellas se dcsi[ptou a Casa de Conecção 
da C1'>rtc para cumprimento da pena, pois seria 
ajuntar ú prisão o de~redo; c ~e nessa Capilal 
uão ha Casa de Corrccção ou prisiio com as ncces- • 
sarias coruruodidades e arranjos para o trabalho dos 
n~os, de\·eria o Juiz proceder na conformidaue do 
Art. /1U do Codi~o Crirnirwl. Quanto aos outros pre
sos, cumpre que Y. Ex. os rernetta para as l'r·o
viucias ú que pertencem com a devida sq;urnnça, 
mesmo em bar·cos mercantes, ou para a l'r·ovincia 
de P6trnambuco donde mais facilmente podem ser 
mandados para os lugares Je seus destinos. 

Ueos Cuarde a V. Ex.- Eusebio de Qweir01; 
Coiriuho J\Iattoso Camara- Sr. Presidente (b Pro
víncia do Hio Grnnde do Norte. 



DIPEIUO.-ihiso tle 20 de Junho de 1850.-0r
dena que seja fcittt por l:untlt du Ministcrio do lm
pcrio a despe;a a que se rostwna fazer pelo do.~ Es
trangeiros com a ltrquisi~:tio c remessa de pus -vacci
niro cm·iatlo pela L('!Joçtio Imperial em Londres. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos 
~\ q~ocios do I m per i o em 20 de J nn h o de I (':)50. 

Illm. e Exm St·.- ltoao a Y. Ex. !'e sirva de 
expedir as suas or·dcns, para que do proximo fu
turo exercício de 1850 a 1851 em diante seja feita 
por conta deste l\linisteTio a despcza, que alé 
o presente se faz pelo l\linistcrio dos Nef~ocios Es
tranr,eir·os com a acquisirão c remessa do pus vac
einico, ~tne costuma ser cnYiado pela Legação 
Imperial em LonJrrs, a <(na) importa annua)mente 
ua <JUantia de oito libras esterlinas c oito schclins. 

Ocos Guarde a V. Ex. -Visconde de 1\lont"a
le~rc. -Sr . .Joaquim José Rodri~ucs Toncs. 

JliSTIÇA.- Aviso de 21 de Junho de ·JS;,o. -Ao 
Vice-Presidente tla l'mrincia do Rio de .Janáro. De
dura a.ç proridcncia.~ que se d1·riúu dm· JHII'a u;ssa.r 
o I'Onflirto dt· .iuri.~dicrrio t•ntre o Jui:;; dr Urpl!iios dr 
Jksendl' I! () dn ri! la de .I rêas de Sâo Pnulo. 

:3." Secção. Hio de Janeil'o. 1\liuiste•.·io dos 
Negocias da Justiça em 21 de .Junho de IS50. 

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao Officio que 
Y. Ex. me dirigia sob n. o 11 a, e data de 14 do 
corrente, que acompanhou o do Juiz de Orphaõs 
da Cidade de Resei}(Je, com os autos de avocato
ria a que clle se refere, pedindo providencias, 
'lu e faç<io cessar o conflicto de j urisdicção creado 
pl'lo .Juizo dt• Orph:'ios da Yilla de Arêas da Pl'o-



\'Íncia de São Paulo, tenho de lhe signitlcar que 
versando semelhante questão sobre competencia de 
duas Autoridades judiciarias, e cornpetencia já tra
tada e decidida pot· despacho nos autos, o rcrne:.. 
dio era usar dos recursos de appdlaçào, ou ag·· 
gTan> dt• peti(;ão ou Íllstrnrnento, conforme a na
tureza difiniti,·a ou interlocntoria da decisão, co
mo he expt·esso na Onl. Liv. 3. 0 Tit 2." §H, L. 1." 
Tit. (i." § 9. 0 e Rr~ulamcnto n. 0 1.113 de '15 de 
l\larço de 181,.2 Art. I f"> § 1. u E outrosim, que 
quando o Juiz entenda, <[UC deve em falta de 
quem rccona, tratar da qnest:i.o, corno contlicto, 
p6dc usar do meio que ctmsafp'a o Hegimento das 
Helacücs de 3 de .Janeiro de 'll'\:3:1 no Art. 61,e 
a H~la<,:ão procederá (•ntão cnmo entender de di
rei to. 

Deos (~uanle a Y. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho J'laUoso Ca:mara.- St·. Vice-Pt·esidente da 
Província do Hio de Janeiro. 

li\IPERIO. -A viso de '25 de Junho de 1850 .......... De
e/ora que os Titulas dos Empregados das Administrações 
de Correio não estão sujeitos a registro nas Secretaria.~ 
lias Pi·esidencia,~ da.~ ProPiuf'ias, e nas respcr,tiút~ Ad
mini.~traçõcs de Ji'wmula. 

3.a Secção. I-lio de Janeiro. l\[inisterit> dos 
Negocios do lmperio em 25 de Junho de 1850. 

Foi presente a Sua 1\Jagestade o Imperador, 
com o Officio de V. S. ele 9 de Abril ultimo, o 
que lhe dirigira o Administrador do Correio da 
Provincia da Bahia, dando parte de terem sido 
po$taS em execução as demissões dos Empregados 
daquelle Correio, de qne trata o A viso de :H de 
Janeiro deste anno, bem como de haverem os 
novos nomeados tomado posse dos respectivos em-
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preGos, não obstante a falta tle seus Ti tu los; c 
perguntando se taes Títulos estào sujeitos a reGis
tro na Secretaria da Prcsidencia, e na The::oural'Ía 
da J'azenda: c o l\Iesmo Augusto Senhor, l.'icando 
inteirado da prirneir<l parte do dito OfHcio, l\Janda 
dcclarm· a Y. S. pelo que respeita ao reGistro uas 
mencionadas lleparti~·õt·s dos Titulas dos Ar,entes 
do Coneio, que não ha nccessidadt~ de se impor 
Úc!ucllcs Ernprq;ados essa olnigaç<io, visto l{llC são 
suas HOIIICac;ües commnnicadas :w l\linister·io d:t 
Fazcnd:' c ás Pt·esidencias das l'rovincias, e os refe
ridos Títulos rc;~istrados nesta Secretaria 1l'Estado, 
c nessa Dircctoria Geral. 

I>cos Guarde a Y. S. - Yisconclc de l'\Iont'a
lcr,rc. - Sr. Director Geral interino dos Correios. 

GPEIUL\. -Em 28 de Junho de 1850.- Cirw/or 
tJUS l'rcsidtlltl's du l'arâ, 1/iu Gmnrlt· do ,Yurtc, Ceará, 
Pamhiba, l'allanllwm, SayÍJIC, Espírita Sa11to, S. 
Paulo, Jli11as, Goyu::;, c Mato (;!'osso, mandando 
1'cbaúur os In fáion·x, que l'.rrcrfcrrm o n!llllf'rD do 
r'.~todo rumpll'fo riu.~ f'mpo.~. 

111m. e Exm. Sr. -Observando-se, pelos map
}•U1i das fm~·as dos Corpos do Exercito, que em 
alr;uns o uuru('l'o de Olliciacs Inferiores excede 
áquelle, <!lle be pcrrniltido para o seu estado comple
to, Determina Sua :\Jar,-e~tadc o Imperador cpw Y. Ex. 
onleue <pte scjão rebaixados os luferiot·es <tue nessa 
Proviucia estiverem neste caso, recommendando ao 
mesmo tempo que para o futuro não continue 
semelhante abmo. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Hio dC' Ja
neiro em 28 de Junho de 1850.- Manoel Felizardo 
<lc Sous:-~ e 1\Icllo. 
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Em 28 de Juuho de ·18:-,o.- Circular aos J,rcúdcntl's 
tlu Maranhüo, Bahia, Ui o Gnmtlc tio Sul, Santa Ca
tlwriua, c Cmnmandantc intl'rino das Armas da Curte 
pcl(t [!ínna scyu in te. 

lllm. e Exm. s,·. - Observando-se pelos map
pas das forças dos Corpos do Exercito que em 
al.n·m1s o numero de (lilicÍ;lCS Inferiores c~cede ,, 
âqucllc <[ll€ lu~ permittido para o seu estado comple
to, Determina Sua l\lar,estade o lmpe•·ador que V.Ex.. 
ordene qne se.ião r~baixados os lnl'criores que nessa 
Província estivu·cm ne,;te ca~o, reeommcndando ao 
mesmo tempo <pie p<ll'il o futuro n:ío continue 
semelhante ahuso. Ou I rosim llett:rnlina o \!esmo 
Angnsto SenhOI' que r. Ex. prohiba que as pra~·as 
<JUC passão dos Corpos para a Companhia de In
validos dessa Pro,·incia tenhào acccsso na mesma 
Companhia. 

Deos Guarde a Y. Ex. l'a~acio do Rio de Ja
neiro em 28 de .f unho dt: 18;';0. -- \lanoel Felizardo 
de Sousa e l\Iello. 

ADDITAl\lENTO AO CADERNO 7.0 

11\IPEIUO.- Aviso de 8 de Julho de 1850.- Au
torisrt 11 110111Crtçiio dt· !111111 E.~l'l'iJ'furoriu ntltlido prmi 
a Administra~·,/o do f'mTCio de Pcrnamllllm, e a 
arnçiio de moi.ç lwm C'artl'il'o. 

il." Scl~c;ão. Hio de Janeiro. Ministcrio dos Nc
{jocios do Irnperio crn ~ de Julho de 18:-íO. 

Sua l\laGc~ade o Imperador Tomando em con
sideração o <JilC rep;·est:ntou o Administrador do 
Correio da Pnnineia de Pernambuco, e o que V. 
S. expoz em Ollicio de 'lO do mcz p;1ssado: Ira 
por h\'111 aulorisar n:io "·t'l ;1 H01llt'a~·:lo dt~ hum 
E~criplttrario addido para c.,:ulill\·ar o~ lraballw::; 
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1la respectiva Administração com o mesmo ven
cimento qnc compete a hum dos Praticantes, mas 
lambem a crcação de mais hum Carteiro para 
prompta cntrq~a da coneo;pondcncia. 

Ueos Guarde a V. S. - Yi~l·nrHie dt~ 1'\Jont"a
Iq;rc.- Sr. Dín'cfor Ccr.t! interino du Concio. 

JI"S'l'ICA.- Aviso de '2'2 de .Trdlto de lS:íll. - .1o 
.fltÍ': 'JfllllÍtÍjlld d11 ;;," 1'11/'11. ]JI'I'/11)'(/ 1[111' ({().~ ('IIJI

r/r·/111/fllfO.~ prmr fi 11/to rlr· Fa11rmrlu mio !tt applira
,,,,.f'/ o .Jrt. :lll du Curliyo Criminal. 

:L" Seeç:\o. Hio de Janeiro. 1\linislerio dos Ne
(i<H'ios da Justiça eru 2'2 de Julho de 18;,o. 

Jtespnndemlo ao OHicio que V. S. me dirir,:io 
em data de 16 do corrente, consultando se de\'era 
JJHlnÔ<u· para a Casa de Correcção os coiHlemua
dns a r,alés temporariamente para a Ilha de Fcr
narulo, tenho de declarar-lhe ([UC ordenando o 
Art. ;{J I do Codi:io Criminal que a pena de galés 
tcmporarias ser:í. suh~tiluida prla de prisão com 
trabalho pelo mesmo tempo, lo;;o que houver·crn 
Casas de Correcçiio nos ln;ra res em <J ue os réos es
tiverem cumprindo sentenças, he claro <p1e áqucl
lcs l{!lC forào condr~mnadm para a llha de Fer
nando n~o p1\rll~ ser applicado o rcfer·ido Artir,o, 
por isso <pre não !em de cnlllprir a pena nesta 
C!tl'le. 

Hco,; Guarde a V. S.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho \lallo::;o Camara. --Sr. H. Lníz de Assis 
:\lascaren h as. 



.11 STH-:A. - Circular de 2:1 de 
n,.,.,ll~llllf'llllrt o maior l'llidodo 1/ll 

.Jui::.t·s de Farto. 

Julho de 1Sr,o. 
qualifinu:rin dos 

:La Scct;?ío. Hi,, ,k .Janeiro. ;\linisterio dos Ne
r;oeius da J u,;ti1;a t'lll '2:\ d(~ Julho de 18:-iO. 

111m. e Exm. Sr. - Su:1 :\lafi''"lade o lrnpcra
dor, Allendcndo que ('lll muitos T(•ntlos se fazem 
qualiflcat;õcs abu:-ivas para se conscguir a apu
ração de cincocnta Juizes de 1-'acto, e a~~im evi
tarem esses Termos a n•união a outros, conforme 
ordena o Art. :n da Lei de :l de lkzemhro de 
lx'~l, c terem ft'Jro ci\"il, Sl'(;undo o que deter
lllina o Art. '2." do Decreto n." ·.nG de 2'•· de 
1\Iarço de 18~.;~, e l}uerendo ob\·ia1· aos muitos 
c fp·av_es inconvenientes, <tne dessa frnuduleula 
cxccuçao da Lei r e sul tiio para a boa ad minis lraç<io 
da Justiça, .l\Iamla recommendar a V. Ex. l{lle exa
mine com o mais altcnto cuidado, como se fazem 
as qnaliflca~·õcs dos Juiws de Facto, crnpreganclo 
os meios convenientes para que taes abusos nãn 
continuem, c reparando os 'lliC se houverem com
JJJettido. 

Deos Guarde a V. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho l\lattoso Cam<~ra. -Sr. ricc-Presidcnrc da 
Provincia do llio d<~ .latwiro. 

lrTual aos mais Presidentes de Prorineias. ,, 
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11\IPEniO.-AYiso de 23 de Julho de 18t>0.-Dt!
r/ara os meios, a q11c det'e rer:orrcr a Camara Mu
nicipal da Vi/la de Santa llelcna, da Provirzcia do 
.Manmluio, para prorcr u lugar de sen J>urtcíro. 

1.n Secção. Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
r,ocios do lmperio em 2:l de Julho de 1850. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l\ler,estade o Impera
dor, Tendo ouvido a Secção do Conselho d'Estado 
dos Negocias do lmpc•·io em Consulta de 17 de 
Novembro ultimo, sobre o Otncio de !,. de Junho 
de 1 t-\!~U, em que Y. Ex., referindo-se á repr·c
sentação da Camara l\lunicipal da Villa de Santa 
Helena, expõe os embaraços 11ne ella encontra 
na nomea~,:ão ele hum Porteiro para a casa d~ 
suas Sessões, por 11ão achar· quem se queira pres
tar a este seniço: 1\landa declarar a V. Ex. que 
nenhuma providencia se faz necessaria da parte 
do Governo para que a dita Carnara possa fazer· 
uso de suas attl·ibuições, attendiclas as circuns
tancias do serviço, e das pessoas por elle esco
lhidas; pois que nas dispo:;ições dos Artgios 82 
e 83 da Lei do I .0 de Outnbt·o de 1828 se con
fere mui expressa autori,ação ú~ Camaras Muni
cipacs para a nomeação de seus Porteiros, com 
f,teuldade de os constranger a servir pm· t{natro 
annos; no A1·t. 12::; do Codigo Criminal estào de
cretadas as penas, em que incorrem os que de
sobedecem, e deixào de cumprir as ordens ler,aes; 
e IlOS Arts. 2(n c 10í do Cotligo do Processo 
Criminal se prescreve a maneira de fazer effecti
va a imposição da<plcllas penas. O que tudo eom
munico a V. Ex. em resposta ao sobredito Oliicio. 

Deos Guarde a V. Ex -Visconde de Mont'a
lcgre.- Sr. l)rcsidente da Pl'Ovincia do l\laranhào. 
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Aviso de 24 de Julho de 1850.-Resolve ad·uuida 
proposta pelo Presidente da Província do Piauhy 
ácen;a do vencimenta de emolum:cntos por dous Em
J>regnrlos da Secretaria da Prcsidrncia, suspensos dos 
seus Emprego.~. 

·1." Secç·7lo. Rio de Jaueiro. i\Jinisterio dos Ne
gocias do lmpcrio em 2,\. de .T ulho de 18~JÜ. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua l\la
fl"estade o Imrlcradur o Officio dessa Presidencia o . 
u. o 2~ I de 24 de Dezembro <lo an no proxuno 
passado, acompanhado de duas representações dos 
Em prer,ados da Secretaria da mesma Presidencia, 
e de varios documentos, e hum exemplar das 
Leis l)rovinciaes de .1845, versando tudo sobre a 
parte dos ·emolumentos, que o Official-maior da
<plella Repartição, Francisco Mendes de Sousa, e 
o Olficial da mesma Benedicto Crescencio Tavernard 
deixárão de receber durante os tres mezes, em 
que estiverão suspensos por deliberação presiden-
cial de G de Dezembro de 1847. E o l\lesmo Au
gusto Senhor, inteir·ado do conteudo das referi
das repr·esentações, e da exposição, que sobre ellas 
se faz no citado Officio: lia por bem l\fandar de-; 
clamr a V. Ex. que, tendo essa Prcsi(lcncia julga
do illegal aquella deliberação por não poder ella ser 
apadrinhad~ com o Art. '28 § 2." do Regulamento 
da Secretana, que somente cornprehende faltas 
comrnettidas pelos Empregados no exercicio dos 
seus emp1·egos, ordenando como corollar·io desta 
decisão, que na fórrna da Lei fossem pagos os 
dous Empregados suspensos da quota dos orde
nados, que deixárão de receber dur·ante o tempo 
da suspensão, he consequente' que tambem tem 
elles direito a haver os emolumentos, de que pelo 
mesmo lempo farão privados, e que incontesta
velmente fazem parte dos seus vencimentos. 

He verdadf' que o !\1·t. '1 I do snprac~itado f:(•-
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r,nlarnento, mciJcionando as hypothcscs, em !(lW 

us Empregados ausentes percebem os respectivos
emolumcntos1 como se crn exer·cieio estivessem. 
não inclue a especie conl.rovertida, isto hc, a 
~usprnsão tkclaracla i Ilegal; mas, attcndcndo-se a 
!JilC a!pwl\c ~ do [~q~ulamcnto não faz mais dn 
'jliC especificar hypotlwses contidas nJ. re:~ra da
ccssa..:ão de cxcreicio com c a usa. .i ustilieada-, 
reGra, em qne está virtualnwnle colllprehendid'~ 
o caso em questão, pode-se muito J·azo:t,·clrnentc, 
11ara sahar-se o prinripio de que- em paridade 
•I c raz{io deve rer:er a mesma disposiç:to-, con
siderar corno exempltlicativa a disposiçào do refe
rido ~, c assim t:tz!:f' dclla a111ptiac:.,:ãn ú ausencia 
for<,·ada dos referidos !lous Em prer;ados dos seus 
emJH'~'f,OS pelo facto da snspensiio: e hnma vez-. 
abraçada esta opinião, de\'e!ll as quotas dos emo
lumentos rcelamadas sahir· da caixa dos cmolu
mentos, visto não ha \'Cr o11tro meio de "·erificar
sc o seu embolso, n;"io podendo servir de cmba
I·aco a f.tlta de dedaraero dos emolumentos nãO> 
ar;eca!lados ao tempo d~ suspensão, visto que os 
r cela ma 11 tes não s;l.u rc:-: po11sa \·ris pela Gcnrrosidade 
dos EmpreGados, que cmtscrtiÍrão em qnc se não 
levassem emolumentos a alf~lll\las r)artes' e nern . " pela falta. de inteira ex.eeu<;:lo do ~ G." do 1\t-t. 
'li do Rq~nlamcnto da Secretaria. 

Commnnicando a Y. Ex. a opiniào do Go
verno Imperial sohrc as cpresttics propostas, c em 
additamerl'll) ao que foi declat·ad!) em Aviso deste 
Miuist.crio de ~)() de Jancir·o deste anno 1 fica essa 
Presfr!eueia habilitada, como dese,ia, par a decidi1· 
a~ mesmas questões. 

Deo"' Guarde a Y. E:x.- YíH~ntHle de Mont'a
k~C'e. - S·r. Pn•sidenlc da Proviiii'Ía do Pianln _ 
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\\'i:-oo de 2l) de .Julhn tk J~;dl. ·-- /lol11/tt 11111/u •I 

dciç,(o til' ri'I"('(H/orc~, c .flli:t·.~ til' /'w: tia Frryw:
:ia du l'uty da Prorinrin tl11 Piouh!f, pela Slli}IH'$tl 

de q11c uson o Presidente tlu Mesa Pm·ul'hi{tl pal'll 
arredar da 1!1'1/IJ o partido Jifllitim que 1!11~ l'l'n arl
r!'l'.~u. 

I." See~·ão. ltio de .laucir.1. l\lini:-;lcrio dos ~c
"oeios do lm(ICrio em 2!) de~ .lnllw de I ~:,o. ,, 

111m. c Exm. St·.- Foi prc:;r·tl!c a Sua l\lar~es
tadc o Imperador o Ollieio dcs~a l'rcsidcn('ia 11." 

11!:) de 1:~ de .laueiro do amw proxizuo pas~ado, 
<:ohrindo a reprcscuta~·ão documentada que lhe fui 
diri(~i<la por 7G Cidadãos 1la Frer~uezia do Puty, 
cout1·a a eleição de \ercadorcs, e Juizes de Pa1; 
da mesma Frer•uczia, hem eomo as Actas desta ,, 
eleição, e varios documeulos com que se com
(H'O\'ão alr,uns dos pontos do citado Oflieio. Quei
xào-se os rcprcseulnnles de que, kndo ~ido dc
~irrnado o dia I O do mcz de Dczr'ndHo de ·181,.8, 
para a rcf~rida el~i~·fio, o J ui7. de Paz Pr12sidentc 
<ldla, comrl:u·ecendo na I!'TC.Ia l\latriz, onde se ,, . 
achava l'Ctttlido o povo, retirou-se da mesma 
poucos momentos depois, declarando não ter lnr,ar 
a eleição nesse dia, sem qne désse a causal de 
semelhante adiamento, flClll marcasse outro dia 
para a sua cclehra~'ào, no em tanto !JIIl~ no imme-. 
diato, onze, voltando it l.nre'1a com a trcnle de 

lJ • (} 

~ua parcial idade pu! i 1 ica, orr,anisou a :'\lc:-a , c deo 
(H'Íncipio aos trabalhos cleitoraes na auseucia, c 
sem sciencia dos Eleitores, c Supplcnfe:-; da par
cialidade oppos!a, e dos volanl~s seus eorrclir,io
narios, tlonde resultou uão sú a exclu:;;:ío elos ditos 
Eleitores e Snpplentes da Mesa, a tptal se compo1. 
u nicamcn te dos ali i ar los do Presidente, como ta m
hem o niio ter H>tado rrrande [>:ttle de Cidadàos ,, 
f[Ualificados em numero de mais de dous quintos, 
coJno da rcspccti v a ;\ela :::cc pruY<t. E!:'ta surpresa. 
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a que reccorreo o !'residente da ~lesa Paro
chial para supplantar os seus contrarios, e a 
que com razão se attribue o facto, só por si inex
plicavel, do abandono de hum partido político em 
h uma eleição de immedíato intere::;se para elle, e 
para o seu Município, viciando inteiramente a 
mesma eleição pela influencia l[llC sobre o sen 
resultado devia exercer, h e bastante para que seja 
ella annullada. E por isso o 11esmo _\ ur~mto Senhor, 
Tendo otn·ido a Secçiio do lrnpC'rio do Consellw 
{rEstado, lia por bem Declarar nulla a referida 
eleição de V er·eadores, c J u izcs de Paz da FreGue
zia do Puty, c Ordena que, quanto antes, se pro
ceda a outra ({UC a substitua, de\·endo no em 
tanto cessar o exercício dos Vereadores, c Juizes 
de Paz eleitos para o 1\lunicipio, que se compõe 
unicamente 1la1[Ue1la FreGuczia, c sendo os scns 
cargos servidos pelos serventuarios do quadricnnio 
que findou em 1 de Janeiro de 18-'r~l. O que 
communico a Y. Ex. para seu conhecimento) e 
execução. 

Dcos Guarde a Y. Ex.- Visconde de 1\lont'a
ler.rc. -Sr. Presidente da Província do I)iauhy. 

A IHHTAl\lENT() ,\() CA IJEilNO .._, o 
o. 

ll\U'ERIO. - Aviso de 2 de AR:osto de 1850. ,, 
Declara nulla a cleiçiio de T'crcadorc.ç c .Juízes de 
Paz da Villa de Sonsn rla Proríntia da Parahyba, 
pelas nullidarlc~ em qllc mcorrco. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. J\linisterio dos 
Negocias do Irnperio em 2 de Agosto de ·JSr)o. 

Tllm. e Exm. Sr·. - Forão presentes a Sua 
Magestade o Imperador o Officio de V. Ex. n." 
~.o ele 8 de Janeiro do anuo passado, e mat5 
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papt>is qtH~ o aeompanh(u·ão, vcr!";wdo !'obre as 
sf'anintcs irrerru)aridades f>ratieaÔas na eleição a 

tl tl 

t[IIC se procedco na Yilla de Sousa, para Verea-
dores, c Juizes de Paz, no dia 1~ de Setembro 
do dito anno. 

·1." Funccionar o :L" J niz de Paz, não tendo 
sido coBYocado o 2.", nem anntutciada a cleicão 
previamente, como d1·termina a Lei de 1<J 'de 
·\.ao~ I o de l 8 H i. 

·:, ' Tn sith cot11poqa a \lesa com o Sup
plcnk G:ddino Fencira de Sousa Formi:~a, em 
ln:~ar do Eleitor, contra a disposi<:?ín d11 ArL G. 0 

da mesma Lei, que st'> <pH~r que a turma de 
Eleitores se componha deste~, e na sua falta dns 
imrncdiatns do .Iuiz d1• Paz. 

:L" Terem as Ad:ts da cleiç<io sido lançadas 
em hum caderno, e n;l.o crn livro fornecido pela 
Camara i\Iunicipal., rubricado pelo Presidente, 
como dispocrn o Art. 11 !l da tlita Lei. 

/1." Ter feito parte da :\lt>sa Parochial Luiz 
José Ferreira da l~orha, <[lle não e~ta,·a qualifi
cado votantf'. 

5." Ter sido feita a chamada dos votantes 
não pela copia aut.hcntira da I[Halitieal..';lo, c sim 
pela copia do alistamento llo Hístricto, em poder 
de hum dos .Juizes de Paz. 

G." Finalmente, 11iio se ter feito a leitura dos 
Titut.os 2." e /1. 0

, e do Cap. 1." TiL 1. 0
, comó 

rccomntetHla a Lei ,\,·t. ~);,. 

E sendo ouvida a Scq·ão do Conselho f!'Es
tado dos i'\er~ocios do lmpc~río, lia o l\lesmo An
:;usto Senhor por l)l'm, Conf(Jrrnando-Se com o 
parecer da referida Secção, Declarar nu !la a w
ln·edita eleição, e Ordena que se Jli'Oct·da a no,·a, 
dando V. Ex. todas as providencias lc;~acs par;t 
cpte se faça com a tkvicla n•r,tllaridade, ~~ inteira 
obser~·ancia da Lei, devendo no entretanto ser
virem os Vereadores, e Juizes de Paz do cluadrien
nio findo. O <piC luclo eommrmico a \'. Ex. para 
-;cu conhecimento (' C'\Cl'llc~i'in. 



..... 

Deos Guarde a\. E\:. -- Visconde de :\lout'a-
lerrrc. Sr. Presidenk ela Província da Para-,, 
h)ba do Norte. 

t\ viso de 2 de Ar,osto ele 18fí0. - J[amla obserwr 
na .ld111inistra~·úu do Correio do C,irf1' 11 pratim SI'~JIIÍda 
dl' .~c cntrcgorc/11. oiJI'/'fu~ o.~ mnssos das ror/a.~, jul'/1111'.~ 
I' ÍllljJ/'I'ssus 1[111' di'I'CIJ/ SI'/' 1'1/rirulus IÍ Fn111~'tt pdu.~ 
fllltJIIcft'S iii!JfC::;('S , t: tfl'lt'I'IIIÍIW lflll' O IIU'XIi/0 SC jil'll

fiiJIIe 1111.~ .ltflllinisll'lli,''il's du.~ f't!ITI'io.~ de Penuun
llllm c /Jaltio. 

:L" Sect;iío. Hio de Janeiro. i\liuistci·io dos 
Negocias do Irnpcrio em 2 de Agosto de 18:-,o. 

Sua :\Iar;cslallc o I rnpcrador, Tomando em 
eonsideraç;io o que rq>rescn to u o Enca rrer;ado 
de NcGoeios da llepublie<l Franccza, c o <[Ue Y. 
S. ex pende em seu OfJieio de 30 do mcz passado: 
lia pot· bem que na Admiuistraç:io do Correio 
da Côrte se continue a observar a pratica de se 
rernetlerem , sem serem feehatlos , os ma~sos de 
cat·tas, jornaes, e impressos, que ti,·erem de ser 
enviados para a frança pelos Pa([lletes Jnr,lezes; 
expedindo \'. S. :1s ueeessarias provideuei:1s, para 
que nas 1\dministrações do Correio da Bahia e 
i'ernambnco tenha lambem lur~ar d'or<l em diante ,, 
a mencionada pratiea. 

Deos Guarde a \. S.- Yiseonde de Mont"a
lelp·e. --Sr. Dit·eclor CtT:tl interino dos Correios. 
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.llJSTH~A. - t\\'iso de !I de "\r,osfo de 18:-,o. -
Jo l'n~.~úleute d11 lldaçrio dn Crirtc. Detcrmiwt IJIW, 

t'sfanrlo a Casa de Corn·r~·rio fiwttionanrlo cntnn tal , 
sr~ til' r e tWIIJli'ÍI' o disposto 110 .1 rt. :11 I tfu CurlÍfjO 
('rit!linrtl, rtllr' 1111/llrlll suhstit11Ír il )11'1/lt t[, ga/r1x 
lt'IIIJWI'ni'Írts jldu rlt· JII'Ísriu m111 tmhal/w; 11 IJIIC St' 

1/llll 1'11(1'//1/c jllil'll/11 1/ I'I'Sjlli(ll dos ('SI'/'1(/'11.'. 

:L" Secção. B.io de Janeiro. ,\linislcrio dos 
Nc!Yocios da Jnstica em !I de A.,",osto de ·lS:íO. 

• I • 

Tendo-se dado HP.rrulamento à Casa de Cor-
' I 

recç;i.o 1la Côrle por Decreto de G de .Julho pas-
sado, e achando-se ella em conse<Iuencia d'isso 
funccionando como Casa de Correcção, assim o 
eomrnunico a \T. S. Jl:tra stt<l iulellirrencia, e a . ,, 
fim de que nos i\cconL'ios <[llC esse Tribunal tiver· 
de prof'erit· se cumpra o disposto no Art. ~n I do 
Codirro Criminal, <pw manda substituir· a pena 
de r,alt;s lemporarias pela de prisão eorn traba
lho, lor,o que hou\'erem Casas de Coneeçào, 
nos lur;ares em <tne se cumprirem as sentenças; 
o que não se póde potún entender á respeito dos 
escravos, porque em vista do Art. 60 devem con
tinuar a soll'rer· a pena de rralés' visto eomo lhes 
não he applicavcl a de prisiio com trabalho: 

Deos Guarde a V. S. - Eusebio de Oueiroz 
Coit.inho l\lattoso Carnara. -- S1·. Pr·esident~ inte
rino da Itclação. 

Irruae::; aos .lnizes de Direito da 1." <~ 2." ,, 
Vam Crime da C1!r1e. 
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L\IPERIO.- Aviso ue 11. de Agosto de 18:-10.
Approw ct lnwsfácnría da Colonút Jlilitnr de Snnfa 
Thcrcsu tlos Tomntins zwm n ponto rio A roguayn , 
ondt~ c.rÍsft~ hum B1~gistm, bem mnw o projel'fo dn 
~'I'JmfOt!('tlli tltt. antiyo f:ulonin rlt• l't!tlro Sef!llllflo, r· 
riu /'Strdw!;·rÍIJU~I!fo tlt• h1r111'' nnru ('ulnHÍn ·lfilitnr 1111 

Hiu Rnuuu. 

!,." Se!'~·?ío. Hio de Janeiro. 1\liui:-;tnio dos 
1'\er;·ocio,; do Impcrio em 12 de Ago~to de JB;Jú. 

111m. c Exm. St·.- Han~ndo Sua \Ltf~estadc o 
Imperador pot· Lem ;\ pprovar a lransfercncia da 
Colonia \lilitar de Sartl:l Th('re,;a dos Tocantins, 
para o (l\lllto do :\ra:;tJay:t onde existe hum rc
gi~trn wtliLtr, dt~ 'l"e r·s~:J l'residcncia cl:'t conta 
clll Oflic~io 11." ;:G de;: I de .\bio do cort ente r~nuo, 
em conseq w:ncia da i n,a lu bricl.ulc do lu;;ar do 
HerDaus;(o ú entr:1da da cadweira da ltahoea onde 
foi fundada a mesma Culouia, c das marr,ens de 
todo o referido Rio até a<Iuellc ponto do Ara
rruava; bem como ficauJo o Mesmo Aur>,·usto Se-o J I 

nhor intcira<lo do pt·ojecto da repo,·oaçiio da Co-
lonía de Pedro Segundo no 1\io ,\ra~uary, e da 
fundac;ão de huma terceira Colonia Militar no llio 
Branr~o nas immedia<:õcs do Forte de São .loa
<plim: assim o cornmunico a V. Ex. pa.r<t sea 
conhecimento, e em resposta an citado O!licio, e 
aos outros dessa mesma Presidencia do dito dia 
31 de Maio u." :n, c 'l de Jnlho ulti!uo; sob n." 
.r,'l; athertindo <tnc em tempo oppnt·ttmn a;crãn 
consi(}H:ldos os precisos fundos :t l'tJIHIH;:ln c cns
tr·io das mencionadas Colonias. 

lkos Guarde a V. Ex. - ViscorHic de 'Jont'a
lq~rc.- Sr. Vicc-Prcsidentt~ da Província do Partt. 
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A v·i~o dt• 13 d~ Agosto de 1 S:íO. -Ordena tild p,.,._ 

út!t?II/C rltt Pl'l!rinrio tf,· Santo Cutlwrinll qw· l't'/111'/ta. 
Jllll'(t esta Cdrtc, zJtu·a. $t'I'CIIl rcrolhidos oo Jlos11ital 
do .lli.~rrinmlin, us q11alr'i olicnwlus, que r.risll'm na 
Cwl11a dll J>mriwio; ubsnrttitdo-sr ussÍIIIJlill'a o {11f11ro. 

'1." ~·ecr;?ín. F.io d(~ Janeiro. ·uini::;lcrin dos 
;'-\q~or·ips dr1 hnpPrio •.'111 I :J de \~nstn de IS:íO. 

1\lm. c E\m. Sr. -- S!Ja ~f:lgc:;l:tde o llllJH!ra

tlor, ú qnem lili prt'"t-'lliC o que \. E:x. C:X(II'IHic 

em SL'll Ollicio dt~ :::i do me:~ Jl'l~~ado; lia por bem 
que Y. E\. n.·mclla ~l'lll dclllora para esta Cúrtc 
os qna!1o :1lienados de <jllC trata no tlll'~mo 
Oíficio, a IIm rk 'f'l'l'lll rt•eolhidos ao lln~pit:d da 
S;nlla Ca~a da l\lisnico1 dia; Clllll(li'ÍIIdo que Y. Ex. 
assim prnccrla no l'uturn a n·~rwito de quat'SI{UCr 

OllllOS Clll idcn!Ít•:IS. t'Íit'llllSI:·ucÍ:ts; pnis IJIIC a 
pratica de rctc-lu:; t::t Cadt~a, all~lll dt~ rqm
{illanle aos scntilncnlo:; de llll!ll:ll>idade, póde 
tot·n<H' Í!llpralican·l o seu cur:Jlivo. O que com
munico a Y. Es. par:t Sl'll conht•cintt'ltt•, t• cse
cncan. 

" Dcos Guarde a Y. Ex. - '\ isco1Hie lh~ :\lont'a
legrc. - Sr. Presidente da Pmviucia de Santa 
Catbarina. 

t\ viso 1lc 1l- de A1;o~to de 18:í0. -- J),í in$/l'llmic.~ 
/)((l'fl Cllllljll'ÍIIICII(U' do fCS(ti)Jit'll(tl t{C .Jnúo f;n/111'.~ cl.fa.
c/wdo Coruml:rí, rm ~~~~· lu' n .Yuvin institui'/'1 tmi
t'!.':I'SI(l lll'rrll'irrr. 

2.' Seq;[io. llio. de Janeiro. l\Jinistnio dos 
Negocias do ltnprrio ctn ·1.'~ de 1\r~osto de 1850. 

Sua l\JaGestadc o Imperador, Ficando intei
rado de Indo o que Ym. commtmica '='lll seu Olli
{'i" (jp !, de Julho prn\imo fl;'\S"ado, :'1 rr~pcil~ 



do trslnmcnlo de João Gomes 1\lnchndo Cornmha, 
llomícilint·io na Província de Goynz, e fallccid<l 
!IC~t.a Cúrte, pelo qual instituio a Nação Hrasi
l•·ira pm· sua univers<ll herdeira: Manda declara•· 
:1 Yrn. o seguinte. '1." Que a marcha jndicia\, 
qHe se tem a St:f~uir úrerca do dito tc~tamento, 
hc a mesma rpiC está marcada nas Leis par:t 
lodos os outros testamento!', porque a insti
luir.::io relle feira a bem ela N:u;~o em nada al
tna a sua c~scncin, e natureza; c por quanto 
\'m. acceirou, como dt~vcr a a 1t':o.!tu11enlaria, colll
pele-lhc por isso, na <pralidadc de Ín\'Ctltarianle 
arrecadar, e adm ini~Lrar os Lens, e promoH'r· 
t,oclos os termos <lo ÍII\'Ct•lario 110 Juizo dos Feilns 
da Fazenda atl- final sentcn~·a de partilha, c ad
·,urlil'nri'!n, assim r·om1i hc obrir•ado a dar eotlla 

' • IJ 

tio cumprÍil1l'lllo do tt·stamt'ldO !la Provedoria 
dos Hesiduos, e tt·starnentos. 'l." <)ne nesta data 
SP ord::lla ao Prcsiden! c da referi da P ro,·i neía q uc 
{;H;a invrlltat·iar, e aYali:tr· os bens conslaillc:; 
da relação 11." '2, junta ao t•iraJo Oflicio de \'m. 
c <tuacsqucr outros, perlenr:cnres ao mencionado 
Corumbá; ficando pon\m Ym. na intcllig-encia 
tle que na qnalidade de testamenteiro, e invcn
tar!a-ntc, c 11a de sc11 prPprio Olllcio, cumpre
lhe, não sú H'ljl!Crer o,; prccatru·ios, '[!'e julrrar 
nrcci~os, mas latlliwrn comlllllllicar-se dircela c 
lmmcdiatamcnte com o Proeurador Fi~cal da The
snHraria daqnella 11 rovíncia , sobre tudo que 
dis~er a. lwm da ll'Stantelltnna; e 0\ltro~irn ~c 
ordena ao mesmo l'rcsidcnle <iue f:tça anemat.at· 
todos o'; hclls mo,·eis, e informe <.:om o lpte ~c 
oH'ercccr á rc,..peito dos duus prcdios, ,·isto •tue 
tah·cz pos~ào ser· applicndos ao estabelecimento 
de lmtrucr:;io Publica, a que se rcfer·e a clau
Htla da in~tituiç·ão teslarnentaria, e nos termos 
tle!Lt :3." Que Ym. lig1irando como testamen
teirq, e inventariaule a"sim colllo hc pessoa le
gitima par:t arrecadar c adrniníf'lrllr, ~~t;\ tarn--· 
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hem aulorisado a fazer as despczas de <pw trata 
em seu dito O !fiei o, c todas as mais (lU C t;>r·cm 
necessarias nos termo;; da Lei, curnprindt>-lh~ 
justifica-las no Juizo do Inventario, c uo da cont:l 
do Testamento .. L" 011c todos os bens incluída~ 
as duas ,\ policcs, d~ <[IH' trata a citada rcl.r~·àu 
n." '2 devem ser imrw~dia:~uncr•te atT"tnatado;;, 
<'tllraudo lor~·o o sen produl'lo, betJJ eo1no o di 
ll)l('iro que se ti,·er cohradn d,1 B tiH~o CnlllliJCr
cial, para o Tlocsourn Publico Nat~ion.d onde 
deve pcnuam·ct·r i di~Jlll~i(.::w deste .\liniq Tio do 

Impcrio, Sl'[i'tltJdo csti estipulado no le3larnento; 
con\'ÍJI(lo que e:,;~a t·ntrada s<ja aco1npanhada de 
10das as informações prct·i~as para os assento..: 
que se hott\'erem de alH·ir naquella Ht·partição. 
r>." finalmc!lte. Que, niio tendo as dividas do tes
l'tdor mudado de rmturcza por havcr~rn p:tssad·: 
para a ~al,'ilo pelo titulo universal de herdeir:\, 
devem, hurna vez que se rnustrern compcl.cnte
mentc pm,·adas, c le1~alisadas no Juizo do In
ventario, ser satisfeiTas pelo produc(o dos bens 
da herança; sendo tlll'Stno IIJUÍto couvcnienle 
que essa liquida(:ão se f'aça com P"CSteza, par·a 
c,·itar cnslas, c despcza::; que necessariamente au
rrmen larão CO lU a demora. () <JUC t urJo COflllllllfl i co 
a \'m. para seu conhecimento, c cxecu~·:lo na 
parlc que 111(' diz rc:-:p.·ilo. 

Ucos G11<~nle a Y 111. - Yisconde de \lont'a
ler;rc. -Sr. Joaquim Bandeira de Cotnl~a, 1', o
eurador dos Feitos da Fazenda. 
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A viso de 14 de Agosto de 15RO. - Dccfa1·a uo Pre
sidente de Provincia de lllato Grosso que clle derem 
ter resolrido hama duâda sobre eleições; e orcleiHr 
que s~jlio inutilisados os trabalhos clcitoraes encetados • 
por não puderem legalmente continum·, visto o tempo 
que terá ti c dt~ correr ar é a I'I'CCJirriO deste A 6so. 

I. • Secc;ãu. Hio de Janeiro. Miniderio dos 
Ner,ocios do Impcrio em 14 de Ar;osto de 18;>(}. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo sido ouvida a 
Secção Jo Conselho d'E•tado dos Ncr:ocios do lm
pcrio, sobre o Oflicio de Y. Ex. u.o !,8 de 25 de 
A{~osto do anno ~'lssatlo, e mais papeis, que o 
acornpanhárão, no qnal V. Ex. participa <]liC pot· 
occasiào de se dnr começo, no dia 5 do dito mez, 
il eleição primaria da Fre{~uczi<t do Linamculo, 
se retirara o .Iuiz de Paz Presidente da 1\Icsa l>a
rochial depois de elfectuada a 1.a c 2. a chamada, 
o qual por rnolivos de molestia não voltam 
para a continuação dos J'especti,·os trabalhos, c 
que o Juiz de Paz imrnediato em votos, no im
pedimento daquelle, propuzera a duvida. - Se 
de,·et·ia conlitmat· nos mesmos trabalhos da 
eh·i('ío, !:tzcndo sórnente a 3." chamada, nu se 
fazer as tres chamadas, inutilis:mdo as cedulas ji 
recebidas-, sobre o que V. Ex. resolveo que 
sohr'estive:;se nos trabalhos da ~1e;,;a Parochial aLé 
decisão do Goveruo Imperial: lia por bern Sua 
l\Iagestadc o lmperado1·, Conformando-Se com o 
J>arecet· da referida Secção do Conselho cl'Estado, 
Decln1·ar que V. Ex. não resolveo acertadamente, 
á vista do 1\t-t. GO da Lei de I!) de At:osto de 184G, 
«pte prevc11io a hipothese, e onde se encontra a 
!'olrlc;ão á duvida proposla, que V. Ex. devera ter 
Jorro rc~oh·ir!o tn !'t'H'Illa do mesmo Artifl'

1
o, como ,, l 

lhe itwrunhia o A ri. 1"20; m:ts, pni:-o que o não 
fez, l' ~l' d(t a rot:der u~a Cii'Cllll~laueÍa de ter j{l 

clecorrido, c ter ainda de decorrer longo espa~·o 
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desde o dia 5 de Arrosto de 184-9 até a data,- em 
t{ue lá chegasse a lrnpe•·ial Resolução mandando 
proseguir na eleição começada, circnnstancia , 
que torna incontestavel a impossibilidade de se 
ter ~nardado a uma e os papeis relativos á 
eleição com as formalidades e c.antelas exigidas no 
Art. Gl : Ordena o Ml·smo Aurrusto Senhor que, 
ficando sem ell'eito o proce~so, <ple se havia prin
cipiado, e inutil!sadas as li~tas dos votantes, que 
concorrêr·ão á 1. • e 2. a chamada, expeça V. Ex. as 
precisas ordens para qne no dia que V. Ex. desi
~nar, se proceda a nova eleição com todas as 
formalidades da Lei. O <pte lhe communico para 
seu con hcci mcn to c cxecueão. 

Deos Guarde a V. Ex. ::__ Visconde de Mont'a
legre. - St·. Presidente da Província de Mato 
Gros~o. 

A viso de 30 <le Arrosto de 1850. - Declara nulla 
a c/f'ÍÇIÍO de rcrcrulorcs • e .Tui::es de Pa:; da F1'C

gur::irt das Nrncs tlo l'rorincia do Rio rle .Janeiro , 
pela Í!Trgularidwlc tom q11e foi celebrada. 

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Ne3oeios do lmperio em 30 de Arrosto de 18r~o. 

lllrn. e Exm. Sr.- .Farão presentes a Sua 
Magcstade o Imperador, com os Ollicios dessa Pre
sidencia de 1 O de Setembro do anno passado, e 
5 de Março ultimo, todos os papeis relativos á 
eleição a que se procedeo no dia 5 de Junho de 
184.9 par· a Vereadores, e Juizes de Paz da Fregue
zia das NeYes: e achando-se provado pelos refe
ridos papeis, ter havido perturbação da tranquil
lidade publica nos dias 2 e 3 de Junho, vespera 
e começo da di ta eleição, deixando de compa
recer 231 votantes, numero superior ao dos que 
apresentúrão cedulas, como se vê da rcl'pccliva 
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Acta; não se terem ob5crvado uo acto da f~,rmaçào 
da l\lesa J>aroehial as disposições dos Arts. 1,.-2, 
43 e D5 da Lei Iter,ularnentar· das Eleições, ornit
tindo-se a cclebraçào da 1\lissa do E~pirito Santo, 
a rer,ular· divisão das tnrmn~, e a le1tura do Tit. 
1." Cap.1." Tit. 2 e 4; ha\'er-8c n'rificarlo a dis
conlancia entre :1s ced,Jias rubric:uhs, e os votos 
apurados no 11. 0 de ·\:li, c 1111C dclla poderia re
sultar alteração a respeito dos \~cn·adores, pois 
'lUe em ultimo lu~ar eulraria hum tios :3 ~e(l',uin-,, ' 
tes em votos, se por ventura I'l'llllÍsse mais 11 dos 
que se não contárilo, o que se prPva da ~obre
dita Acta: lloun~ Sua ~Ia:~estade o Imperador por 
Lem, por Sua immediata Pv~solm:ào (k :n do 
corrente, tomada ~obre Con~ult:-~ da Sc<'ção do 
Conselho d'Estado dos Ner~ocios do lrnperio ,le ·1 '~ 
do dito mez, Declarar nulla a rcf'c1ida cJ,.i~·:io, 
c Ordenar· ([llC se proceda a noq, no dia que 
V. Ex. Jlara es~c fim dcsÍIYIWI', t'unccionando no ,, 
entretanto os Y ereadorc:;, c J 11 izes de Paz do q ua
drieunio passado. O 'file tudo cnmmuuico a V. Ex. 
para seu couhecimenlo, e exccu~·;"io. 

Deos Guarde a \'. Ex. - YiscotHle de l\Ionta'rt, 
lerrre. -Sr. \'ice-l'rc~idcnle da Pro\Íncia do Hio ,, . 
de JaiJCI!'O. 

Aviso de 31 de Ar:osto de 18SO.- .fJ!Jll'urrt os !:'~tu
titios da- Sociedwlt~ cuntru u tru(tro dos rtf'J'imnus, 
e Jli'OIIW(om tl(L tulo11isaçiio c ririlisdÇIÍo tlt~s intli
ycnas-, fimdwlu 1111 Cdrtc. 

t..' Sec<;ilo. Hio de Janeiro. l\Iinist('rio dos 
Ner,ocios do lmpcrio em ~l! de Agosto de 18:JO. 

Tendo Sua l\J:::{i'eslade o lmpPrador Dado a 
Sua Imperial Approva~:ào aos Estatutos da-- So
ciedade contra o trafico de at'ri .. ano~, c pronwtor:1 
da colonisítt .. ;IO, e ('i\·ilis<wilo d~~~ iudi,•cnas ---. ... ,, ' 
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que ern duplicata acolllpanil:irtio o Ollicio de 12 
de Julho proximo pas;;ado, assig·nado por \ m. e 
mais socios fumla<lores daqudla Sociedade: assim 
o 1\Janda pot· esta Scerctaria <i" Estado commnnicar 
a Ym. para COIIhccimt~lllO da dita Sociedade, de
vohl'ndo-lhc incluso 1111111 do,.; autorrraphos dos 
rd'eridos l·>.tatulos, cuj;JS folhas Y{i.o ndH icadas 
pelo Oflir·ial-maior da llll'!'IIJa Secretaria d'E<;tado 
.lo~~·· de l'ai\·a ,\Ia;;al!J:I:·-; Calvct. 

IJeo:; (~narde a \ m. - \'i~cOtl(le de :\Iont'a
ler~rc. --Sr. !l,J,Jtor ~~ic,J!au lto lri;~ue:; dos Santo,; 
Ftall(;a Leite. 

ADIHTA~JE;-.;TO AO CADEH~O ~l." 

!'orlaria de 2 de Setembro de IR51l. -- .flt/ori.~a 1t 

Jflnl." C'llt/101'11 JJrtiiÍ•·Í)JH{ H uftl~fill' C/1! fWsff! ]llf!Jfj('(f, 

rtS baJ/1'1/.~, C I'IISII~ r/o fli'iiÇII t/1) lllf'/'l'fll{•! 11(1: 11 {tlll tft 
JH11ho til' IR:-,:J. 

I.' St~eç:io. - ltio de Janr:ilo. ~Jj,,i:;tr~rio do~ 
~''"r;<wios do lmpnit> em '2 de Sctcmhm de IR~10. 

Sendo prc~entc a Sua. i\lar;estadc o lmpcradot· 
o qu1~ a 111m." Carnara ~Iuuicipal dc,;ta Cidade cx
pctHk 110 ~l'll Ollicio rJ,~ :21 de Juuho <lo :t11no pas: 
"ado pot· oeca~i:to <k Íltl'ormar o re,ptcrimcnto em 
ttue o:; aetuac~ arrcn:ltlat·ios tho, banc;t:::., e casas 
da Pr~v.~a do 'l~·rcado rcclam:to contra a ddibcra
ç;i.o de se porem em arrcmatat;:ío as ditas bancas, 
e casas desde o pro'l:imo semt>sl.rc até o fim do 
anno ele I ~.-)2; e pedem ser nellas conservados, 
continuando a par;ar com pontualidade os alur;ueis: 
lia o ~Icsrnn An;;usto Senhor por bem 1\utorisar 
á referida Camara para, na cotdill·mi<lade da pro
posta qnc acompanhou o seu Ollicio Je :í do dito 
mez ele Junho, altlf~ar em hasta pnhlica, a quem 
mai!' der a~ ttH'Ili'ÍOII:td:t-.; banca..:, c ra':t..: arr: n 
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fim de Junho de 18:JJ. O que manda commmli
car-lbe para seu conhecimento, assim como que 
foi intleferida a pertenç<to dos sobreditos anenda
tarics. - Yiscondc de i\Iont'ulcr,re . 

. 11 STIC \. -· :\ Yisn de :: de SetemiH·o ri~~ I B:JO.
.lo /'n·sid,·llfl' tl.t [1/'llriwirt d,· f',·l'll/ltlli;lilil. IJr:r-f,rrrt 
ulmsirrt 1/ Jll'niÍI'fl rd;uillidtl 1'''/,J .fui:; tf,· /!in·ito dtr 
2.' 1'11/'tt f'/'li/11' du CuJIÍ/ul ,/,• fit-:t'/' (',,,.,.CI'I'I' jlf'l'!l/1/C 1'/lt~ 
1/1/S )'I'I'U/'SIIS 1' ilj1fll)/ttt:IJ,'~ () J.'s, !'Ír:ÍI) jíi'ÍI'ti{ÍrU do ]1/l'!f· 

1." Sccl::io. l'li'J d,, Jan1~iro. :\Iini~tcrio dos Nc
rrncios ela .I u:;tica em J de Setembro de 18:JO. tJ ,• 

lllm. c Exrn. Sr.- Com o Ofncio n." t:l dessa 
Prcsidencia datado de :~ de .Ju:d10 de 18/~8, {(Ji 

presente a Sua ,\lar;-cstadc o Imperador o rcrtueri
mcnto de Luiz Francisco Corrca de Brito, Escrivão 
da 1." vara \lnnicipal do ll_ceiíe, rcprcsenlanc..lo 
contra a pratica admittida de escrcvci' o E~crivào 
privativo do Jury perante o Juiz de Direito da 2." 
vara no,; rccur~os e appcllações, com oll'ensa de 
seus direitos, c o :\!esmo i\u1~usto Senhor, Conl(n·
ma n<lo- Se com o pa reccr do Cnnse I hei r o Procuradot· 
da Con\a, Soberania c Fazenda Nacional, l\Janda. 
declarai· a Y. Ex., que a reprcseutar)'ío do Sup
plieante he fundada em direito manife~to, sendo 
abnsiYa n pratica sPr;uida, c que o .Iuiz de Direito 
procura sustentar, por quanto c~tabelccendo a Lei 
de ;} de DczemiJI·o de l~HI hum Escrivão privati,·o 
para o .Jury c exccuçües criminacs, he claro que 
uào he clle competente para escrever em pro
cessos diversos dos que lhe são privativos, salvo 
tendo merce para accumular. o que comrnunico a 
V. Ex. para a expedição das convenientes orc..lens 
neste sentido. 



Deo:l Guanle a \. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinbo 1\lattoso C:unara.- Sr. Presidente da Pro
víncia de J>crnambuco. 

L\Jl>ERIO.- r\vi~o de g de Setembro de ·J8fJ0.
Eicva a tiOO~OOO tuunwcg a umtifimçtio tlt! hum Ins
pct:lol· tlc aflllllnos inti'I'J/11.': tio C'olft'!tio tft• Pedro Se
gwulo. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. 1\Jinistcrio dos Nc
r,ocios do lmperio em ~) de Setembro de HHíO. 

Sua l\IagC6tade o Imperador, Tomando em con
sideração o que Y m. pondera no seu Ollicio de 4. 
do corrente, Ila pot· hem que desde aquella data 
seja elevada a seiscentos mil réis annuaes a gra
tilicaçào de quatrocentos mil réis, que actualmente 
percebe o lospector de alumnos internos des!le Col
legio, Hippolytc Plerre Toussaint Etienne. O que 
communico a Vm. para seu conhecimento e exe
cução, c a ilm de que faça constar ao dito lns
pectot· que deve apresentai' nesta Secretaria d'Es
tado o titulo d3. sua nomeação para se lhe lan~ar 
a competente apostilla. 

Dcos Guarde a \'m.- Visconde de Mout'ale
r,rc. --Sr. H.eitor do Colkr,in de Jledt·o Scr;:undc!. 

GUEIUL\.- Prmúsriu tlu Conselho Supremo Militar de 
l!r de SdcmlmJ de 18:-Jo. 

J)0:\1 l)EDRO, por Graça de Deos, c Uoanimc 
Acclamação dos l)ovos, Imperador Constitucional, 
e Defensor· Perpetuo do Hra~il: Ia1;o saber aos que 
esta l\linha l)rovisãn Yircm, que tcmlo subido it 
Minha Aunusta Prcscuça hum a Consulta do C onsc-



lho SuprciJlo 1\JilitHr, datada de :~ de 1\r,o~to de 
1'8M), a <JHC ~Iandei pn1ccder sohre o reqw~rimcnto 
do ex-Soldado do :l." Batalh:io de Caçadnres .lo;'ín 
Antonio E,·anrrclista, que JWdia o p<~{~:uncnto de 
vencimentos que deixara de rccdwr :1t11t's d<• obtu· 
baixa do srr\'iço. E Attcndcndo, que o llenel'l 
de 29 de 1\lan:o de ·1810 expl·t·~sanll'nle dclt'rl!IÍ
na' cpte ()S Soldados que de~cr!31'CIII rnderilo () 
direito a todo o H'lll'imenlo tk f'anlanll'Jllo :-~ntt·s 
da descrç:io, na f,·~~·nla da Ortlcna;,ca de!) de 1\hril 
de 1 SO;'í, a qual ordena que os n'·o~ d:· dl'.'iCn"·:i" 
devem perder o tempo que antn·ior!IH'lllt• houn·
rcm sci'Yido; o que i\! e foi pontlcr:lt!cl 11:1 lll('!lt'Í:!

Jlada Consulta pelo referido Con~cllw, t'~>l!l o i'a
t·crer do q•~;d Ílll< it auwnte ;\lc con(;,rnl:ll•:!,l: Ilcs 
por hem, por !\linha lunnediala (' llllfll'I'Í::I n('~(l
Ju<:ÜO (IP I fi de r\ gosto do anno pro\ i nro p:l~s:tdo, 
Mal)(hlr declarar, qne o ~upplicantc m·nh!llll direi
to tem á J!l'I'Cf'p~·:üJ dos fardanwntrL.; que se llw 
deviüo ai<~ :..lt-; de l\larço de I ~'d, d:lla rm que 
desertara; mas, dc~d~~ a sua apresentaç:"io em ·11 de 
Julho do dito anno de 18!1- 11 até qne tí,,c;a baixa 
do scn·i~·o a 8 de Setembro de 1 k'rH, se lhe deverão 
abonar aquelles n~ncimcntos, desconlan<lo-se a im
porlancia do:' r;·elll'foc. que recebera a vencer. E 
<[U<lll(O ans cnldn:-; e :;r:JIÍiil'ar.·üe:' que o Supplicanle 
não n:ct!H'o, !('!ldo j:í direito <t c~:-cs H'll('i!llt'lltO., 

:lnlc::- da dcser~·;lo que enmnlettna: que, vi:; to n:lo 
exi~tir 11o citadu lkcrt•!o de 1~10, nem ctn :drnl-

" ma <mira Lei, i;;ud di3po~i(:ào :'1 qnt~ fic;L IIIC!l-

eionatht rc!ativaiiH'IliC :~s t:iYidas de fat danH·nto 
dos Soldados; dc\'(T-sc-ha JlOl' titlrlo fl:•rr;~t· ao ~lln-,, ' 
plicanle ~t ~on:ma' que ~·.e lh~~ ec;tin·r devendo dos 
referidos ~o!dcJ:; c uratif!ca(_'\'~(',S dttr::ntl' (qdo (} tcmro 
que serYio 1:0 Ext'tT!tu, alltl'S t' dc 1 .r·i~ ,::, ,q:;; de
serção. Pelo que ~\lando ú 1\ utorid:rde a quem 
compete, e mais pe;:~oas :t quem o cnuhceimenlo 
desta pertencer, a cnmpriin, e gu~\l·dem t:ln intei
ramente t'mllo dcn·nt. P nrll:J ~P ('''lllt~nJ. !-'-u:~. :\Ll-
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r~esLade o Imperador o Mandou pelos Membros do 
Conselho Supremo 1\Iilitar abaixo assignados. João 
~\lal'tins de Soasa Caldas a fez nesta Côt·Le e Cidad-e 
do Hio de Jancu·u aos ·1!1 dias do mez de Setembro 
do anno tlo Na~cimcnto de Nosso Senhor Jesus 
C h ris to de 1 t-\50.- E eu o Co11selhciro Manoel da 
Funs.:ru LmoL c Silw, :\lan~chal 1le Campo, Vogal, e 
~ccn•t;lrio de t~nerrn, a fiz uercvcr, e subscrevi.
.]use Jo,;•Jtlitn f!,, /,imn r Silro.- c .Jorio Chrisostono Cal
i1i'lu. 

J!':·',rJC\.- 1hiso de l '! de S•!tcmhro 1le 1850.
Ju zin:údciil•~ d~r J1n;riaci•f tio Fi!luhy. Dedura que 
os ./1ti::es uúo podl'm ser Jat!o.~ de susp~itos no processo 
dn frmnaçrio tln ruljm mesmo rm ca:w de rccnrso: que 
o rrr·tu'.~o do . t l'l. (i~l ~ :'." ria Lei de ~) de JJc::;cmbro de 
1<Hl, ~ó tem. (l.lfJIU' ·;ws despachos qnc nüo d~pcntlem 
de su.~lenlaçü.o ou rcroga(~ão; e que logo que ct pro
mmcin fn· 1'1'W;{nrfct zu:lo .fui:; (t qno, dCt'C O accu
sa:fo .~1.'1' r!'/a.nulo da JII'Íslio. 

I~io de .Janein~). ~Jiuistcrio dos Ncf!oeios da Jus-
tiça em J't. de Setembro de 1850. u · · 

!llm. c E:.a11. Sr.- Com Ollieio n." H de -6 
de Abril de:;Lc anuo submel.len V. Ex. ao co
nhecimento do Governo as trcs set•uintes duvidas, 
que lhe for!o propostas pelo Prom~tor l'ublico in
terino <la. Comarca do l'rincipc Imperial- t.a Se 
hum criminoso, que se acha pt·ouuneiado em crime 
inafiançavc\, deverá ser posto em liberda1le quando 
a pronuncia tenha sido revogat.la no caso do Art. 
7 4 da Lei de ~~ de Dezembro de I ~.'d , e a parte 
que Se Sentir am~ra vada teuha de l'CCOl'l'Cf pat·a 
o Juiz de Direito, como lhe faculta o Aviso de 
·13 de Dezembro de ·1847'?- 2." Se no caso Hgu
ratlo a parte rcconida pôde dat· de suspeito o Juiz 
1\luuicipal rpte tel!l de rcl'ol'mar on fundamentar 
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O despacho de snsteBLH;ão de Jli:QOllll<'Ía '!- ;3 ." S,~ 
da pronuncia ou não pronuncia dos DelcG'ados e 
Subdelegados, antes de cornpetc .. ntemente ~usten
tada ou I'C\'OGada. pelo Juiz ,'1lünicipal, !ta lug·at· 
o J'PCnrso uc fPH' trata o § :L" Art: G~J da citada 
Lei! IGtwlrncntc ~lll)flw1!co V. 1·>;. ú apprn,·:u"·?io do 
ConTno a so!tH;:io qtH~ deo Ú~ snbrcditas duYi(b;;, 
rc,soh·cu<lo-as lll'{;ati,·anH•JlfL'. llando n·spo~la a \. 
Ex., cmPprc-nJe sir;!lilicar-llw l(l!C bc!ll dccidio a 
s'q~unda dt! \·ida, declarando '!l!C, !t ,.;:,la do dis
posto no 1\rt. '2',8 do lter~ula:nctl!o 11." 1 'lO de :J 1 de 
.Janeiro de 1~-'r'2 n:ío podem os Juizes ser dados de 
snpeitos no processo da fonnaç;io da culpa, e o 
despacho do Juiz l\lunicipal, 110 ca~o llf;nréldo, L1e 
o complemento da pronuncia - Ouc i1ruallllentc 
bem n·soln·o \.Ex. a terceira du,ida, declarando 
I{UC o recurso do Art. GV § :L" da citada Lei sú 
tem luG·ar nos dcspaclws, ([UC u?ío dt9pendcm de sus
tcntacào ou rc,·of!açilo, c a [lrontllleia do lklegatlo 
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ou Subdele;iado em quaulo n;io be sustentada ou 
revoGada pelo .Juiz 0Junicipal niio está completa. 
Qnanlo pon~m ú primeir·a duvida cumpre-me declarar 
a Y. Ex., ![lle lor;o que o despaclto de pronuncia for 
rcyowulo pelo .lttiz a quo, nos l<'I'Illtl,; do i\rt. 7'r 
da Lei de ;~ de Dezembro de I S't I , dc,·e o accu
,;tdo ~cr n~lax;tdo da pri~?ío, :-elll unoar;~·o do re
curso que a parte contr;1ria po~sa iuteq1ol', ou haJa 
interposto, pela raziio de não scrent suspc~1sivos 
csles recursos, !'cr;-undo a rerrra f~Pl'al (a Lt•( Citada, 

110 Art. 72, e du Hc:;·ul:unento de :~I de Janeiro 
de 1l:H'2 no \rt. ',1,.5. () qtH~ cornmunico a \. Ex. 
para sua intelli;;cncia t~ G·m-cnw. 

Deos Guarde a V. Ex. - EtJ.Sebio de (lueiroz 
Coitin~to i\lattosso Camat·;t. - Sr. Presidente da rro
vincia rlo l'iallln·. 
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L\lPEHIO.- 1hi~o de 17 de Setembro de 1850,._ 
Approro us _f rtigus Ol'!frtJÚms rla Sotif'dorlc

J'dlosioJitl--rxtlllwlr·r·ido 1111 Curte. 

2." Scc(ii.n. 1\io de .Janeiro. ~lini~!erio dos 
Nq-;ocios do (mpcrio t'lll l"i de ~ctcrnlno de 1850. 

Sua l\la(jcsl:ult~ o lntpt'l'ador ,\llt•nd,•ndo ao que 
rcprcscnton a Sociedade <'~l:th·L·('ida ne~la CtJJ·tc 
com a dl•twruina~·:í" de- Yclln:-i.tna - pt·díndo a 
3[lfH'O\·acào do.:; .\ rtirrtlS Orfl'allicos da me~rna Socic-

.. " tJ 
dadc: lia por bem ,\pprovat· os nwneionados Arti-
frns {Jara (lO I' elle~ se J'l'l'"l!lat· a Sociedade: Y cllo-
tJ d 

úana. O qne cornmHnico a Y111. para conheci-
mento da referida Sociedade, dcvoh·t·tHlo-lhc Íll
clnsos O:i ;\rtir;os de iflll~ se lral'l ntl>rieados por 
José de Paiva l\lafl'alb:tes Calvet, Oilicial :\laior desta 

<1 

Secretaria d't~stado 
Deos Guanlc a Yrn. - Visconde de l\Iont'a

ler;re. ~ Sr. Doutor Ft·ancisco Freire Allemão. 

Avi§o Circular dt> 21 de Sctcmhro de 18f>IL - Or
dena que a.~ Coi:ras das Ad111inistrarüe.~ do.~ Correio~ 
110.~ Prorinrirr~ srjrio ronf,rirfag Jlrl/' 7w~.~na r·~tronho 
ÚS /ltl'S/I!IlS JrfiiiÍIIÍS//'Ut'IÍI'~, 110//11'111/tfll IJS (

1
/'I'SÍr/t•i!(I'S tfus 

11roriwios !111m FJIIJII:,.urulu de Fu:l'/1'/u !"'''" t·sse (iiiL. 

~L" Sec~·ão. Hio de .bnciro. l\Iinistnio dos Ne
r,ocios do ImpcTio t'lll 21 dt~ Sefl•mbr·o de ·1 ~~>0. 

Jllm. e Exrn. Sr. - fleprescntanrlo o Director 
Geral do Concio convir ao Sen·iço Publico <tlle as Cai
xas das Admiuistra<;('ít~s do dito Correio nas Provín
cias sejão conferidas por pessoa estranha úquellas 
Rcpartic,;ões, c sobretudo versada em colltahilidaô~: 
JJ a Sua 1\far,estade o I rn pera dot· por bem <{'te V. Ex. 
uomcie alr>:,um Em!II'I'I'<Hlo de Fazenda <lessa Pro-' ,, 
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viilcia para a conferencia da Caixa da respectiva 
Administração do Correio, dc"·endo V. Ex. aulori
sa-lo não só para fazer n·colhcr aos Cofres qual
quêr· 'lll:lntia <[lJe a !li· cucoulre, c que não seja de 
absoluta nece~sidade par a as de;;pt'z:ls da mesma 
Admiuistraç:ío, mas l.alllbew p:1r·a assianar os ter
mos f['It~ f~,r prcci~o lan·ar. O <pie comJ:tnnico a 
Y. Ex. para :,eu eoultecime!llo e C.\C<'IH"·ão. 

Deus C11:tnle a\. Ex.-\ isc,>lldf' de ;\Jont'a
h·arc. -Sr. Presidente da Pt·o\'incia do Pará. 

Na Ull'SIIJa conformidade ao:; das outras ]1r·o
\'lllCias. 

CrEIUU. - fll'um,/o do Comr·l!to Supremo Militar de 
:2:! dr: s,·li'm/1/'1) tft' I XjO. 

DO.'I PEilltO, por Graça Je Deo:', e lJuanirue 
Acclarn:u_:ilo dos l'o\'os, Imperador· Constitucional, 
c Defemor Perpetuo do Brasil: Faço saber aos que 
esta l\liuha Provisão virem, rpJC tendo subido á 
l\Iinha Aurrmta rresenca huma Consulta do Con-" . selho Supremo l\lilitar·, datada de 23 de Agosto 
ultimo, a que 1\Iandei proceder· sobre o Oflicio n. o 

75 de 8 de ,\larco do corTeute aJtJHl do Presi{lcnte 
da Pmriucia dl~ "sa1lla CathariiJa, acompanhado <lo 
r111e lhe diriPira n Tenente Coronel ContlltaiHlantc ,, 
interino di) G." gatalh:io de Caçadlli'Cs, pediwlo so
lu~·;io ú du,·ida Clll l}IIC ~e adtava a respeito d•) 
reconltecimenlo dos l.os Cadetes. E Attendeudo a 
que o Capitulo IJ § 7. 0 do li.eg!llamcnto de H\ de 
l,.everciro de 1/(i;~, publicado com o Alvar[t da 
JJtc,;rlla data, dispõe o se;;uintc:- rr ])e\·eudo o ponto 
,, de honra auimar aos Olliciaes mais do l(lle outro 
<. al;~wn motivo, todo o O!Ticial de Patente assi
rr anada pela lieal Mão ser[t reputado nobre.>> O 
que 1\le Fui p<Jnderado pelo referido Conselho, 
com o Par:_·ct•r do rpr;d intciramc11te f\Ic Confor
lllllllrlo: llci pqr Lcm, por .\linln imrnediata e 



Imperial Resolução de 2 do mez proximo passado, 
1\'l:mdiu• declarar:· que todo aquellc: pretendente qtie 
apre~entat· i'.' que seu pae e seus qnat,·o avós fórão 
Otficiacs l\filitrcres da t.n ou 2.• Linha, com Pa
tente lirmada tlclo Soberano, ainda que todos os 
ditos aYÚs não "ej;io ()fliciac~ Superiores, está por
tanto na ldra da Lt•:; cotno att'~ o prt'Sflllc a%irn 
tem sido ECmpn· cntt·nrlitla a dontrina prescripta 
a tal respeito no \h·:tt<t dt• !fi ,:c \ran"·o dt· 1157. 
Pelo que :\lando {t :\utoridadc a 'flll'llt co:npctt>, 
e mais pc.-~oas a qttl'lll o conhcci;tll'lllo dl' . .-ta pt'r
tcncer, a cttllljH·:-w e f•uardul! t:io i11teiruttwnte ,, 
como devem, e ne\Lt se cotJlêill. Sua '\b:~c~tade o 
Imperador o i\Iandou pelo,- l\lemhros do Cnns ·llw 
Supremo 1\lilítar abai-.:o assÍ.<Ynados. Jo:io <'llartius 

<J 

de Sousa Caldas a fez nesta Ct\rtê e Cidade do 
Rio de Janeiro aos 2:l de Setembro do anno tlo 
Nascimenlo de Nosso s~nhnr .Jesus Chrislo Je 
1850.- E t'll o Conselheiro Mono!'/ d!l FoJI~I'I'Il Limo 
r~ Silw, l\Iareclwl de Ca111po, Yoc~al, c Scerelat'Ío 
de Guerra, a fiz escrever, e sub~crcvi. - J(}liu 
Chri.~o.~tomo Cnl/arlo. - Fnnu·ist1l .Tnst: tl1' Snnm S.onrl'.~ 
tlc . t nrlrh1 . 

JUSTIÇA. -Aviso Circular de 2G de Setembro de 
1850. - Aos f>rcsitlentcs dn.~ Pro ri nrirt~. Manda fa::t'l 
wnsttll' nos Tai>clliàes de Jfypotlrecos que ~c acha rr~
voqada pdo A rl. 285 d!J Cotlir:to Cummcrtird a 7'c(/l'lt 
do Art. ltí do Dech'fo '"·" iH2 dr- 1 i rir 1Vo1'(~1Jlbro 
r/r! ·18M), c q11r de:::/:· jti dedorc1n 11. l/()1'!! em qur' 
tivrr lll(íl!l' o rr·gistro ,,~.. 1Wt!qw'l' lrypoihcta, 

Hio de Janeiro. 'linisterio dos Ne.r)'ocios da Jus~ 
cJ 

lÍ<.:a em 2fi de ~dcru bro de I S50. 

Hlm. e E:xu1. Sr. ·- 1\dwndo-sc re\'ogada a 
r.:Gra uo Art. I :-1 do Uecrcto tt.'' .'182 de I'~ de No
vembro de 18':fi, sobn~ a collis:t:o do rer,i~tro das 
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hypothecas na mesma hora, pelo Art. 28;) do Co
digo Commercial, cuja di~posiçiio he correlativa e 
commum aos hypothecarios civis e commerciaes: 
V. Ex. assim o fará constar aos Tabelliães de hy
pothecas d' l~ssa Província, recommendando-lhes, 
que desde ,i{t declarem a hora em que tiver· lugar 
o r·cr,i~tro de qualqner hypothcca. 

Deos Guanle a Y. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coiti1d10 l\lat.toso Camara.- Sr. Presidcllle da Pro
víncia do Hio de .l:wcírn. 

ADDITA.\JE~TO AO CADEK\0 10. 0 

Aviso de 3 de Ontubro de 1850. -Ao Presidente da 
llelaç<lo do Rio de .Janeiro. Dcr!ora .~obre llesol11çrío de 
Consulta, que o,~ Soliritwlores de Fazenda devem ter 
11rorimentos temporarios, c que 111io devem haver So
licitadores de 2. a lnstmwia c dá outras proridenáas. 

1." Secção. Rio de Janeiro. Minisferio dos Ne
gocias da Justiça em 3 de Outubro de 18GO. 

lllrn. e Exm. Sr.- Ten(lo .Sua 1\Tagestade o 
Imperador, por Sua irnmediata Besolução de 28 
c1o passado, tomada sobre Consulta da Secção de 
Justiça do· Comclho (rEstado, H.econhecido que os 
Solicitadores de .Fazenda devem ter provimentos 
temporarios, e que não devem h a \·er· Solicitadores 
especiacs de 2.a lnstancia, dc\'endo ser estes em
pregos servido:-> conjuctamcnlc com o de Solicita
dor da 1.a lnslancia, sendo entretanto mantidos 
em seus di r citos a(ptelles que até hoje forão pro
vidos de outra maneira: assim o commnnico a V. 
Ex. para sua inlclligencia e execução na parte que 
lhe toca, c para qnc no caso de v<Jg<u· o ht&ar, 
<lc conformidade com csla BcsG]qçiio informe quando 
a csle respPÍfo fár om·iclo. 



Cumpre-me accrc~centar a V. Ex. que fica 
tarllbetn.declarado que' rai·a promover os fcilos ua 
1.a c 2.a lnstancia 1 : os ~ólicitadores perceberão os 
,·em~imentos que prefet·irem mas não accumulararão. 

Deos Guat·de a V. Ex .. - Sr. Manoel Ignacio 
Cavalcanti }.;acerda - ldcntica aos Presidentes da 
Hclaçào da Bahia, l'emamlmco e 1\Iaranhão. 

GUERRA. - Em 3 de Outubro de 1850. - J)c
I!TillÍna q11c o 1:oloi' dn (orragcm s~ja fi.rado em 480 

nii~, wio Sl'11do 1n~jrito ds avoliaçricg,wllestrrfl. 

lllm. e Exm. SI'.- Havendo por hem S. M. 
o Imper·ador, por A viso Circular de 22 de Julho 
do corrente anno, Determinar que o valm· da for
Hif!etn se'1a fixado, em conformidade da Lei do 

<] • 

Orçalllculo em 480 réis, não seudo sujeito f.s ava-
liações semestres, como se procede com a etapc, 
de Orclem do Mesmo Augusto Senhor assim o de
claro a V. Ex. para sua intellirrencia e devida 

<J 

execucão. 
D~os Guarde a V. Ex. Paco em 3 Jc Outubro 

de 1850.- Manoel Felizardo de Sousa e 1\fello. -
Sr. Antero José Ferreira de Brito. 

JUSTI(;A.- A viw de ~· de Outubro de 1850. - ~to 
Presidente da llelaçüo da Bahia. Declara que os i~·s
cri~_,ães dos Feito.~ da Fa::enda no.~ lugares, em qHe 
houver llclaçiio, derem privativameútc e.~r:rcrer em todos 
os processos da Fazenda Cln 1. a e 2." /nstnncia. 

1." Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Nc
gocios da Justiça em 4 de Outubro de 1850. 

Havendo Pedro .José Cardoso, Escrivão dos Icilos 
da Fa:z:encla da l)mvincia ele Pern amhuco, reqnerido 
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qoe n;io houvesse Jistribuição entre o::; Escrivães d:l 
Helação daqnella Provincianos feitos da Fatenda, que 
ú ella houvessem de ser submettidos do mesmo modo 
que se· pratica no Rio de Janeiro, onde o Escrivão 
do Juizo dos Feitos da Fazend<t escreve privativa
mente na 1." e 2." lnstancia em processos em que 
he parte a Fazenda Publica, e sendo ouvido o Con
selheiro Procurador da Coroa, defirio o Gm·erno 
Imperial na fúnna requerida, Conformando-se com 
o seu parecer, e com a opinião emittída em 9 de 
Abril de ·I 8!~7 pela Secção do Conselho (l'Estado 
dos Ncr,ocios da Justiça, e priucipalrnentc com a 
decisão lomada pela Carnara dos Srs. Deputados em 
26 de l\Iaio de I 848, estabelecendo que os Escri
vães dos Iceito~ da J.'azenda nos lugares, em que 
houver Relação, sirvão tambem na 2.a Instancia 
como Escrivães de appellaçi)es nas causas da Fa
zcncla. O que communico a V. S. para sua intelli
r,encia c execução. 

Dcos Guarde a V. S. - Eusebio de Queiroz 
t:oitinho Mattoso Camara.- Sr. Joaquim José Pi· 
nheiro de Vasconcellos. 

Na mesma conformidade aos Presidentes das 
Helaçôes de Pernambuco e Maranhão. 

# 
• 
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A\' iso d~ 23 de Outubro de 1850. - Ao Presidente 
de Goyaz. Declam que o Escrevente juramentado sá 
serve para escrever certos e determinad{)s actos, e que 
t1islo o parenteseo de cunhadio que se tld entre o De
legado de S. José de Tocantins c o unico Escríviio 
do Juiz Municipal que alli ex,iste , he mais conforme 
fOnt as disposições geraes de Direito qtte se nomeie hum 
Fscrivão mtcrino, que sirra em qwmlo durar o im
prdimcntu de wnlwdio. 

1.a Secção. Rio de Jaueiro. l\linisterio dos Nc
r,ocios da Justiça em 23 de Outubro de 1850. 

lllm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção do seu 
Officio n. 0 65 de 21 deAgostodeste anno, acom
panhando por copia o que V. Ex. dirigiu ao De
legado de l}olicia de S. José de Tocantius, c sendo 
ouvido sobre elle o Conselheiro Procurador da Co
rôa, com o par·ecer do qual se coufonnou o Go
verno Jrnperial, respondo a V. Ex. que não he ad
missivel o ar-bítrio que tomou. O Escrevente .iura
mentado não he propriamente Esc ri vão, só serve 
para escrever certos e detenniuados termos dos 
processos, e para coadjuvar· o mesmo Escrivão, a 
quem por.· causas razoaveis se concede esse favor. 
No caso de que se tr·ata de ser cunhado do iobr·e
<lito Delegado o unico Escrivão do Juiz l\luni<;ipal 
que alli existe, era mais reg-ular c mais coufonge 
com as disposições geraes de Direito, que o Chefe 
de l'olicia da Província, ou o proprio Delegado, 
nomeasse directamente hum Escrivão interino, que 
servisse em quanto dura:'se o impccJimento de cu
uhaclio, que se refere no ~cu citado Oflicio. 

Heos Guarde a V. Ex.- Eusebio de Qucir·oz 
Coitinho Mattoso Camata. -Sr. Pre:si1lentc da Pro· 
Yincia de Go~·az. 
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Aviso de 25 de Outubro de 1850 . ....:- lJeclara que nâo 
havendo herdeiros presentes a qutm compita a ·posse c 
inventaria0üo dos bens tem lugar o disposto nos Re
gulamentos de 9 de Jfaio de 184.'.2 e 27 de Junho 
de 18!,5. 

:~.a Secção. Rio de Janeiro. Miuisterio dos Ne
rrocios da Justica em 25 de Outubro de 1850. ,, " 

Illm. Exm. Sr.- Tendo sido presente ao Go
verno Imperial o Oflicio de V. Ex. de 12 de Ja
neiro ultimo, sob n. • 12, a c1ue acompanhou co
pia do que a V. E\:. dirig·io o Juiz l\Iuuicipal da 
Cidaclt'! de Santos, pedindo escla.rl"cimento sobre a 
duvida em que se acha cc Se hc elle competente pa
ra tomar conhecimento do testamento feito, pet·au
re o respectivo Consul, por hum subdito lnglez, alli 
fallecido, e ~e deve proceder a arrecada~·?ío da bc
rança, n manda o mesmo Governo declarar a V. Ex., 
para que o faça constar áclnellc Juiz, que na fôrma 
da LeGislação Yigente, só podem ter valor e pro
,}uzir ell'eilo os testamentos feitos com as solemni
dadcs n'ella estabelecidas; e que, por conseguinte, 
no caso proposto, nfio havendo herdeiros pr~entes, 
a !(liCfll colllpita a posse 8 in\'Cutariaçiio dos bens, 
l.cm lur,at· o di:-;po:-:lo nos llegulamentos de 9 de 
i\Iaiç- de 181'2 e 27 de .Junho Je 18/•5, ontlc se 
declar·a 1pwl a li:~nra r1ue rcpresentão os Cousules 
das Nações cstra11has, quando não haja estipulações 
em contrario nos Tratados celebrados. 

Dcos Guartle a V. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho l\Iattoso Camara. -Sr. Presidente ua Pro
vincia de S. l'aulo. 

//:./ :.~~~~~-~ .-~~")·· 
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A vi~o de 2:J <le Outubro ele I S:íO.- Dcrlura q~tc tw.o; 
rillas em qnc JUJ() ha Jr]ro ciDd' 1/Cin Tnlicllúics, os 
Escrintl'.~ d1: Paz derem gozar tlo.~ tli1·citos que lhe! 
tontf'dc a Lfi tlc :10 de Outubro tlc tX:lo, no ATt. 1." 

a.a Secção. Rio de Janeiro. 1\Iinistcrio dos Ne
Gocias da .Justiça em :.n> de Outubro de '18GO. 

111m. e Exm. S1·. -- Hepre::.cntando a este 1\li
nisterio o Juiz de Dircilo da Comarca de Guima
J'i'(es em OHieio de 20 de Agosto ultimo, que á 
vista da dis,,osição da Lei de :30 de Outubro de 
1 ~:10, uo Art. 1.", qt1e determina que os Escri
Yáes de Paz Je fóm <Lrs YilLrs e Cidades exerção 
as funcções de Talwlliães nos seus rc:;pectiw>s Dis
t rictos, tem entra do em duvida se os Eseriviíes fie 
P?.z <l'aqncllas Villas, ·cr1jos Termos forão reunidos 
a outros, e ficarão por isso privados do fôro cível, 
gozão ou uào das attribuições concedida~por aquella 
Lei; manda o Gowmo Imperial decla1·ar a V. Ex., 
para fazer constat· ao 111csmo Juiz de Direito, em 
resposta ao seu citado OUicío, <tne huma vez que 
u·essas Yillas não ha f,)ro civel, nem Tabelliães, 
claro está que os Escrivães de Paz devem ahi gozar 
dos direitos que lhes concede a referida Lei. · 

Deos Guarde a V. Ex. - Ensehio 'de Queiroz 
Coitinho l\]att.oso l:amara. -Sr. Presidente da Pro- .. 
viucia do 1\Iaranbào. 
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ADDITAl\lENTO AO Ct\DEitl\0 11." 

JUSTIÇA. -Aviso de -16 Non'mbro do 18GO.- "lo 
Prc~dcntc da Prorincia do Rio de Jamiro, so/rc/1(/o 
a.~ duritlas prnpostas pdo .Jui:: Jlunicítwl Substituto riu 
Tamo de C(tbn Frio, rclati ramente á IWl!lre:a du!i 
hr11s que dann sa ln;wlo.~ an l>t'fHixito l'llblifo; c sulm.' 
Sf'l' ou 111io licito ao lkpoxitorio l'uhlico alllf.JHI' cscrurus 
qw: cMr'}tio 110 1HI'SIIIO ]JI'j>uútu. 

:l." Scccão. Itio de Janeiro. 1\linistcrio dos 
Ncr,-ocios da"Justiça em 1ti de Nonmhn) de 1t1r1o. 

Illm. c Exm. Sr. -Havendo o Juiz l\Iunici
pal Substituto <lo Termo de Cabo Frio, dt"ssa Pm
,·incia, em Olliein que dirir;io á este i\línisterio 
com data de f1 de i\laio do corrente ~nmo, soli
citado dccisáo (ls seguintes tlu\·idas: ·1." se devem 
ir para o Deposito l'ublico todos os bens iudis
tinetamenfc, moveis, semoventes, de raiz, di
nheiro de qualquer especie, trastes de ouro, prata , 
e joias; se qnaesqucr delles podem ser levados á 
depositas particulares, por couvcução Jas partes, 
sem que o Depositario Jluhlico possa contra isso 
reclalllat·: 2." se deYem t'Cr lc\'ados ao dito De.:. 
posito Publico todos os bens <fUC tcnhào Je ser 

r tlcposilallos, quer pnr ell'eito de execu(io, quer por 
embargo, arresto, scqr1estro, ou mesmo quaudo 
qualquer pretenda pôr em Juizo dinheiro ou outros 
objectos para fins que lhe conYeuhão: :;_a se hc 
pcrmittiuo ao Depositaria Publico ~tlugar t'StTaHls 
que estão no Deposito, percebendo ao mesmo tempo 
duzentos c tprarcnta réis por Jia, i! titulo de 
t~ornedorias, a lêrn de .outras dcspczas á ti tu lo ele 
mo! estias, vestuario, &c.: tenho de sip,-uificar á\'. 
Ex., pam que o fa<.:a constar úquellc Juiz, clll 
soluçào as \~itaclai' duvidas, (jlH1 a 1.' he o\'iosa, 
a ,·ist:l do :\viso d,• !"1 de i\lar~·o de 1~',:1, dare• 
r' precr:;u 11a c~pcrific,tçilu do: ub1~cltl:- uu qne 
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tem lnr,a1' o deposito publico: que á respeito da 
2 " he inditferente averiguat·-se •tnal a razão ou 
origem do deposito, h uma vez que seja effectuado 
por mandado Judicial, não importando saber os ~ 
molivos que o determinárão: <tuanto á 3." que 
pede o bem p,-eral, como declarou a Consulta da 
Mesa do Desembargo <lo Paço de 30 de Junho de 
182:J, que os escr·avos, durante o tempo do de
posito, continuem á prestar !;lerviços á prol de 
seus senhores, deduzida a despeza do sustento, 
cnrati v o , &c., e não {t commoclo do Deposita rio, 
como por abuso se pratica. 

Deos Guarde a V. Ex.- Ensebio de Oueiroz 
Coitinho i\Iattoso Camar·a.- S1·. }>residente •Ia Pro
víncia do Rio de Janeiro. 

Avi•o de 20 de Novembro de 1850. -Ao Presidente 
tia Pnmincia de S. Paulo. Declam que o Juiz JJJu.
nicipal, he o competente para formar a cnlpa nos crimes 
de homicídio c 1·oubo commettidos 110.ç Municípios das 
fronteiras quando tenha de haver now julgamento. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Negocios da Justiça em 20 de Novembro de 1850. 

111m. Exm. Sr. Levei ao conhecimento de Sua 
l\Iagestacle o Imperado I· o Oflicio <tu e V. Ex. me 
dirigia, datado de 13 do corrente mez, sob n.0 

152, cobrindo a copia do que recebera do Juiz 
de Direito da 5.a Comarca dessa Província, em o 
qual consulta se compete ao Juiz Municipal do 
Ter·mo de Castro , em vista do Decreto n. o 562 
de 2 de Julho deste anno, processar até a pro
nuncia inclusivamente os crimes de roubo e. ho
micidio commettidos nos distri.ctos Guarapuáv~, 
e Palmas, confinantes com o Ba1xo Paraguay, Coi·
r·ientes, e bem assim se hum réo de homicídio, 
•pre _já foi jnlfpdo pelo .Jury e protestou 1101' no-

11 
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}ll'o\ocat·cm á d<'sordcns ou violcncias, sem pr<'jnizo da 
renwssa ao Conselho de Disciplina, C)Uando pela falta com
mettida tenhão incorrido em maior pena. 

Art !)3. Alêm do seniço regularmente determina
do, que todo o Guarda Nacional, Cabo on Inferior deve 
executar, serão obrigados a montar guarda, sem lhes 
tocar, quando o Chefe llo Corpo assim o ordene por 
harerem fallado alguma \t'Z. 

Art. ~Ht. Nos casos 1!1~ que tratão os Arts. n;,, íHi 
c \)7 poderão os Commandantes Stqwriores e os Chefes 
dos Da talhões, Corpos, Secçi"ícs de Batalhão, Esquadrões 
c Companhias anll~as impor aos Ofliciacs c pr<tças su
jeitas ao seu eommando as sr>gnintes penas : 

§ 1. • Hrprf>IH~nsflo simples. 
~ 2. • Hcprehensiío com men~:ão na ordem do dia. 
~ 3.• Prisão at<~ oito dias. 

Art. !)5. Será punido com reprehcnsão simples o Of
ficial, Ollicial inferior, Caho ou Guarda Nacional que tirer 
CO!lllllettido qunlqtH'I' leve infraq~flo das rq~ras do serviço. 

Art. ílG. Serú JHIIIi<lo com rcprrhcnsão mencionada 
na ordem do dia o Oflicinl, Offieial inferior, Cabo ou 
Guarda Nacional que, estando de seniço ou em unifor
me. ti,·er hum proeedimcuto que poss:t set· prejudicial 
á disciplina, ou á ordem publica. 

Art. 97. Serú pnni1lo com prisão até oito dias, se
gundo a gra\'ida<lc do caso, o Official, ülTicial inferior, Cabo 
ou Guarda que, estando em seniço, se tornar culpado: 

§ 1. o De desobcdiencia ou insuhonlinação. 
~ 2. o llc falta de n'spcito, ou emprrgo d1' palavra~· 

o!Tensi\'as ou injuriosas aos SI'IIS stqHTiOI-es. 
§ 3. o De insultos ou injurins aos seus subordinndos, 

ou de abuso de autoridade. 
§ [j," De omissão de algum scni<:O drtcrminndo, ou 

infracção das regras do scniço. 
§ 5. o De embriaguez. 

Art. U8. Quando em quai<Juer dos casos do Artigo 
antecedente o crime fot· aggra,·ado pela reincidencia, ou 
por alguma circumstancia que requeira maior punição, 
será o negocio remei.Lido ao Conselho de Disciplina , que 
poderá impor a pena de prisão até dons mezes. 

Art. ~l9. Scrú julgado pelo Conselho de Disciplina 
o Ollicial, Official inferior, Cubo ou Guarda Nacional, 
'JnatHio culpado : 

~ 1. o De abandono das arnw~ . ou elo sen posto, :mtes 
!11' · srr rendido. 
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§ 2. o De falta de comparecimento quando for desi
gnàdo para o serviço de destacamento, ou de ausencia 
estando já em effcctivo serviço. 

§ 3.• De não satisfazer, como Commandantr de Cor
po, destacamento, ou posto, as ordens c n'quisi.;tícs tl<ts 
Autoridades que tem direito de rer[Uisit:u a Força publica. 

~ !1." De reunir a força de seu colltlll::ndo sem ordr•rrt 
ou rr•quisição de Autoridadr! compl'lr•ntr!, ou fúra dos 
c:tsos pn!ristos pelas Leis e Regulamerrtos. 

,\ri. 100. Em qualrp1er dos casos do _\rtig-o arrie
cedente podcr:í o Conselho de Disciplina impor as seguin
tes prnas : 

§ 1.• Prisão att~ dois mezes. 
§ 2. o Ihtixa do posto aos Officiaes. 

Art. 101. A applicação das penas e~tahekcidas nrsta 
Lei não isenta os OHiciacs, ülliciars inferion•s, Cabos 
" Guardas i\:acionaes de CJUalquer outra, em ([Ur incor
rerem por erimes de dirersa natureza, ainda que com
meltidos Plll arfo dr scnir:o. 

c \l'lTU.O JJ. 

Dos Conselhos de D iscipli11a , r (rínna do processo. 

Art. 102. Formar -se-Ita Conselho de Oisciplina logo 
que occorra algum caso que, segundo as disposir;ües desta 
Lei, dera ser por clle julgado; c constará de hum Pre
sidente ~lajor ou Capitão, c de quatro Yogacs, a sabct·: 
~llllll Capitão, hum TeiJPnte ou .UfPrl's, hum Sargento ou 
Caho, c llltlll Guarda Nacional. 

Na mesma occasi;JO nomc:-~r-sr-fla hum Promotor, 
fl'le poderá ser hum Inferior, Caho, ou Guarda; c o 
menos graduado dos Vogar·s Eerú o Secretario. 

Art. 103. Se o réo for OITici~tl , em lug;1r dos dois 
ultimos Vogaes cutrarão dois Olliciaf's do posto do réo. 
Se o réo for Oflicial SUJH'riot·, o Conselho se comporá 
de hum Presidente que tenha a graduação de Coronel ou 
Tenente Coronel, c de quatro Yogacs O!Eei:~cs superio
res ou Capitães. 

Em qualqurr destes casos o Promotor tamhem de
verá ser Official, mas de gradu:1ção inferior á do Pre
sidente do Conselho. 

Art. :lO!J. Compete ao Promotor fazer a accusação 
perante o Conselho pela maneira adiante dcclnrada, c ao 
Secretario cscreve1· no procPs~o. 
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Art. 105. Logo que a Autoridade competente tiver 
nomeado o Conselho de Disciplina remetterá ao Promo
tor a nome::1ção , as partt!S, (JIIeixas , representações, of
ficios , e qu::wsquet· outros documentos que provem os 
factos sujeitos a julgamento. 

Art. 1 Ot1. O Promotor acconlarú com o Presitlentt~ 
do Consdho sohrc o dia da primPir:~ ~ .. ss:ío • PlllrPgarit 
ao Sccn~tario todos os p:tp('is par:~ os anlo;tr. e man
tlarú citar o réo para t·ompm·Pcer n;1 prinwira St'SSflO • 

por si ou por seu procurador. 
Art. 107. Comp:ucccndo o réo, ou sr~u procurador, 

em sessf10 Jlllblica , o Promotor exporá o ohjPrto do Con
::;elho , c o Yogal mais graduado intcrrogar:'t o r{·o sohrc 
as parlt'S, queixns, ou rrpresPntaçõcs. fawndo lambem 
as perguntas que o Promotor rcquerl'l' IJUC se fn~'flo. 

O Secretario escreverá todas as pcrgunt:ts c respos
tas, c na mesma scssflo, ou nas sq~uintcs . scrfto per
guntadas test!'lllllllhas, se forem nrrcss;~ri;~s Jl:ll'<l prova 
dos factos sujei r os a C.onsellto, c depois as que o réo 
apresent;~r em su:~ 1L>fcsa; podendo humas c outras sct· 
contestadas pelo l'romotor, c pelo réo. 

Art. 108. Hecolhidas as prov:~s, o Promotor fará 
hum relatorio verbal do processo, concluindo a sua ex
posJçao com a in<licação do Artigo ou Anigos <lesl<~ Lei 
em que o r{~o esti\'er comprrhr~ndi<lo. 

Art. 10D. O réo por si , ou por outrem, poder{t 
defender-se tamhcm vcrlwlmcntc, findo o que se t·etira
rão o n'o, o Promotot·, e todos os csJlccl<~dores; c tor
nando-se " sessão sPcrrta. o Consrlho deliiH'r:tr:l, pro
pondo o PrcsidPnll' 1'111 primPiro lu;;ar a s<·guinl<' qups:.. 
lfto: " Estú }11'0\:tda a ndp:1 :trgni<b ao r(·o? n lh·ridindo 
o Couselho pela :~llirm:tlllil. o JlrpsidC'IIIC' JH'Ignnlarft qual 
a pcua rpw SP dcn~ impor; r· <'111 conformid:tde da de
cisão o Secrct<trio la\T:trú :1 Sf'lllell\':t , fJI!f' scr{t :tssignada 
pelo Prrsidentr~ e Vogncs. 

A rl. J 1 O. Se o n~o , 011 sr·n procur:l!lnr, nflo com
}Jarcecr no dia determinado 1wla ('Íia<:flo, 011 u;lo der legi
tima escus:~, o Cons(•IIJo. :'t vista d;~ certidão da cit;~ção, 
progrcdirfi c S<'lltrncilll'á o r(~o ;i re\'Piia. 

Art. 1 1 1. Das scnl<'ll<:as do ConsPlho de Disciplina 
que impuzrn•m a pt•tw d1• prisflo até 1 ;, dias niio haver<1 
recurso algum. Has ljliC a impuzrrem por maior prazo, ou 
a dP baixa do posto. eonceder-se-ha appdlaç:w para huma 
Junta composta de 3 Olliciaes d;~ Guarda Nncional dos 
mais graduados da Conwrra da C<tpital 1!:1 Prorinria . do 
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Juiz de Direito respectho, que scnirú de Uclator com 
Yoto, c do Presidente da Província, que lambem yotarú 
(~111 caso de empate. Das sentenças de absolvição haverú 
appellação ex-ollicio p:1ra a mesm:1 Junt:1 , lic:mdo em 
qualquer dos casos suspenso o réo do exercício do posto 
desde a accusaçiio :1té a confirm<Jçflo ou rcrogação. 

Art. H2. O Conselho de Discipliu<J rpiC homcr de 
julgar os Commandantes Superiores ~r·r:1 composto de quatro 
Ollieiaes <1:1 Cuarda i\'acional dos mais graduados da Ca
pital da Pro\iucia, c do ,Juiz de Direito, IJII(' scnir:1 dr~ 
Auditor com roto, sendo a :1ccus:•çfio feita pelo Promotor 
Puhlico. 

A fiJI'lna do processo neste Conselho sr~rú a mesma 
quP prcscn·n•m os trtigos antccPdentPs; r• de suas sen
tenças , aimla rpw sú imponhão a pena tlc prisão <~tó 
15 di<~s, harer{• as mcsm:1s appellar:õr~s para o Consr~lho Su
premo Militar, ou para as ,Juntas rk .Jnstir:a onde nistirem. 

Arr. 11 ~. Aos Commandantt'" do-; Corpos comJH't~ 
HOHH'al· os Consdhos de Dise.iplina p;11·:• o julganH'IIlo dos 
sr·us Olliciaes c~ pra<;:•s; ao CoH'I'IIO na Cúrtf' , c aos Prr~
sitkntes nas Pro\inrias para o dos Commandantcs Stqw
riorcs; e a estes para o dos Oflici:H'S do seu Estado 
1\laior, c~ dos Comma11dantes dos Batalililcs. Corpos, Sr·c
~:ões dP llatalhf10. Esquadrões, e Companhias :11 ulsas. 
Onde nãn hon\·cr CommaiH!antc~ Superior scrú esta ;~Ltri

huiçfio cxrrcida pelo P1·t~sidrnte da PrO\ineia. 
:\tio harr•ndo 110 l\lunicipio os Olliciaes IH~cc•ss:n·ios 

rcql!isii:Jr-sr·-kio dos l\lunicipios Yisinhos. 
, ,\rt. ll/1. A c:ula Consc>llio d:• llisciplina se darú 
hnm orrli·nanca Cn:11 da I\:wional, qut• sr·n ir:'1 para Llzr·r 
a cit:w:-w :10 r<'·o. c !'llliiJll'ir :h 111:1i~ orrh·ns do Conselho 

Ao l'r<'sitkntc CO!IlJJ('fe lllanlf'r a ordem nas scssõc•s. 
Art. 11 fi. Os processos do Conselho de Disciplina 

não siío sujeitos no sdlo. 
Art. 110. A JH'IJa de pris:io imposta aos Olliei;~es , 

Officiacs inferiores, Cabos c Cnard:1s I\aeion;ws sú ser;í 
cumprida nas radei:1s pulJlicas onde não hüll\t'!' fortale
zas. quarteis. c:1s<1s d(~ Canwras, on outros cdi!ieios 
que se possão destinar a t·~sP Jim. 

Os Ollieiacs poderão ter por pri~ão as suas proprias 
cas:1s, ~e o prrmillircm os respcctiros Chcf'l's, :tt!PI'lla a 
sua conducta • c <JS circumstanci:.s do caso. 
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TITULO Yl. 

Dos rorpos drstacados da Guarda !Yarionol para o 
scrriro de guerra. 

C.\PJTlJI.O I. 

/)o dlinlllliiiCIIIO 11 sn'l'i(O de ('or;)()s rlotaotdos. 

,\rt. 117. A Guarda Nacional dt•rc fomeccr Corpos 
dt•stac;Hios para deft~ndPr as Prat~as. Fronteiras e Costas 
do lrnp:·rio como arnilian•s do Exercito de Linha. 

Art. 11 S. ( )s Corpos destacatlos n:io potlerão se1· 
tirados da Guarda i\acion;d senão t'lll \ irtudc de Lei es
pecial Da<lo pon~m o caso de rPhcllião, ou de imasão re
)lt'ntina de inimi[;OS no intcnallo das Sessões da Asscmbl(~a 
Geral , o poderão ~cr, por De<:rcto do Go\erno no l\lunicipio 
da Ctlrte , c por ordt~lll dos Pn·sidenles nas Províncias, 
dando-se conta ú Ass~.:rnld(·a Geral logo que estirer reunida. 

Art. 1 f!). A Jwi, ])pcrcto, ou ordem pela qual se 
dl'tcnninar t(IIC a Cuarti<l Nacional forneça Corpos desta
cados para o scniço de guerra , deverú lixar o IIUlllero 
de homcus c a duração do scniço. 

1:\l'rTCLO Jl, 

Da dl'si[JII(/{'170 dos Guardas Naf'ionacs para 11 tOmJJOsir,Jo 
de COI'JIOS destacados. 

Art. 120. P;1ra a enniJHlsic;to tlos Corpos dPst;w;ulos sPJ~'io 
preferido, os Gn;1rdas i\:;Jcioua<'s 1(!11' se apr<'sentarelll roluuta
riamente, c que forem julgados proprios para pssc seniço. 

Art. 121. St~ o llllillt'l'O dt~ rolunt;1rios uflo for suf-
liciente para completar o contin~;cnte l'xigido, serão de
~ignados os C:uardas qtll' hão de fazer parte dos Corpos 
dt·stacados d'cutn~ os t·omprchendidos ua lista do serviço 
actiro, que uão estircrPIII dispensados eJJJ virtude desta 
Ll'i, classificando-se todos na ordem seguinte : 

§ 1." Os solteiros. 
§ 2." Os viu\os sem filhos. 
S :L o ()s casados ~<'IH Jilhos. 
~ Ir." Os casados rom lillios. 
~~ :J." ( )s YÍliHlS t.'Olll filhos. 

\rt. 'I :2:2. A dc,ign;ltJIO prineipiarir (ll'b primeira 
da"SI' . I' II:ÍO ';\• \1·1~'-';11';·1 ;'1 '-'<'guntb :01'111 <>t<II'Clll desi-
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gnatlos todos os da prinH~ira, e a~sim por di<~nle. Em 
~ada h uma das classes se prin~ipiaril pelos mais mo\·os, 
:oeguindo-sc a ordem das idades. 

Art. 123. O inniio mais wlho de orphãos menori.'S 
1lP pai e mfti, o filho unico, ou o mais velho dos fi
lhos, ou dos netos de hurna YinYa, ou de hum ergo , 
akijado. 011 sex:1gr•nario (qnando lhe scrrirem de amparo) 
l'lltrarfto na rbssc dos cas;Hlos eom filho~. 

Art. 1 :Ut. A designação serit feita rouformc os ltP
gul;t!IH'Il!os do Co1rruo pelo Con~elho dt~ <)nalilic;u:;to, 
to tu recurso para o Con~ellro ~~~~ Hnista. 1k rujas dt•
risi·)(~S tamiH·m han~r;'t recnrso para o GoYnno 11<1 C!ll'l!', 
e para os Pn•sid('utes nas Pro1 incias. 

1\rt. I ~5. l\üo são proprios p:tra o scni~·o d<~ Corpos 
dcslar<~dos : 

~ 1. o Os que se ach;n·rm in habilitados por mole~tia. 
~ 2. 0 Os qu1~ uão tiYercm a altura do rstalão que se 

hou1 c r r·sta!JI'Iceido. 
1\rt. 1~(i. O Guarda ~acion;d designado para fazrt· 

parte de hum Corpo destacado púde dar em seu Jugat• 
lillut suhstituto, com tanto que s1•ja Cidadão Brasileiro, 
e 'JllC li'Hiia a idade de 1 S a /10 a unos. 

Art. 127 Se o substituto for tamhcm <lcsignado para 
scnir crn Corpo destacado, o suh~tituido tlever{t marchar, 
ou <~Jll't'Sr•ntar outro em ~cu lugar. 

Art. 128. O Guarda Nacion,1l <Jue tiver substituto 11os 
Corpos d<'sfacados H[LO licarú isento do scn iço onlinario da 
C11anla l\<tcional. 

c: \I'JT( l.ll 111. 

})tf jil!'lllil(tlO, rtdllliuislrrt(/ío r· l"l'll<'illlclllr>s do.~ {'(llpos 
dofttCII((os. 

Art. 1:2\l. (b Corpos que lll'ol<tl'<ll'l'lll para o st·nil'o 
de guerra COllS('I'\õll'ãO <t sua org;lnis<u:flo S<'lllJll'l~ IJllt' ni;-~o 
JJ[IO Jrou \'t~l' ÍliCOll n•nientc. 1\n c;lSO 1'011 I r;t rio u;lt-JIH•s

Jta o Govcmo, ou o Prl'sid<·nte da Pro1inria, a org;llli
sação prO\isoria que for mais ad,•qu;Hia ;,s cirniHJ;,tanri;ls 
e Hec<·ssidad<·s do scn ir o. 

1\rl. 1 :HJ. A desig;JilÇflO dos Olliri;11•s 1(111' houu·rl'lll 
de scn ir nos Corpos dl'slacados sPrú fl'ifa pelo Co\'l•ruo. 
ou pelos Prrsi1kntcs, que pod1•rão escolhe-los r~·,·ntre os da 
CuanLl \ariou;d. ainda que 11;10 Jll'l'tenç;IO ;tos nu·smos Cor
Jlll5 que tiYcn·m de dar o~ conting~'ntcs, ou dos do Ex,•r,·ito 

'T'V 



( 33~1 ) 

Art. 131. Os Corpos dl'qJcados da Guarda ~ai~ional 
1 eccherão os mesmo~ soldos, ctapes, 1! mais H'IH'illiClltos 
que competirem aos de Linha. 

1\rt. l:t:l.. A \acão fornecf'rá o r1rmamrnto e rqui
pamPnto aos Corpos d;·st;watlos. )H'III t ollll) o f:~rda,nt•nlo 
; os Cuanlas qtH~ o não IÍ\t'l't'lll. llt'lll lllt'Íns para 1 fa7.t'l' 
;' Slla Cllq:t, 

CAPITI'J.O 1\'. 

Art 133. O Cnilrda N<~cional !J' c rPctísai' fa;er o 
sf'rviço til~ Corpos d··stacados. qnc dir,•itanwn!t~ lhe com
I Ptir, ser;·, obrigado a sr•nir no Ewrcito o do lu o do 
1 'HIJiO ·I(IH~ durar o dPstacamPIIIO, ou n•crutado St não 
1in·r moliYo kgnl tlr~ ist·nrão. 

1\rt. 13!1. Logo qtll~ hs Corpos dt•;;tacados da C wrda 
rJilt'ion;d t•qilert•m orgaiiÍSildPs, ficariio Slljf'ilos ao 11 I'SIIIO 

Jl,·gulaliH'Hto c disciplina do E\l'rcito de Linha. 

TITULO \'11. 

/Jisposirul's ninTsas. 

Art. '135. O Poder LPgi~lntivo tJ,~cretarú as re·;om~ 
pcns<1s que hfio tlc ter os Oll1ei<1cs c praças tl:l (;, artla 
!\acionai que rccrhf'J'rm frri<h~ no scniço onlinario , tlc 
tl~stacaiiH'IIIn, 011 ti<• giii'JTa. 

Art. 1 ;)fi. I ls Olliei;Jcs do Exercite rpw sen irt•tll nn 
Gn:1rda Nacional nüo fic.arfio por j,.:;o pnojndicado! no 
direito que tiverem ú promo~·iio militar. 1\s disposi~~ões !esta 
Lei a rcsJWito tia sua IIOJlleaçiío e YcBcinH•utos silo tan:bem 
npplicavcis aos das rxtinctas i\lilicias qu1~ rencPm soldo. 

Art. 137. Nos Hrgulamrntos que expcdit· para cx:e
euçiio desta Lei podcrú o Governo commina1· mulws de 
50./j) até 200,'JJ) aos seus infractorcs. 

A importancia dcst<1s mult:ts sr.rú exlusir:tnH•nte :~ppli
cada ús dcspczas <b Guarda Nacional: c :1s 01·• 1 .li; do 
J\linistro da Justiça, do Presidt~ntc da Provinci Oil da 
A11toridadc que os H.cgulamcntos designarem, ~_.áo lorça 
de sentcuça para :1 cobrança. 

Art. 138. Fic:t em vigor <1 Reso:nção N. o 520 de 
·1 !1 de Fevereiro de 1850, que autori~a o Governo '' tla1· 
h111na org<1nis<1t:ilo especial <'1 l;urmla N:~t·ionill tias F,·on-
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teil·as, c revogados todos os Actos Legislativos Pt·o,·iri~li-~~: -
ciaes concernentes á Guarda Nacional, como se de cada · 
hum delles se &zesse express\\ menção, e quaesquet· ou-
tras disposições em contrario ·á presente Lei. 4 

Mandamos pot· tanto á todas as Autoridades, a tf}lem 
o conhecimento, e execução da referida Lei pertc~er, 
que a cumprão, e fação cumprit·, c guardat• tão inteir·a
mcnte, como nclla se contüm. O Secretario <l'Estado dos<r 
Ncgocios da Justiça a faça impriurir, publicar c correr. 
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dezenove de s~~
tembro de mil oitocentOS e cin'cocnta, vigcsimo IIOllO da 
lndepcndcncia c do lmpcrio. 

ll\lPERADOll Com Huhrica c Guarda. 

Eusebio de Queiroz Coftl.nllO, illalloso Carliflr.a. . . .( ·" .. 
·Cm·ta de Ld, ]Jrta·'YJual J'ossa illa,qestade Imperial 

Jlfanda e:rerutm· o Darcto da Assemb!éa (;era!, q.,_ .... 
li oure p<Y bem Sanecionar, sobre a Guarda i\'acio'hal 
do Impcrio, na (órma acima declarada. ,.- ' ' 

Para Vos~ Magcstade Imperial Ver. 

Antonio A1v,arçs de l\l~ll~~ •:Y,arcjão a fez. 

' Eusebio de Qucir~f~oitinhd;~'~J:: Camara. 

Sellada na Chance!t,.tta do lmperio em 2!J de Setem
.!Jro de 1850. 

Josino do Nascimento Silva. 

Publicada nesta Secretaria d'Estado dos Nrgocios da 
Justiça em 2!: de Setembro de 1850. 

Josino do Nascimento Silva. 

Registrada no Lino de Leis ~ Decretos. 

. ' 
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