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N. 0 1. -FAZENDA.- Em !~ de Janeiro de 
1853.-A llcstádos de Medicos, c guias 
de Inspeclores de quarteirão para sepul-
tar cadayer não são sujeitos a sello.. . . 1 

N. 0 2. -Em 4 de Janeiro de 1853.- Sobro 
ordenados ao Juiz Municipal que senté 
de Juiz de Direito em Comarca nova· 
mente creada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }' 

N. 0 a. -Em 5 de Janeiro de 1853.-0 Em
pregado de Alfandega demittido não fica 
mhabilitado para ser Despachante.. . . . '2 

N .0 4. -Em 5 de Janeiro de 1853. -Novos 
e velhos direitos de Provisões para me
dição , demarcação , tombamento de ter-
ras, e outras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

N. 0 5. --Em 5 de Janeiro de 1853.- Sobre 
o pagamento dos 2 por 0 /o das cousas 
demandadas quando o producto dos bens 
do executado não chega para pagamento 
integral do vencedor. . . . . . . . . . . . . . . . il 

N. 0 f). -GUERRA.-Aviso de 7 de Janeiro 
de 1853. -Estabelece o modo pratico 
de distribuir o numero de recrutas que 
deve dar annualmentc cada Província, 
e dá outras providencias á respeito. . . i 

N. o 7. - FAZENDA. - Em 8 de Janeiro de 
1853. -Os requerimentos para alforria 
de escrayos das Fazendas da Nacão, de 
menor idade, devem ser assignados por 
pessoa que se obrigue a tomar conta da 
criação e educação clelles. . . . . . . . . . . G 

\." 8. - GCERRA.- AYiso de R de Janriru 
.. ~' 



\." 10. 

,\.o 11. 

\ o l ., 

:\'o H. 

\ ." !li. 

'" li. 

I\ 

d.e HiG:J. -- Hegula a matwlra pela qual 
se devem habilitar as praças do Corpu 
de Artífices que aspirurem ús graduações 
concedidas aos Artífices de fogo ..... . 
- FAZE;\DA.- Em li de .Janeiro de 
185:3. - Explicaçüo do Regulamento de 
!H de Dezembro de 1831 sobre o papel 
sellado ........................... . 
-Em 1:> de .Janeiro d(~ tx~,:L --Sobre 
o pagamento do sello dos processos em 
(rue for parte a Fazenda J\acional. .... 
-Em li de Jarwiro de U~:-J:L- Porcen
tagem do rendimento do sello aos l~m-
pregados da He('ebcdoria ........... . 
-Em 1 i de Janeiro de U~~,:J. - J\üo 
se paga yew:imcn los a l:rn pregados pu
hlicos se nau da data do scllo do seu 
Titulo ........................... . 
- J·:rn 18 de Janeiro de 1833.- Sobre 
a cscripturul;(tü do excrcltlO uc 1831-
~.") t)- ' •••••••••••••••••••.•••••••••• 

- DIPEHIO.- AYiso de Hl de .Janeiru 
de l83:L- Contem yarias disposi~õcs re
laliras ú conscrraeüo da mobilia, c de 
outros objcdos pe1~tcnccntes aos Palacius 
das Prcsi1lcncias ................... . 
- ,hiso de 1 \) de .lanriro de 18:-,:l. _, 
lledara que os noros ordcna1los dos Pre
siclcntcs das Prm incias rleYem ser abu
nados do dia 11 de Ap:nsto rlc 1H;",2, 
rm que foi publicada a Lei de 7 da-
rptclle JllCZ, I[IIC OS PleYOII ......... . 
- FAZEN])\.- Em :H tlc .Janeiro d~~ 
H~;",~{.- Em quanto se nao poe ú yenda 
papel nprnpriarln para os li' ros 1los Tn
hdliãrs r EscriYrtes, lhes hr cxtensiYa a 
di.,posit:ãn rln Art. f),

0 rln Hrgulamrnin 
dt> :a de ilf'l.ernhrn rir I Kd ........ . 
- rm 27• rle .Janeiro de p~:-.:L--- Qwm-
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do prescreve 11 direito dos credores por 
Conhecimentos passados pelos Arsenaes 
e outros Estabelecimentos semelhantes. 17 

:\'." 1~. -GUimRA.-Em 25 de Janeiro de 
1853.- Sancciona a pratica de haver 
Portas-machados nos Corpos de Fuzilei
ros, c marca quantos compete á cada 
Companhia, c por quem derem ser com-
HHliH lados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

'"." LU. - FAZENJH.- Em .2li de .Jarwiro de 
185B. --Pagamento de ordemt<lo a Em
prcga1lo nomeado para servir interina-
Jnenle ............................ · 1 ~ 

\.
0 20. - ]~m 2G de Janeiro <lc 18;)~1.- Os 

escriptorios ou casas em que se yendem 
os hillwtes de entrada para os espccta
culos publicos nüo estilo com prehcnd idos 
uo § n. o do Art. 20 do Hegulamento de 
1 5 de Junho de 18 i4. . . . . . . . . . . . . . 1 \) 

:\." 21. -Em 2G de Janeiro de 18:J:J.- Ccm
liuuaçüo da escriptunH;üo c pagamento 
dn senicos do e~en:i<.:io de 18:>1- fi::! 
al1~ o firl'1 de Marco.... . . . . . . . . . . . . 20 

\.
0 2.2. -Em 2G de .JaneÍI:o de u.;:-;:1.- Sobre 

o pagamento do soldo aos Ollkiaes n~
formados antes da aprcseula1;ií.o de suas 
Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L 

.\." 2:1. -BlPEIUO.-,hiso de :Zi dn .lanein• 
de 185il. - Hemctte ao Presidente da 
Província tlf. S. Pedro copias dos Jkcn·
lus ll. 05 L10i c l.lOH que IIWIHlú11 

proeedcr a noYas Elei<;ürs para Juizes 
de Paz nas Frcgnczias de Santa 1\laria 
da Doca do Monte e Tairn ; e determi
na (}UC as Carnaras )[unieipars lransat·las 
procediio n nemt apunHJto geral de Ye
readorcs, Plimínan(lo ns ynfos rt'sultan
ft·s da f'IPicrln annullada rrn !'ada hurrl\1 
das ditas 'f.'rrguezias... . . . . . . . . . . . . 22 

.. 
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-Aviso de '27 de Janeiro de 1~3:3.
Determina que as Presidencias das Pro
víncias, por occasião de cumprirem a 
Circular de 11 de Marc:o de 1848, re
melliio a cada hum dos ~linisterios huma 
copia ou exemplar impresso do Relato
rio, que na fórma da dtta Cireular devem 
Pmiar a Secretaria d' Estado dos Nrgocios 
do Irnperio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2:l 
- FAZENlH.- l~m '28 de Janeiro de 
183:3. -Sello (las liten!;as para celebrar 
Missas c ministrar Sacramentos em casas 
parti cu lares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2 i 
- Em ~8 de Janeiro de 1853. -
Sobre a cst:ripturação do exereicio de 
1851-52......................... '2;) 
-Em 28 de Janeiro de 183~L - Ccm
tinuacão da arrecadacüo da receita de 
l85l :_ G2 pela Hecehcdoria ale o fim 
(leste nH~z. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . )> 

-'Em 28 de Janeiro de 18G:l. -Os Cor
retores pagúo o imposto do semestre em 
que süo passados os seus Títulos..... 26 
- Gl'EHlL\.- Circular em 28 de Ja
neiro de H~;,:J. -Estabelece que os Pre
sidentes somente possüo conecder ús l)ra-
~:as de pret liccru;a registrada, e por trcs 
mczes, salYo sendo por molÍYO de mo-
lestia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l> 

- :hiso (!c 2\l de Janeiro de H~;)3. ---
.\o Presidente da Proúm;ia do Hio Grau-
de do Sul dando diyersas providencias 
tendPnt{'S ú Jiscalisa(;üo das despczas do:; 
Hospilaes ~li! i lares nessa Prmíncia.... '27 
- L\ZE\HA.- Em '2~) de Janeiro de 
18;,~L - HcYRliclad\n de scllo de letra 
~<H'<Hh a favor d;~ FaLcw.la ProYineial. 2~ 
- -- E111 :31 de· .Janeiro de lK,:L- O lu-
t:<~r dt; Cartorario de Thesouraria de Hcn-



· das Geraes he incompatível com seme
lhante lugar da Admimstraçào Provincial. 2H 

"N. 0 33. - BtPERIO.- Aviso do 1. 0 de Feve
reiro de 1853. -Declara ao Juiz de 
Paz da Ilha do Governador , que visto 
não se ter até hoje feito a conrocaçllo 
da Junta de Qualificação para rever a lista 
dos votantes, a elle, como actual Juiz 
de Paz mais votado, cumpre quanto 
antes faze-la, devendo para ess-e fim con
vocar os antigos Eleitores. . . . . . . . . . . !H 

N. 0 ~4. -Aviso de :3 ele Fevereiro de 1853.
Declara ao Presidente das Alagoas, que 
sendo da exclusiva compctencia da Ca
mara dos Deputados decidir sohre a lega
lidade das eleiçôes por occasiiío de wri
ficar os poderes de seus Membros, n c lia 
se remcHe·, parn tomnr na consideraçiío 
que merecer o seu Officio , em que suh
mette ao conhecimento do Governo a de
libcrar,üo ([UC tomara por em quanto úcPr
ca do numero de Eleitores que deve dar 
a Freguezia de S. Miguel............ !~2 

N. 0 35. -AYiso ele 3 de Fevereiro de 185~!.-
0rdena ao Juiz de Paz mais votado do 
Districto da 1\fatriz da Freguezia de S. 
José desta Côrte no actual quadriennio, 
que como tnl passe a presidir aos tra
balhos da revisãü da qualificação ela mes
ma l<'reguezia , vislo acharem-se impe
didos o Juiz de Paz mais votado do fJUa
driennio findo, todos os seus immediatos 
em votos e os elo Districto mais proximo, 
e dá outras providencias sobre os mes-
mos trabalhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~:1 

N." 36. -GUERRA.-Circular ele 3 de Feverei
ro de 1853.-Determina que os ~lajorrs 
dos Corpos, ou quem suas vezrs fizer 
romo Fiseaes, e que os SeerPlarios, Agen-
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N. 0 37. 

N." ~R. 

~." :m. 

N " ltO. 

N, 0 41. 
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les, ~~ Quarleis-meslrrs nün sejüo empre-
gados em serviço, que os prive de exer-
cer as suas funcções, excepto em casos 
urgentíssimos de segurança publica. . . :u 
-HIPERIO.-Aviso de /1 de Fevereiro 
1le 1R~J3.- Approva a deliheraçüo que 
tomou o Prcsitlrnlc da Província do Espí-
rito Santo, de onlcnar á Camara Muni-
cipal de Beneventc que não empossasse 
nos cargos de V crcauor c Juiz de Paz 
a Francisro Dias de Carvalho, c lgnacio 
1lc toyola c Silva, ponruc, nüo lendo 
sido qnalifkados, nüo podii"tü ser eleitos 
para aqucl1rs cargos. . . • . . . . . . . . . . . . :r·) 
-Aviso uc h de Fevereiro de 18:-i!J.
nrclara ao Presidente 1la Vrovincia de ~. 
Catharina, qnc o Cifladão pronunciado 
nào pódc ser votado para Juiz de Paz; 
hent como que não devem ser accumu
lados no individuo a quem se presuma 
pertencerem votos em que lm troca, au
gmento ou supprcssão de sobrenome on 
appcllido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !lli 
-l<'AZEND.\.- Em 4 de Fevereiro dr 
1833.- Como se deve proccdrr com os 
alcançados para com a Fazenda Nacio-
nal de tempo anterior á te i n. o :llll dr. 
'28 de Outubro de 1848.. . . . . . . . . . . !li 
-Em A de Fevereiro de 1R;'J!3. -Sobre 
rcstiluicão de Siza.. . . . . . . . . . . . . . . . . !l~ 
-Em 4 de Fevereiro ele 1853. -A multa 
por diíferença de marca deve ser imposta 
sem attencão ao numero ele volumes , 
saho quando estes se distinguirem por 
signaes diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~l 
-Em S ele Fevereiro de 185:L - Os 
terceiros Cirurgiões do Hospital Militar 
tem ignaes vencimentos aos segundos 
do Corpo de SaudP do F.xerrito rmprr-



N." 1:l. 
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N." 1i. 
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gados em Hospilaes ou Euft•rmarias mi-
litares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~O 
- Em 7 de Fevereiro de 185a.- Modo 
rlo pagamento da porcentagem aos encar-
regados da Ycnda rlo papel scllado.. . . >) 
-Em 7 de Fercreiro de 1XG3. -l)apel 
sellado fornecido pelo Escrivilo dos Feitos 
da Fazenda. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .11 
-GUEHHA.- Circular de !) de FcYc
reiro de 18;-)!J, - Aos Inspcclores de 
Dislrietos. Determina que nas Inspecçues 
lomcm c.onhecimcnlo se suo reconhecidos 
Cadetes indivíduos que eareçiío das eir~ 
cumslancias que a Lei exige... . . . . . . -1.2 
-Aviso de n de Fercrciro de 18;):1.--
Ao Commandanle das Armas rla Côrte.-
Dú a verdadeira intclligeneia ao Art G.'' 
do Hegulamenlo de ~H de Março de 187>1 
sobre os exames dos Inferiores c Cadetes 
qnc nspiriio ao primeiro pnsto. . . . . . . .-i!J 
-FAZENDA.- l~m 11 1le Fcrereirn Je 
J 853.- Pagamento do soldo aos Ulli~ 
eiaes militares rcformaflns.. . . . . . . . . . .H 
-Em 11 de Fevereiro de 18f>3. -1\lr
ccnlagem aos Administradores de Mesa 
(le Hcndas, Colleelores, c respectivos 
Escrivães rln Prrrrincia do Hio de .Ja-
neiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • "';, 

i\." h\1. -Em 1l de Fewreiro de 1~G:l. -Sobre 

N." r>O. 

N." iíl. 

K.o !12. 

a divisüo do ll-.lhalho entre. o Procurador 
dos Feitos da Fazenda c seu Ajwlanle, 47 
-Em U de Fcvereim Jc 1853.- Ex
plicaçüo sobre a malriculn dos escravos. 48 
- Em U de l"ererciro de 1853.-A u
lorisaçüo para ncccilar-se huma doaçüo. ;)O 
-GUERHA.-Avisn deU de Fevereiro 
de 1853. -A' Directoria das Obras Mili-
tares. Determina que o material ({lW 

Pstet Hf'petrtiçãn gastar Sf'ja rnrnprndn pdn 



f:( H ~~~·I lu • .\ < lmi11 i~l ,:ai iYu para l'urnc·cimPn
ío do A r~(·nal de t~urrra, prrccckndo o 
respeetiYo orçamento ............... . 
- FAZENnA. - En1 15 <le Feycreiro dr 
I H~,:L - Sobre Capf'1li1S Yagas •......• 
-GLíEHH.A.-Aviso de tG de Fevereiro 
de t8r>:L - Iklermina que nus Corpn~' 
tle Infantaria haja lnnn Corneta por Com
panlJia, ficnndo illl(lidos sob o connnanclo 
de hum Cnhu ..................... . 
- C!n·.ular em 1 H de Fcrrrciro ele 1 g;-);3. 
,\os Cuntmanllanle~-1 da~' Armas st~hrc as 
inl'onna~Jws de cunduelns <jliC tl,-,n scmcs
lri\lmcnle, orclcnando-llH·s <pte manifcs
!Pm sua npiniüo sobre cGda hmn dos OfTi
eiac~ rxislrnlPs 11a r<'spcel i r a Vrovi ncia. 
-~ Cin·ular f'lll 17 de l;r~vl'rc!ro de 18G:L 
Aos Prt>sid<'utcs dns Provineias onlcuan
tlo-lhcs, q nc quawlo in f; lriH<ll'f'm rcq tH'

rimelltos, explicitamente dcelaretn o seu 
.i nizo sohn~ a ma teria .............. . 
-- 1'.\ZE~DA.- En1 tn de Icvcrl'iro de 
I H:J:t - Prcscri P'.~iiO <lo direi lo de reque-
rer o nwi() soldo ................... . 
-Em 1 H tle Fevereiro da '18t,~L- Ccrti
dü<'s de diYidas ex!rahidas pela Contadoria 
nlln cslúo sujc·itas ao st·llo ........... . 
- En1 l ~) dP FcYPrciro <le 18r,~L - Scllo 
<lc títulos dr arrPmat<w<ío de rendas ... 
-Em 21 de Fcn·rci ro ·~le 1 Hr):L -.:\ tlt•s
tudos <lr frcqucni'.ia dus Promotores Pu-
bli,:os ............................ . 
-Em 2l de Fcvnrciro 1 lP l R:,:~.- Sohru 
rnultas impostas por falia de manifesto 
de l~mlmrta\:ücs de caho!ap·m ........ . 
- IMPERlO.- Aviso de 21 de Fevcrriro 
de 18r,!J. - Delcrrnina ao Presidente da 
Prnvitwia do Hio de Janeiro rptc faça 
<qntrlll' os votos das dna~; FrrguPzi<ils flr 
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N." ti:-:. 
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N.'' (i7. 

N., tlX. 

N.'' 70. 

XI 

Cebolas, e S . .1osó do Hio Prt'lo, lllê.UHlawlo 
Pmpossar os Vereadores por rllas ele i los, 
e proeeder ú elci~;ão de Juizes de Paz 
lla Freguezia de S. Pedro e S. Paulo. 
- FEz'E~It\. -Etn 25 de Fevereiro de 
l8G:L- So1n·e a npprehensào de vohuncs 
de lnrna Yiagenl de portos dus Províncias. 
- CllEHHA. -Circular cn1 2G de Feve
n·iro de 18:-->:J. -Aos Presidentes das l)ro
Yincias, excepto as do Hio de .Janeiro, a 
fim de que remcttüo regularmente ú Se
rrei a ria d' Esltulo dos Nngoeins da (;ucrra 
os d( wtnneillos sobre llospi laf's e EIJfer-
lllarias qw~ se n1encioniio ........... . 
-- FAZE\HA. -- En1 28 tlo FovPreiro de 
I g:):~. - Sohrc rcstitn Í!·:1n de ancora ~:Tem 
itHli·Yidanwnle paga .. ~ .......... .'> .. . 
-Em 1 de Man·o 1le 18:J:L ---Direitos 
d(~ :·, por "/o das JlOnlcaçôcs dos Emprc
;.~ados elas "\lfandcgas c Mesas de fonsu
laclo I'Ohrüu-~~c pelas lolê.H;f1cs das Tabt>llas 
do HPgnlanwnlo de :2·2 de Jullhn de lH:m. 
-Em -'~ u1~ Marco de LRG:L- Manifcilos 
das Emharencües' de cabolngern, c nudlas 
pela falln tlnd npresenln~;;i1~ dPiles ..... . 
-- Em 7 de Març:.o ele u~;,;L - Heposi-
6to de pagamf'nlo~; illdcYidns ....... . 

(; ll E B I L\.- Circular t'Ill 7 de ~~a r!' o 
de~ LR;,:L- Ao Cnnwwndanfe das A rtw.is 
da ü\rt'~ e aos Prc.-•iclPnles das ProYin
t:iils, d1'IPn1t iwu11lo que, d' ora em d ianle, 
quaudn algurn Corpo de tropa tlludur dP 
aquarll'lamelllo rntrngue, pur inYI'Hiarill, 
IIS llWYI_lÍS C lllülS perlPilf'CS do llH'SHlO 

1fllill'l1·1 .......................... . 
-- FAZE:\:DA. --Em 8 tl(~ Marco de lH:J~L 
Cla:.;silica~üo 1los lkspadumles. das Alfan-
dPgas ............................ . 
---- Ftn :,~ •lt> :,Ltrt,:n d" L'):):L --- IP,<~IlLt-
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menlo de dinheiros de Orpltãos pelas 
Colleclorias ....................... . (íU 

N: 7'2. - l\L\IUN HA. - A viso de 8 de l\larco de 
18G:J. -Dá explicações úcerca do· nojo 
dos Empregados da Repartiçào ...... . i O 

N. 0 73. 

N." 71. 

~." i~). 

;'-l. u 7(). 

~o 77. 

N." 7~. 

\ " 7~). 

- FAZENDA. -Em 10 de Marco de 
185:1.- Huhrica em l}liC dewm ser in-
eluidos os n'formados .............. . 
-Em lO de Marco de 18G~l. -- Hrs
ponsallilidade dos C~llectores que dcixüu 
1l<' faz<'l' I'Ql tempo o lançauwulo dos 
impostos a seu cargo .............. . 
-Em 10 de )larr:o de 18~,:3.- ~lulta 
por falta de manif~slo em regra ...... . 
-Em U de Março de 183~1. - Despa-
dlO lk madeiras de eonstruccüo ..... . 
- Em 11 lle )larco de ts:-,:L- Cu1no 
SI' den' proef~der a ··respeito das guins da 
tlcüuc<Jl<l t!P pnrcenlagl'lll dos wmledu-
n·s do papd sellado ................ . 
-Em H de Mar~:o de H~;,:L -lnt('l-
ligencia do Art. 10 ~ :J." <lo Hrgulamento 
de 1G de Abril de 1R1'2 na hypolhcsc 
d1~ eslar o predio em obras ou desu~:cu-
pado •..................... , ..... . 
- Em 11 de Março Ü1~ l8;1:L -Sobre 
pro,~uru~:<\0 ....................... . 

N." ~0. -Em H de Man;o de 18~,:1. -0 1pw 
~f' entende por Classe e HcpartiiJto para 
o pagamento do imposto ........... . 

~.o 81. --Em iG de ~1arco de 1Ht):3.- Embur
gu em CSCl"ilYOS vendidos pelos He1igiosos 
sem liernca do Governo ............ . 

~." 82. -Em 1t." de Marra de 18G:L-Como 
se deve proceder q~ando se acharem en
volvidas outras mercadorias com as flUe 
contiverem os volumes despachados com 

i l 

i2 

)> 

i1 

Íf 

.--
'·-' 

71í 

carta ÜP guia ..................... . 
'\j ." l):J. -Em 1~) de )}ar~o de l~:Ja. - Suhre 



N: 85. 

~-" 8~. 

~ ." 8\J. 

:\ o ~1. 

.N .. ~1.2, 

.N." ~i. 
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marinheiros Brasileiros 'lue se engajão 
para IWYIOS estrangeiros.. . . . . . . . . . . . 77 
-Em 16 de ~Iarco de 185:3.- Multas 
pol' falta de manifesto.. . . • . . . . . . . . . . 7~ 
- Em 19 de Murco de 1853. - Cirur
gwes do Exercito e Armada considera-
dos como Officiaes para o pagamento de 
1lirei tos ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I> 

- Em 2:3 Lle ~I arco de 1 85~L - Cor
respondrncia enlre os !'residentes e lns
pectores de Tbesourarias.. . . . . . . . . . . . 80 
--Em 2:3 de MulTO de 18:-J:L- Pessoas 
miscraveis isentas ~lo paganwnlo de 2 por 
"j .. sobre o valor das causas demandadas. 81 
- Em 2:J de ~hu~·o de 18:-J:J. --- Papel 
sellado fornecido ao Procurador da Fa
zenda, que o ministrará aos Solicitadores 
para o expediente dos negocios da Fa-
zenJa . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
~GUEHIH.-Circular em 2G de Marco 
1le 18S3. - Declam <{tW devem conti
nuar a funccionar os Conselhos Adminis
trativos dos Corpos na gerencia dos ran-
chos.......................... . . . . 8'.2 
- Em 26 de Marco de 18S~L - As li
ceneas aos Thesou~·eiros das Thesoura-
rias· são com o respectivo desconto... . 8:3 
- Em 26 de Mar~o de 1853.- O pa
game-nto dos YCncirncntos só tem lugar 
da 1lata Jo pagamento do rcspecliYo sello. )> 

-FAZENOA.-Em o L" de Abril de 
! sr,:L- Corno se procede com dnedn-
ros 1la Fazenda Narional fallidos.. . . . !'G 
-Em 2 de Abril de 1833.- Pessoas 
miseraveis isentas do imposto de '2 por 
o/o sobre o valor das cousas demalHladas. ~I) 
- :Em 2 de Abril 1le tsr,:J. - Dcspc-
zas do salvamento de Itlcrearlorias de 
emharca~ücs naufragadas . . . . . . . . . . . . )) 
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l\.'' ~l:J. Em 2 de Abril de L8G:3.- Despezas 
com a guarda c segurança de mercado
rias de embarcações naufragadas ..... 

N. • 91). - Em 2 de Abril de t 853. - Orphãos 
e viuvas isentos do pagamento dos 2 por 
"I. sobre o valor das cousas deman-
dadas ........................... . 

:\"." ~)i. -Em t:J de Abril de 183:3.- Soldados 
reformados nüo pagão direitos de 5 
por uI o .......• , •.•.••.....••••.••• 

~ ." m~. -Em l4 de Abril de 185~1. - Impos
tos sujeitos a lançamento m\o devem ser 
exigidos dos ohjeclos nüo lançados .... 

N." ~m. - l~m tfl de Abril (lc l85:L- Direitos 
'fliP. dL•vem pagar Juizes de Direito, Des
embargadores c Ministros do Tribunal 
Supre;ÍlO de J usti~;a ................ . 

~" 100. -Em 19 de Abril (le 185:3. -Instruc
'.:ües para execução do Decreto que man
dou crcar Alfamll'gas nas fronteiras do 
truguay c Jaguuráo ............... . 

N.o 101. -Em 19 de Abril del853.-Comose 
deve proceder nos arrendamentos de ter-
renos diamautinos ................. . 

N. 0 10'2. -Em 22 de Abril de 185:3.- Direitos 
que dPvem pagar os Yigarios Encommen-
dados ........................... . 

N." 103. -l~m 2.2 de Abril de 1853. -Como se 
tleve procPdcr com os gencros que dão 
á costa ................... · .. · · · · . 

:\. 0 101.. -Em 2:3 de Abril de 1833. -Scllu f{UC 

devem pagar os ~Iililarrs nomeados mem
hros dos Conselhos administrativos para 
fornecimrntu dos Arsruaes .......... . 

\ u 1 O:}. -Em 2:J de Abril de 18:13. - Pagamen-
tos do iruposlo de Loterias ......... . 

:\." lllli. -Em2~3 dt~ Abril de 185:3.-Revali
dat·íw tlo sello de Bilhetes de toterias. 

N ." toí. -··GCERIU. -·Circular em :2:3 de Abril 
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de 1853.- ~i anua passar por duas \·i11S 

os documentos de despczas militares, em 
que se possa acloptar esta pratica , c 
para ficar h uma nas Thesourarias, rc
metlcmlo-se dos outros documentos co-
pias aulhrnticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~ 

N.' 108. - í.ircular em 2:J de Abril de 18:-,:L
Heclarando aos Prcsiclenlt's das I1rorin
cias qtw os Comelhos adminislmtinls dos 
Corpos ílo ExPrci to conl inuüo a fnnccio
nar nu gerencia. do rancho dos llll'smos 
Corpos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )r 

N." 1on. -t:ircular em 2:-t de Abril (lc 183:1.
Manda que ús praças tfUC tÍH'rPrn haixa 
do seniço, e ús l}llC passarem de IJUns 
para outros Corpos se passC'm em separa
tio títulos de thvida para rcquprerem o 
que s<~ lhes dewr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 

N: 110. - FAZE~DA.- Em ;2;, de Abril de 
1853.- Desde fJUimdo se devem col1rar 
os direitos de ;, por "/" dos lilulos de 
nomeacão . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 100 

N.• 111. -J~m-27 de Abril de 1853. -Quando 
pri':cipi~ o praz.o para a reclamaçüo de 
reshtmcao de s1za. • • . . . • . • • • . . • . • • • )} 

N." 112. -Em ·2 rle :Maio de 1853. -Rcmrssa 
de documentos das dcsrwzas mililnn's 
feitas nas Prm·incias.. . . . . . . . . . . . . . . 10 l 

:\'.
0 11:3. -Em 4 de Maio de 1~3:1.-Cumo se 

deYcm escripturar as quantias entradas 
para o Monte Pio dos ~cnidures de Es-
tado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )} 

N." 1 U. -Em 4 de Maio de 18tí3. -Sobre lrans
accôes feita .. '> com prejuizos dos inleressrs 
da· Fazemla, c a respeito de cxecuçüo 
contra deyedores por letra..... . . . . . . 102 

N " 115. - GlJERHA.-Em 4 de Maio de 18G:L 
Determina que na Contadoria Geral da 
GuPrra não sr dcmorr por mais dP lrPs 
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•lias o processo uos Couhrcimenlos dos 
generos fornecidos ús Repnrtiçõcs subor-
dinadas ao Ministcrio (la Guerra ...... 10:1 

N .0 1111. -Aviso dR G ele Maio de 185!l. -Ao 
JnspPctor da Pagadoria das Tropas da 
f:.'n·lr, dPdarawlo que wncimentos com
pPtí'm, flpsdí' (pwndo, ao 1\Iajnr do ;,," 
Batalhi'to dP Infantaria, addido ao Lo 
da nH•snw arma, Andrr AlvPs de Olin~ira 
HPllo ............................. 10~ 

\ ." li i.-- Jhisn dl' 1 O de Maio de lR5!1.-Ao 
Hir('(:(nr •lo ArsPnal dP GuPna da CõrtP, 
tlr•daran(lo qual o limite (lo valor dos 
artigos lll'llicos qtH' póde confiar ao con
(~uctor para transporta-los para 1\lalo 
(,r osso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }) 

N.o 118. -Aviso •lí' 10 dP Maio de 185!3. -Ao 
Commandanlc das Armas da Corte, declá
rando fJllí' a reforma dada aos Ofliciaes 
condemnados a hum on mais annos de 
prisiío, deprn(lendo (lo juizo do Governo, 
nüo dew ser considerada como eonse
quenc·ia inPYilavel da condemnaçüo .... lO:J 

N." llÇ). -FAZENDA.-Em 111 de 1\laio de 1853. 
Expli•:a a ultima partr da Portaria de 4 
de Setembro •lr 18G l a rí'sf1ci lo de por
('('ntagrm aos Empregados tas lkcehe•lo-
rias dP (liYida aeliva provPnientcs de im
postos 1üín lan(:a(los. . . . . . . . . . . . . . . . l ()(i 

N o 120. -Em l ~) de ~la in •lc ts:-,:L - Sohre o 
uso do parH'l sellmln ............. ·. . . 107 

~. 0 121. -Em 1\l dP }lnin d0 ts:-,:3.- Sobre 
rx•·(·wJifl <l(• prPratorios para pagamentos 
de cn~tas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tO~ 

No 1'22. - ~IAHI:\ll.\. -Aviso de 21 de Maio dr 
l R:í:~. - A ugmcnla o numero dr J>raticos 
•· Praticanl<'s, fk que tratüo os Artigos 1.

0 

í' '2. o do Hcgu lanwnto proYisorin dr 1 O 
dP fC'wrPiro dn annn prnximo prPií'-
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rito, para a praticagem da Província do 
Pará . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 109 

N." 123. -GlJERRA.-AYiso de 21 de l\laio de 
1853. -Ao Dircctor do Hospital l\lilitar 
mandando elevar a gratificação dos Afri-
canos alli empregados. . . . . . . . . . . . . . )) 

J\'. • 12 L - A viso de 21 de l\laio de 185:3.- Ao 
Presidente da Província de Goyaz, decla
rando que o augmento da 5.3 partQ de 
soldo somente comJ?ele aos Officiaes de 
1. a classe do Exercito. . . . . . . . . . . • . . . 110 

N." 1'2;). -Aviso de 23 de Maio de 1853. -Ao 
Presidente da Província do Ceará, decla
rando que o Cabo de Esquadra Raymun
uo Fclippc dos Santos, que substituio nas 
fileiras do Exercito o voluntario Manoel 
Franf:isco da Silva , não tem direito á 
gratificação de voluntario. . . . . . . . . . . . )> 

N." 1.26. -FAZENDA.- Em 25 de Maio de 1853. 
Procedimento que deve ter lugar nas Al
fnndegas quando se encontrarem cartas 
de jogar dentro de volumes de merca
dorias navegados como carta de guia. 1 t l 

N.o 127. - IMPERIO. -Portaria de '27 de Maio 
de 1853.-Approva as Posturas da Ill. ma 

Camara ~iunic1pal desta Corte sobre os 
carros, seges, c mais vchiculos de con-
ducção ............••........... , . 112 

N.o 128. -GUERRA.- Aviso de 27 de Maio de 
1853.-Ao Conselho Administrativo de
terminando que não fiquem amostras dos 
objectos de valor superior a dons mil 
réis, c indivisíveis.. . . . . . . . . . . . . . . . . 11;, 

N. 0 12U. -Aviso de 28 de Maio de 185:,1. -Ao 
Commandantc das Armas da Corte , de
clarando qual o procedimento que devem 
trr os Commandante·s dos Corpos quando 
receberem, para ·fornecimento dos mes-
mos Corpos , artigos improprios. . . . . . J I G 
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130. -Aviso de at de jlaio de 18G3. -Ao 
Conselho Administrativo, determinando o 
que deve praticar para se poder impor 
a multa , quando tenha lugar, ao forne
cedor que deixar de entrar , em tempo 
competente, com os generos que tiver de 
fornecer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

131. -Aviso de ~H Je Maio de 1853.- Ao 
Director do Arsenal de Guerra, determi
nando o que deve praticar quando tiver 
de fornecer artigos que não existiio no Ar
senal, nem possão alli ser manufactura-
dos ou comprados pelas despezas miudas. )) 

1~12. -Aviso de a1 de Maio de 1853.- Ao 
Conselho Administrativo, deten;ninando 
que deverá ficar guardado o pedido, ou 
relaçfto dos objcctos, cuja compra for 
competentemente autorisada, organisan
do-sc guias pela fórma declarada no mes-
mo Aviso .......................... 118 

133. -MARINHA. -Aviso de 3 de Junho 
de 1853.- Declara o que se deve prati-
car, quando o Capitão de Mar c Guerra, 
Commandante de Navio, entrar em qual
fJuer porto do lmperio, ou Estrangeiro , 
onde se ache outro mais moderno, que 
esteja commandando Divisão, e tenha 
por isso içado o Pavilhão de Chefe de 
Divisão; bem como se encontrarem igual
mente no alto mar , ou costas. . . . . . . 119 

13-í. -FAZENDA.- Em 3 de Junho de 1853. 
Estrangeiro não póde servir de Agente 
de Collector . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1:20 

t35. -Em 3 de Junho de 1853.- Applicação 
(los dinheiros de Orphãos á compra de 
Apolices da Divida Publica... . . . . . . . . )> 

1:W. --- EI'll 4 de Junho de 1853.- Sobre 
a cobrança de imposto pela venda de 
rnupa frita rm pmz estrangriro ....... 1'.21 
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N.o 137. -Em8 dcJunho de18G3.-0s Com· 
mandantes dos Navios da Armada devem 
fazer balancear a conta dos Encarrega· 
dos quando tenha de ser substituídos , 
e recolher os saldos ás Thesourarias .. 122 

N." 138. -Em 8 de .Junho de 1853. -Cera em 
flor ou em grumos dcspacha-sr por fa· 
ctura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }> 

N.• 139. -GUERRA. -Aviso de 9 de .Junho de 
1853.- Ao Presidente da Província de 
S. Pedro do Sul, declaranuo que os Offi
ciaes da Guarda Nacional não tem direito 
ao augmento da 5.a parte de soldo .. 123 

N." HO. -FAZENDA. - Em 11 de Junho de 
1853.- Isenção da taxa para os escra-
vos empregados na vida maritima. . . . 12i 

N.· Ul. -Em 13 de Junho de 1853.- Ilesti
tuicão de sello de vales elo Banco da 
Bahia que ficárão inutilisados. . . . . . . . )) 

N. 0 142. -Em 15 de Junho de 1853.-Explica 
o Regulamento de ~ 9 de Março deste 
anno na parte relativa aos prazos pàra 
os recursos ........................ 125 

N. • 143. -Em 15 de Junho de 1853. - Absol
vição de multa pela falta de apresenta
ção do documento de descarga de em
barcação de cabotagem dentro do prazo 
marcado . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

N.• 144. -Em 16 de Junho de 1853.-Declara 
o sentido da Ordetn de 11 de Fevereiro 
deste anno a re5peito da porcentagem 
pela cobrança ela divida activa. . . . . . . 127 

N.o 145. -Em 20 de Junho de 1853. -Sello de 
dispensa de banhos.. . . . . . . . . . . . . . . . 128 

N. 0 146. -Em :!1 de Junho de 1853.- Provi
dencia sobre os casos de apprehensão de 
objectos, de que trata o § 2. o do Art. 
7. o do Regulamento n. • 633 de 28 de 
Agosto de 1849.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 



:N. 0 147. -Em 23 d.c .Junho d.e 1853. -Sobre 
o pagamento de ancoragens das embar
cações ....••....•......... ~ . . . . . . . 12~} 

N." 148. -Em 23 d.c Junho de 1853.- Sobre 
a cobrança de d.ireitos d.e calçado , roupa 
c obras de marcencria. . . . . . . . . . . . . . 130 

N.o HU. -Em '25 de Junho de 185:3.-0s Em
pregad.os que substituem outros não po
dem receber mais do que o vencimen-
to do lugar que interinamente exercer. 1~ll 

N.• l::JO. -Em 2j de Junho de 1853.-0s Fieis 
dos Thesoureiros dasThesourarias, quan
do os substituem tem direito á 5.a par
te na fórma do Decreto de 27 de J ulhu 
de 18.16.. . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . • . 1:32 

N." 151. -GUEHHA.-Aviso de 27 de Junho de 
18::J3. -Ao Presidente da Província do 
Pará , declarando que não ha tei , ou 
Ordens, que autorise a perccpçüo ue emo
lumentos pelas certidões passadas por 
Empregados dos Arscnaes de Guerra. . . 1:33 

N.• 152. -FAZENDA.- Em 30 de Junho de 
1853.- Multa pelo julgamento a final de 
autos de que se nüo tinha pago o sello. }) 

N.o 153. - GUEHRA.- Aviso llo 1. 0 de Julho 
de 1853. -Ao Commandante das Armas 
da Côrtc, declarando que os Officiaes do 
Corpo de Saude do ExercitD estão ha
bilitados para serem nomeados Membros 
d.os Conselhos de Investigação, c de 
Guerra . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13j 

No 1::J4. -FAZENDA. -Em 2 de Julho de 1853. 
Sobre o fornecimento de papel sellado 
para a Alfundega ................... 136 

N." 1G::J. -GUEHRA.- Aviso de G de Julho de 
1853.- Ao Commandante das Armas da 
Côrte , declarando e ampliando as dis
posições do § 13. o do Artigo 2. o do Rc
gulamcnliJ d!Js Commandttntcs de Armas. 1!37 
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N.o 15G. -FAZENDA.- Em G de Julho de 18;:)3. 
Sobre a contagem dos juros aos que de-
tem dinheiros publicos.. . . . . . . • . . . . . 138 

N.• 15i. -Em 8 de Julho dc1853.-Comose 
deve proceJcr a respeito de execuções 
findas com o pagamento Ja divida, que 
por nüo terem as partes exhibitlo os 
conhecimentos para o Procurador dos da 
Fazenda dar quitnção , não se podem 
assim consiJerar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . t:Ju 

N. 0 158. -Em 8 de .Julho de 1853. - Sohre 
revalidacão de títulos não sellados em 
tempos,· ou sellados com sello inferior. H.O 

N." 1ã9. -Em 8 de Julho de 1853.- Sobre 
a verificaçilo da realidade das exporta-
ções , c Pxigencia de declarações expli
citas nos documentos para annullaçào 
flas letras do caurão das mercadorias re
exportadas •... , ·. . . . . . . . . . • . . . . . . . . 111 

N.o 1GO. -Em 9 de Julho de 1853. -Sobre 
proeuraçücs passadas por Ofliciaes da 
Guarda Nacional.. .................. 1i:2 

N.· JGL -GUEH.RA.-Aviso de 11 de Julho de 
1853.- Ao Director do Archivo Militar, 
determinando que de todos os trabalhos 
que se apromptarem na Oflicina Litho
graphica, e não forem reservados, se 
remettão dous exemplares i cada huma 
das Secretarias d' Estado. . . . . . . . . . . . . >> 

N. 0 1G:2. - IrAZENDA.- Em 13 de Julho de 
1853.- Sobre pagamento de juro de 
quantias detidas por Collectores, suspen-
são de execucão , e concessões de mora
terias a devedores.. . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

N.o 163. -.Em 14 deJulho de1853.-Substi
tuição de Empregados nas vagas dos 
lugares sureriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . iH 

N. 0 HH. -GUEH.Il.i . -Aviso em H de Julho do 
185:J. -Ao Presidente da Província de 
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S. Pedro do Sul , determinando que or
dene ao respectivo Commandantc das Ar
mas faça mudar de guarnição os Corpos 
que por mais de hum anno cstejão em 
alguma Povoação; c outrosim que exer
cite o Exercito em manobras superiores, 
estabelecendo para esse fim o necessario 
itincrario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U;J 

N. 0 165. -FAZE\DA.-Em 16 de Julho de 1853. 
Não se podem deter os despachos de mer
cadorias regularmente manifestados, des
carregados e depositados nas Alfandrgas, 
porque se tem de proceder a exames a 
respeito de outras vindas na mesma Ern
barcacão c não incluidus no manifesto 
ou n1anifestadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 

N.o 166. -Em 16 de Julho de 1853.- Sobre o 
procedimento que se deve ter com as 
mercadorias não incluídas nos manifestos. 147 

N.o 167. -Em 20 de Julho dn 1853.- Sobre 
o tempo de que se deve contar o juro 
aos Collectorcs que retem os dinheiros 
da Fazenda Jlublica.. . . . . . . . . . . . . . . . H.8 

N. 0 168. -JUSTICA.- Aviso de 20 de Julho de 
1853. -Ao Presidente da l)rovincia de 
S. Paulo, dedurando que livros devem 
ter os Commerciantes, assim matricula-
dos como não matriculados. . . . . . . . . . 149 

N.o 169. -FAZENDA.- Em 23 de Julho de 
1853.- Aos Empregados das Alfandegas 
que servem ao mesmo tempo de Hecebe
dorias compete a porcentagem das rendas 
do interior, que arrecadüo.. . . . . . . . . 151 

N.o 170. -Em 23 de Julho de 1853.- Sobre 
scllo de licencas. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ~' 

N.o 171. -Em 28 dcJulho de 1853.-Sobre 
o modo de escriplurar o direito de Pa
tentes da Guarda Nacional, multas, c 
sua restitui~l\o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 



:n:m 

N. 0 172. - JUSTICA.-Aviso de 20 de Julho de 
1853.- Áo Presidente da Província do 
Maranhão. Declara que sendo o Promo
tor publico huma das partes que figurão 
nessas audiencias, está comprchendido 
na disposição do Cod. do Processo, Art. 
tt ·, o qual manda que as partes se levan
tem nas audiencias quando fallarem ao 
Juiz, Tribunal, ou Jurados .......... 15:J 

N. 0 17~L - FAZENDA. -Em ::JO de Julho de 
1853.-Competcncia dos Consulcs a fim 
de acautelar os interesses da Fazenda Pu
blica na arrecadacão da meia siza da 
venda de embarcaéões, & c.. . . . . . . . . 15-í 

N.o 17-i. - GUEHHA.- Aviso do 1. 0 de Agoslu 
de 1853. --Ao Presidente da J>rovincia 
da Parahiba, declarando que o solda
do veterano, que se conlracta para con
tinuar a servir , deve ter as vantagens 
que a Lei concede aos voluntarios.. . . 157 

N ." 175. -JUSTIÇA.- Aviso do 1." de Agosto 
de 1853. -Ao Presidente da Jlrovincia 
de Pernambuco, declarando a quem com· 
pele confirmar os Compromissos das Ir
mandades ~ Confrarias. . . . . . . . . . . . . . 158 

N.o 176. -Aviso do 1. 0 de Agosto de 1853.-
Ao Presidente da Província de Pernam
buco. Declara que o Juiz de Direito da 
1. a Vara Cível da Cidade do Recife, Ba
charel Custodio Manoel da Silva Guima
rães, procedeo de h uma maneira irre
gular e estranhavel, nomeando a hum 
sru irmüo para servir interinamente o 
Ofíicio de Tabellião de Notas.. . . . . . . . 159 

N." 177. -Aviso de 4 de Agosto de 1853.-Ao 
Presidente da Província de Süo Paulo. 
Declara que os Chefes de Policia que 
são Juizes de Direito , ainda que não 
sirvão conjunetamenle os dous cargos, 
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tem Jireilo ú gralifiea~üo Je 800 ~ 000, 
com o acerescimo Jesignado no Art. 27 
do Decreto de 2() de Julho de 1850 ... lGO 

178. -Aviso de;-, de Agosto de 1853.-Ao 
l'rcsidcnte da Província do Rio Grande 
do Norte. Declara que, sendo appella-
ycis, com efl"eito suspensivo, as sentcn-
f:as ue ahsolviçüo do J ury em crimes 
inafiancavcis , na fórma do Art. 8.-i da 
Lei uc · 3 uc Dezembro de 1841 , n~w 
dc...-cm tacs sentencas ser cxeeutadas, sem 
que tenha decorrido o prazo f!UC o Co-
digo do Processo, no Art. :310, faculta 
para a interpoziçào da açpellação .••.. 1Gl 

liÇ). -GUERRA. -Aviso de;) ue Agosto de 
185i3. -Ao Director do Hospital militar 
mandnndo fornecer rara o Hospital dos 
menores do Arsena os medic~tmcntos 
que forem nccessarios. . . . . . . . . . . . . . . 162 

180. -l"AZENDA.-l~m 6 de Agosto de 185:t 
Sobre a mTceauaeáo da taxa dos cscra-
yos nas l'roYincias .................. 1G3 

181. -Em 8 de Agosto de 183~L-Sohre 
isenção do scllo dos processos em que 
fo_rem partes a Justiça c a Fazenda l'u-
hhca . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • » 

18:2. -GUEHHA. -Aviso de 9 de Agosto de 
185::1.- Ao Presidente da J>rovincia da 
llahia, approvando a alteraçfto proposta 
no systema de escripturação seguido no 
Arsenal de G ucrra daf{uella Província. 1 Gl 

183. -Aviso de 10 de Agosto de 1853.
Ao Commamlantc das· Armas da ctn·te, 
declarando os casos em que poderüo ser 
dados em comumo quaesquer artigos per
tencentes aos Corpos , Iortalezas, Date-
rias c Fortifieaf'ões. . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

N." 184. - FAZE~DA. __::_ Im 1 L de Agosto de 
l8:J!L- Suhrc a rsrr·ipturn~ün e classifl-
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caçüo tias despczas, que S!~ Jizt>rem 11as 
Jlrovinc!as por conta dos M inisterios da 
Guerra· e .Marinha.. . . . . . . . . . . . . . . . ua; 

1\." 1R5. -Em 16 de Agosto de 1H~>:L-Con
lraetos de arremalacüo de Hcndas... . . LGi 

N." l R(j. -Em '17 . de Agosto de 185:L - Com
missiio aos-·Collectores e Escriviies pPio 
trabalho de promover as cxecu~:õcs, &: r. I IIH 

I\". 0 18i. -GUERHA.-Ariso de l7 de Agosto 
(1c 1853. -Manda que o Prcsidí~llle di! 
Hio Grande do Sul de semeslralmeut'~ 
informacõcs sobre os Officiaes do Estado 
iHaior c· de Engenheiros cxislcnl('S na 
Província. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I (\~1 

~-" 188. ·-MAIUNUA.--Aviso de 17 de Al:;osto 
de 1853.- Manda adoptar a Tabclli~ das 
drogas para as ambulancias, de que tra-
Ia o § i. o do Art. ~J2. o do Hcgulamento 
dos Hospitaes da Armada de :J de Ja
m'Íro ultimo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I iO 

'L" 18H. -(~!'EHHA.-Aviso de H~ de :\goslo de 
1 HG:L - Declara uo Com mandante das 
A rrnus du Curte, que em qualquer tempo 
pôde acceitar voluntarios com as cn11di
~:ües do Hcgulamcit!o de 14 de Ilrzf'mbm 
de 18:í'2 .......................... I i I 

~-" l!lO. -Aviso de 18 de ,\gosto de 185:L
])pelara ao Director da Fubrica !la l 1olrn
ra que d'ora em diante sú Sf~ dererú 
lt>rm· {t conta do Minislcrio da (; ttPJT<I 

a polrora qun rste M inisterio g<~star. . . ;; 
~L" I !I I. -Aviso de 1 \) de Agosto de l8G:_I. -

A u torisa o Inspcctor da Thesouraria de 
razcnda da l)rovincia das Alagoas a man-
dar ahonur para o enterro de cada huma 
pra~;a de prct a quantia de 3;ffln{)O ... li:!. 

!\'." I !):2. --~ A riso de Hl de Agosto de 185:1.
llú rsclarccimeulos sohre o engajanwnlo 
das pr:H:as dP Jll'PI rm cnnl'ormidadP d11 
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I{UC uispõc o Hcgulamento de 14 de De-
zembro de 1852 ................... 173 

N." Hl:1. -Circular ue 20 de Agosto de 1853.
Recommenda a maior pontualidade na 
remessa de informações que se fazem 
neccssarias para o Relatorio que se tem 
Jc apresentar annualmenle ao Corpo Le
gislativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 

N .' HM. -Circular de 23 de Agosto de 1853.
Ordena a remessa de diversos dorumcn
tus , na fórma do Art. 27 do H.egula
menlo de 31 de Março de 1851 , para 
que a Commissão de J>romoçôes possa 
satisfazer o <1ue lhe hc determinado pe-
lo Art. Bf• do uito Hegulamento ..... 17fl 

~ .' U};L -Aviso de 'H ele Agosto de 185il.-
A pprova a d<~cisão dada pelo Presidente 
da Rahia sobre a intelligencia da pala
vra- ponlo- do Art. 30 do Regula
mento de H de Dezembro de 1852. 176 

.\." HH3. -Aviso de 24 de Agosto de 1853.
Rcsohe diversas duvidas propostas pelo 
Tnspeclor da Thesouraria de l"azenda 
do Pará sobre os vencimentos dos Mem
bros do Conselho Administrativo para 
fornecimento do Arsenal.. . . . . . . . . . . 177 

N." JÇ)7. -Aviso de 23 de A~osto 1853.- Dá 
explica~íJes sobre diversas duvidas do 
Commandanle interino do meio Batalhão 
tlo Ceará, úcerca da rxecueão do Decreto 
que approvou o plano u'os uniformes 
do Exercito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li~) 

N." U)8. - FAZENDA.-l~m 2:J de Agosto <le 
18~>3. - Determina-se a maneira de 
supprir as despezas das Agencias do Cor
reiO, cuja Uenda seja insufficientc.. . . HiO 

No 1Ç)Ç), -GllEHRA.-Aviso de '2ti de Agosto 
tlP L8:"1:1. - Ao Presidente da l)rovincia 
U1' )lato (;rossn. dcdarnmlo qtw o p(to 
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deve ser fornecido como uietu exlruonli
naria, nunca como alimento.. . . . . . . . 182 

N.• 200. -FAZENDA.- Em 29 de Agosto de 
1853. _..,sobre porcentagem a Collectores, 
restituição de siza , habilitações de hrr
deiros de credores da Fazenda Nacional, 
renúncia de parte da divida , e a rrs
peito da parte vencedora que deixa de 
tirar a sentença para evitar o pagamento 
de 2 por •fo· ..................... . 

N.• 201. -Em 3 de Setembro de 183:!. -Sohre 
o pagamento de congrua a Yigarios ausPn-
tes de suas Freguezias.. . . . . . . . . . . . . l8j 

N. 0 202. -Em 5 de Setembro ele 1RG3.- Só 
tem direito ao meio soldo as viuvas dos 
Cirurgiões do Exercílo rrformadns, C[tW 

fallecêrão depois da publicação da Lei 
J.e 24 de Agosto J.e 18H n.• 191 .... 188 

N: 203. -Em 12 de Setembro de 1853. -Sello 
de licenças concedidas pelas Camaras. 

N. • 204. -Em 12 de Setembro de 185:3.- Sobre 
revalidacão de sello de licencas com~e-
didas pelas Camaras Municipaes ...... Vm 

N." 205. -Em 17 de Setembro de 1853.- Ne
nhum direito tem os Supplentes dos Jui-
zes Municipaes á percepçüo da gratifica-
ção dos Juizes de Direito, quando interi
namente exercem esse lugar. . . . . . . . . . HJO 

N.o 206. -Em 19 de Setembro de 185:3. -Dos 
títulos de declaração de ordenados dos 
Empregados aposentados não se cobrem 
emolumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\1 I 

N." 207. -Em 19 de Setembro de 18~,3.-Niio 
se admitte o despacho de parte de mer
cadorias de hum volume para consu-
mo, e parte para reexportação ...... . 

N. 0 208. -Em 20 de Setembro de 1853.-Sobre 
a continuação dos processos, em que 
a Fazenda Nacional lenha de ficar vrn-

)) 

cida na 2: lnstanci a . . . . . . . . . . . . . . . 1 \) 2 
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\ \\ 111 i 
X." 20\l. - Etll 21 de ~~~lemht·o de UO::J:L- Car· ~ 

las de naluralisacüo de colonos nüo C)slüo lJ,í 

sujeitos ao sello·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l H:J 
\." 2lll. --1\IAlHNllA.-Aviso de 21 de Selem· 

bro de 1853.- Fixa a vcrdadeim intelli
gene.ia elo § H." du Ti tu lo 1. o do Alvará 
de 7 J.e Jaitciro de l7Hi............ 1 \H 

~-" 211. -li'AZENIH. -Em 22 1le Setembro tle 
HC):l.- Compclencia do Juizo dos l'cilos 
da Fazenda rara conhecer das causas 
sobre indcmmsa~\lcs, que nüo versarem 
sobre presas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )). 

:'1. o 212. -l~m 22 de Setembro de 1RtJ!3. --Ex· 
p1icaçücs sohre lançam cu to do imposto 
sobre lojas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Htt 

~-" :21.:1. -i\IARlNHA.-Ariso de 2\) de Setem
bro de 18~J:L-- ~Ian1la observar a Tabel
ln , que n~gula a distrilmiç<·lO do com· 
lmslivcl para o scniçn da cozinha a bor
do 1los Xavin:-; da .\rmada, como cxpli
ca1;üo da que baixou com o Hccreto n." 
:-.H Lle ;) de N ovcmbro ele 1 R 17. .. . . I \)li 

.'L" 2l'i. - (;ljEHJt\.- ,hiso 1lc :~ de Ollluhro 
de 185!1. -Ao Briga1lciro Direelor do 
ArehiYo ~Jililar, dtl'iarando qurm cleYc 
prestar as cmllas da despeza daquclla 
Hcparü(itO, e as formalidades que se 
den~m guardar .... , . . . . . . . . . . . . . . . 1 \li 

N. 0 2l:í. - FAZENIH.- Em :: de Outubro d<: 
18;):1. -Abono dr gralifit~a~;üo aos Ofli
ciaes do Corpo de Engenheiros cmpre-
!!a<.los em Commissüo acliYa. . . . . . . . . ~~ 

~-" 2lli. ,_Em 1 tk Ouluhro <le 1RGa.- Paga
mento de 1kspczas eom Afri1:anus livres. l \lR 

'i." 2lí. -Em Hl de Outubro de 1 RG:L -Como 
si' d.cre proceder na clecisüo de prucl~
d•·neta de apprehPnsiío, na ltypnllwsr 1lu 
\d. 2!1 do B•·gulanwnltl dt· 12 d,• .ltJnlttl 
ij(' l s '1 ~' .•.•.•.•••••.••. ~ . • . . . . • . • ).\ 
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N." 218. -l~m 1l de Outubro de 11-\53.- ~a 
liquidação de dividas de exercícios findos 
deve-se observar o disposto nos Avisos 
do 1\linisterio ·da Guerra de 31 de Agosto 
c 28 de Setembro de 1848...... . . . . UI\) 

N. 0 2HI. -Em 12 de Outubro de 1853.- So-
bre o despacho livre dos Engenhos (~ 
moendas de canna c machinas de dcsca
roçar algodão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 

N. o :220. -Em 13 de Outubro de 18;)3.- Sohre 
despacho de cartas de jogar. . . . . . . . . . ;> 

N o :.221. -Em j 5 de Outubro de 1853.- Sobre 
multas imposta na conformidade dos Ar
tigos 145 § 3. 0 c 135 do Hegulanw11to 
de 22 de Junho de 1836.. . . . . . . . . . . 20 I 

N." 22:2. -Em 15 de Outubro de 185:3.- Pa
gamento do Imposto das Loterias, sello, 
revalidação dos bilhetes , c responsnhi-
lidadc do Thesoureiro ............... '202 

N. o :.223. -Em 18 de Outubro de 1853.- CoiJio 
se procede nos lermos dos Artigos 20:l 
c 204 do Hegulamento de 2'2 de J unlw 
1836 , achando-se diíferenca entre a 
qualidade e quantidade de Iiwrcadorias 
em hum volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:l 

N." '.2'21. -GUEHRA.-Aviso (lc 18 de Outubro 
de 185:1.- Ao Presidente da ])rovincia 
da Bahia, declarando cpw se approva 
o figurino de uniforme para os l\lusicos 
do '2. o Batalhão d' Artilharia a pé.. . . . zo:-, 

N.o '.2.23. -~- I<'AZENDA. --Em 19 de Outubro de 
J 853. - AJJono de onlemtdo aos Pro
motores desde a data em que culriio em 
rxercicio por nomeação dos Presidentes. >> 

f'l." 22(). - Em 1\) de Outubro de 1853.- PrP
ferencia nos aforamentos de lrrrenos dn 
marinhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.20~) 

~ " '227. -Em 2'2 de Outubro de I R:-,:1.- Sub~ 
~litui~ito dus Clwfi's de ScctJw... . ':!07 



N.o 2:28. -Em '22 de OutuLro de 18t>:J.-Suh
stituição dos lnspectores das Thesoura
rias pelos Contadores , ou Chefes de 
Seccão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N." 2:29. - Êm '22 de Outubro de 1853.- Os 
aposentados quando novamente nomea-
dos para algum emprego, somente ven-
cem o ordenado desse emprego , cessan-
do em quanto o exercem, o da aposen
tadoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

N. 0 '230. - GUEI\RA.- Aviso de 2:2 de Outu-
bro de 1853. - Ao Presidente da Pro
víncia de S. Pedro do Sul, declarando 
que tem direito á medalha da Campa-
nha do Uruguay as praças que a fizerão , 
c aquellas que se retirárão por motivo 
justificado depois de vencida a força ini
miga, devendo ser averbada esta con
cessão nos respectiYos assentamentos. . '.209 

N. o :231. - FAZENDA. - Em 25 de Outubro de 
1853.- Sobre fmnças , independente de 
justificação judicial ................. :210 

N. • '.23:2. - Em '26 de Outubro de 1853. -
Os Empregados despachados ou remo
vidos de humas para outras 1\eparli
ções de Vazcnda náo tem direito á per
cepção do ordenado do lugar que dei
xão até tomarem posse dos novos para 
que são despachados ou transferidos. . '211 

N.o '23:3. -Em '.26 de Outubro de 1853.- As 
adjudicações de Lens de raiz, lançados 
,em partilha para pagamento da taxa de 
nerança ou legado á Fazenda Provincial, 
estão sujeitas ao pagamento da siza ... :21'2 

N.o 23.i. -GUERRA.-Av1so de :28 de OutuLro 
de 185a. -Ao Sr. Ministro da Fazenda, 
resolvendo duvidas a respeito da diaria 
q~e compete ás praças de prct sentcn-
ewdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 L!l 
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N." 23t;. -Circular em 29 de Outubro de 1853. 
Aos Presidentes de Províncias, mandando 
pôr em inteiro vigor as disposições das 
Circulares que vedão a declaração de di
vidas de vencimentos militares nas escu-
sas de serviço . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 21 i 

N." 236. -Aviso em 29 de Outubro de 1853. 
Ao Contador Geral da Guerra, declarando 
que o Director das Obras militares póde 
despender como julgar mais conveniente 
o dinheiro que recebe para dcsprzas 
1niudas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

N. 0 237. --Circular em 29 de Outubro de 1853. 
Aos Inspectores dos Corpos , recommen
dando que procedão aos mais escrupu
losos exames, quando inspeccionarem 
qualquer força em ordem a evitar que 
se tirem vencimentos de praças não exis-
tentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 

N." 238. -FAZENDA.-Em 29 de Outubro de 
1853.- Os Contribuintes só se podem 
eximir do pagamento das taxas a que 
estão sujeitos mediante conhecimento em 
fórrna , passado por Empregado com-
petente, e nos termos da Lei. . . . . . . . )} 

N." 239. - JUSTICA.- Aviso de 3 de Novem
bro do 1853. -Ao Presidente da Provín
cia do Ceará, declara que não são devi
dos ordenados ou vencimentos aos ser
vcntuarios c proprietarios de quaesquer 
offieios ou empregos que são extinetos 
ou abolidos, ficando clles sem exercício. 217 

N.o 240. - IrAZENDA.- l~m 3 de Novembro de 
1853.- Sobre o pagamento da siza de 
hum contracto de compra e venda com 
grande antccedencia á celrbração da 

t. o t ~ 18 rcspec tva escnp ura ............... _ 
N." 2íl. -Em 3 de Novembro de l85;_L- O 

Sol it~itrulor do .J uizn de Ausrntrs prorno-
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vendo os i11lcrcsscs da Fazewla Nacional 
nfio pode solieitar ao mesmo tempo por 
parte de outros, cujos interesses scjão . 
di versos daquelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . '.21 \) 

N.o 242. -Im 4 de Novembro de 185B.-So
mente se cobra sello dos liyros mencio
nados na Classe 1." , Secção 3. a, Art. 
:n !lo Titulo 2." do Hegulamento de 
10 de Julho de 1850............... }) 

~o 'H:L -l~m fl de Novembro de 1853. -Com 
a copia dos Termos de contractos, devem 
remcttcr-sc os orçamentos e mais papeis 
relativos ao concurso. . . . . . . . . . . . . . . '.220 

N." ~U. -l~m 9 de Novembro (lc 18tl!L-Sohre 
a applicaçiío das disposi~;õus dos Arls. 
86 c 87 do Hcgulamcnlo de 10 de .Julho 
de 1850 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.o '2'l5. -Em 10 de Novembro de 185!3.
Manda proceder na fórma da tci a res
peito das alienações dos Lcns de patri
monio do Convento do Carmo de Olinda ; 
declarando que ás Assembléas Provin
ciaes niío compete legislar sobre os bens 
das Corporações de mão morta. . . . . . . 2'2l 

N.o '24G. -.JUSTICA. -Aviso tle 10 de Novembro 
de 1853."- Ao Presidente da Província 
de Pernambuco , solvendo a duvida por 
elle proposta: se pelo facto de ser al
terada a divisão judiciaria de qualquer 
Termo , quer por via de clesmemhração 
ou de annexação , se deve proceder a 
nova nomeação dos Supplenles dos Juizes 
l\lunicipaes, ou conservar a Pxistente, 
ainda quando algum dos Supplcntcs jú 
nüo pertença domiciliariamente ao Termo 
donde foi desligado.. . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

N. o '.H7. -Aviso de 1f) de Novembro de 185!3. 
Ao Presidente da Proviw:ia do Maril
nltiin. rrsnlwnrln n dttYida propnsta JWlo 
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Promotor Publico da Comarca tk Pastos 
Bons, << so hc li~ i to aos réns, quando 
intcrpuzerem os recursos de que lraFio 
os ~§ 3. • e -i. • do Art. ~~18 do Hegulamen
to n.o 120 de 31 deJaneiro de 1R&2. 
juntar ás razões c trc1slados outros quiws
quer documentos, embora estranhos ao 
proecsso da formaçiio da culpa ....... 2.:!;• 

N." 21R. -Aviso de 17 de l\"ovembro dn lS:-iil. 

N." 2:)0. 

N: '2!11. 

Ao Presidente da Província de Vcman1 · 
huco, declara que a Lri de H de J)p

zembro de 18i10 c Decreto de :2R dt> 
Novembro de 181H só tem applicac;üo 
ús Ordens Regulares, c ni\n eomprf'lu•n
dem as Ordens Terceiras, Confrarias t• 

c Irmandades, as quacs rm os seus con
tractos se regem pelos Compromissos 
respectivos , e disposiçücs do Din~ito 
Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
- GllERRA. -Aviso em J7 de Norem
bro de 1 R:->:L- Ao lnspector tia Pagado-
ria das Tropas, mandando abonar grati
ficacüo aos Professores e Dccuriücs das 
Iscolas de l. as letras dos Corpos abaixo 
tledarados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '22R 
-Aviso em 17 de Novembro de 18S:L 
Ao Com mandante das Armas da Côrtr, 
communicando ter-se mandado alJorwr 
gratificação aos Professores e Deeurir1rs • 
das Escolas de 1. •• letras dos Corpos 
abaixo declarados, e exigindo que re
metla o pedido de artigos para ellas 
funcionarem por seis mcws, c o mappa 
mensal dos respectivos diseipulos... . . r• 
-l"AZENJ)A. -·Em Hl de Novembro de 
18:í:3. - Siza da alienacüo do rlominio 
lllil .......•......... • ............. ':22\1 
--Eml\1 de :\owmbro de 18;-):L-Srdlo 
das Cartas clr lihrrdadf' ............. 2:!0 



\.' :z:-,:1. -Em 21 de~ Novembro de 1Rt,3. --- Sn~ 
Lrc as fianeas do vasilhame dcstinadt 1s 
para a· Cost~t d' Africa. . . . . . . . . . . . . . . '2!lü 

No" '2G4. - Em '23 de N ovcmbro de 18tí-3. -
l~staLclece nas Sec(~ões do Contencioso 
das Thesourarias registros das fiancas. '231 

N " 2:-,50 -Em '2B de Nowmbro de 18:-i~l.- In
wntario dos processos pendentes nos 
Juizos dos feitos .. o ................ '232 

i'l.' '2i",(io -Em 2~J de Novembro de 185:3. -Os 
Termos de fiancas dos Guardas fieis de 
Anuazens da Alrandega e outros seme
lhantes deYcm ser prestados na Directo-
ria Geral do Contencioso .......... o . '23~l 

:\ ." 2:-,i o -Em '2:3 de Novembro de 1853.
Explica o Hegulamento de '27 de Junho 
de l8lt5, sobre arrecadacfw de bens dP 
lkfuntos c ausentes ... o·. . . . . . . . . . . . '2:H 

No" 2:-,~0 -Em '23 de Noyemhro de 18:'1il. -
Sello de licencas das Camaras Munici-. ~3~ 
pacso ................. o o ... o ...... - .) 

\." 2:-)~). -GUEIHL\.--Aviso em '2i de Novem-
bro de u~:-,:1.- Ao Inspector da Paga
doria das Tropas da Curte, determinando 
que seja augmenta1la a gratiíica<;ào dos 
Amanuenses do Quartel General. o .... 236 

No" 2ti0o -Aviso em 21 dn Novembro de 1853.
Ao Director <lo Arsenal de Guerra, man
dando rcmctter semanalmente hum map
pa do moYimcnto <la Enfermaria dos 
menores á Junta de Hygicneo. . . . . . . . )> 

~o" '2filo -Circular em '2ft de Novembro de 18G~L 
Aos Inspectores de Thesourarias de Fa
zenda , detrrminando qne, quando por 
qualquer motivo tenha de diminuir ou 
eessar a despeza tlr algumas das verbas 
do Or~amento, participem logo ú Secre-
taria d' Istado o o o ........... o . . . . . . 237 

\." :21i20 -FAZW~Il\o--T·:n1 2;, dP NoiVembro de 
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1 ~;)3.-Sobre remessa de reladws das 
Capellas com os respectivos ti'iulos, e 
1Jens de Corporações de mão morta. . . 2:11 

N." :263. -GUEHRA-Circular em 2ü de Novem
bro de 1853. -Aos Presidentes de Pro
víncias, fazendo constar o disposto na 
Imperial Resoluçüo de 16 do corrente 
a respeito dos filhos dos Ofliciaes da 
Guarda Nacional ................... :2:3X 

N." :264. -:FAZENDA. -Em 30 de Novemhrn 
1853. -Sobre a pratica de sellarem-se 
procurações em branco. . . . . . . . . . . . . . 2:J!l 

N." :265. - Em 30 de Novembro de 1S53. -
A carga transferida de hum navio para 
outro, em consequencia da condemnaçüo 
de innavegabilidadc daqucllc, niio eslú 
sujeita a direitos üe baldeaçüo.. . . . . . )) 

N.• 266. -JUSTICA.-Aviso de 3 de Dezembro 
de 1853."- Declara que não he licito a 
hum Juiz o servir com Empregados seus 
parentes dentro dos gráos prohibidos .. :21 I 

N.· 267. -FAZENDA.-Em 3 de Dezembro (le 
1853.- Sobre o sello de liccnras eccle
siasticas não especificadas ... .". . . . . . . :212. 

N. • :268. -Em 3 de Dezembro de 185:t -1\lau
da executar a Ordem de 1 L de l<'cverciro 
dirigida á Thcsouraria de l\linas, sobre 
dividas de meio soldo a viuvas que ain<la 
n;lo tem o respectivo titulo.. . . . . . . . . •• 

N.• 26\J. --Em 6 de Dezembro de 1853.-So-
bre pagamento a opcrarios conlracta(los 
para as Colonias militares, quando li
t:cnciados ou enfermos.. . . . . . . . . . . . . 21:J 

N. o 270. - Em 7 de Dezembro de l~S:J.- Hcs
tituição de excesso de direif.os de expnr-
la~ão c o modo de a realisar ........ :2H 

N. o '2.7 1. --Em l '2 de ])czemhro de 1 )';!"'.:J.- Solm~ 
twmca<_;ito de louvados por partn da Fa-
zrnda Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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:\.' 2i2. -Em H de DezemlmJ de 18G:J.- lla:, 
tlauças prestadas ú Fazenda Provincial , 
devem trr couheeimenlo o Thesouro e 
Thesourarias para se verificarem as con
dir;ões dos rcsponsavcis á Fazenda Geral. ';H.:-, 

~." ti':L - Em U de Dezembro de 1853. -
Sobre as fianr;as ProYineiacs de (lUC lrala 
a Ordem aulrriur . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·;!flli 

\ .· .:!i L -Em 1.1 de Dezembro de 18:J3. -Su-
hre os diYitlcndos das dill'erencas achadas 
na umfereucia dos mauifeslÓs.. . . . . . . )) 

\." 2i :-,. - Em J i dr~ Dezembro Jc 18t,:L -
Hesliluir·üo dP e:xeesso de direilos de 
r·anão ;ll' pedra em tijolos . . . . . . . . . Z

1
1 i 

\ " 2iti. -- Em H (k Dezembro de 1803. -
\ome<H_!Ô('S üc Delegados dos Procura
dores Viscacs nQ.s Comarcas c Termos a 
IH~m Jas execuç.õcs por parte da Fazenda 
National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '21 ~ 

N." 2.i7. -Em 1:-, de Dezembro de 185:3.- Ven
cimentos das prar;as senlrnciadas do exer-
l'ito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

\ ... .:!i;-;. -Em r, de Dezembro de 18G~J.-Accei-
la-se a doa~üo de huma Capella ...... :21\1 

'L" 2.7\l. - Em li de Dezembro <le IHG:L -
Sohrc o rccnnheeimcnlo de filhos ille
gilimos pela parte materna . . . . . . . . . _2;,0 

"." 2~0. - Em 21 de Dczrmbro de 18;,:3. -
Os barcos ual:Íollaes (lc cabotagem de· 
YC'lll trazer aberta hum1 via do manifcslu 
r la carga, ou llo certificado de ir em las-
tro.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . n 

\ ;!X I. - JUSTIC\.- A"viso de 22 de Dezem-
bro de tk:-,:L- .\o Presidente da }lro
vincia (\c Piauhy, solwndo as duvi(las 
propostas pelo Jtliz de Direito da Comar-
l'a do Prinr·ipr~ lrnprrial a rrspeito do 
~ortPÍil dos .luradus. . . . . . . . . . . . . . . . . 2;1 I 

\ ·• ;~X2, -:- .hi"'' rk :10 rlP Dr!.t'lllhro 1l•· tx:-,:: 
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Ao Presidente da Província do Rio Gran
de do Norte. Declara que nos casos de 
urgencia e impedimento podem os Juizes. 
nomear Escrivães para servirem interi-
namente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:l 

N. 0 '2~3. -·FAZENDA.-Em 30 de Dezembro de 
1853. -São extensivos á Companhia 
Luso-Brasileira de barcos de vapor os 
favores concedidos á Real Companhia 
Britannica c u Sul Americana . . . . . . . . 2:-,1 

N: 28L - I~m 31 de Dezembro de 185:L -
Os Thesourciros das Thcsourarias c o~ 
seus Fieis são incumbidos da suhstitui-
•;ão das notas, c responsaveis pelas 
falsas que receberem . . . . . . . . . . . . . . . 25;, 

N. 0 ~85. -JUSTICA. -Aviso de 31 de Dezembro 
de 1853. :._Ao Presidente da Província 
do Ceará , solvendo a duvida proposta 
pelo Juiz 1\lunicipal da Cidade da Forta
lt1Za; se para validade do pClrJão con
eedido pela parte queixosa, hc essencial 
a assignalura desta, c se não basta a in
tenção manifestada na petição, e aceita 
pelo Juiz para que o perdão se conside-
re vitlid-o. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7 

ADDITAME~!TOS . 

. IUSTICA.-Aviso de21 de Janeiro de 185:3.-
" Ao Presidente da Província de l\Iinas 

Geraes, declarando: l.') que as testemu
nhas para o Summario da formaçüo da 
culpa devem ser inqueridas no lugar 

O em que estiver o Juiz, e por clle proprio, 
e que as do plcnario poderão depor por 
carta de inquirição perante os Juizes 
dos Termos em que .residirem: '2. 0 que 
não só podem como devem o~ Juizes M u
nieipaes fazer as suas audieneias durHu(f' 
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u lem pu das Correições, lomaJHlu os Es
~rivães as notas em separado, para as 
lançarcrn depois nos protocolos.. . . . . l 

Aviso (le :n de Janeiro de 18r.:_L -Ao Presidente 
da Província do Cearú, declarando que 
a disposiçúo do Artigo t.o da Lei n.o 
r);,s de 26 de Junho, e a do Artigo 4. o 

do Hegulmncnto n. o t>03 de ~J L de Agosto 
de 1850 autorisão o sorleio de Jurados 
SupplenlPs na hypolhese e1n que, ten
do-se installado a Sessão do Jury, não for 
possivel julgar-se algunt processo, etn 
consequencia de recusações ou suspen-
sôes dos Jurados presentes . . . . • . . . . . 2 

A viso de 7 de Mar•~o de 18rJ3.- Ao Presidente da 
l)rovincia o de Pernambuco , declarando 
(}UP quando os Escrivães de Paz já o erão 
antes de serem Eecrivães de qualquer 
Subdelegacia, ou quando lenhão sido 
nomeados mn virtude dos Arts. 19 e 49 
do Hegulamenlo de 31 de Janeiro de 
1842, n<lo poden1 perder o Officio se1n 
erro con1pclcmcntc provado . . . . . . . . . . 4 

A viso de 29 de -Marco de 1853. - Ao Presidente 
da Provineta do Rio de Janeiro. Declara 
que no caso de se não ter effectuado, 
por algurn n1oti v o, a 2. a Sessão ordina
ria do Jury de qualquer Tel'lno, deve 
proceder-se a novo sorteio de Jurados. . 5 

Aviso de D de Abril de 1853. - Ao Presidente da 
Jlroyineia de Minas Geraes , declara que 
huma vez registradas as escripturas de 
l1ypothcea, nüo depende, para ter vali
dade, dn hunt novo registro, ainda quan
do os Municípios ern que estiverern os 
hPns , passem a fazer parle de outra 
Con1area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () 

A viso dt~ H d1~ A hril ue L8;-)~J. -Ao Presidente da 
Proviucia da Bahia, dedarandu qun rw-
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ulmm salario devetn percdH•r os .Juizes 
que presidirem á demarca~;üo c mediçüu 
de terrenos, além dos 7 M~OO por dia que 
lhes mnrea o Art. 28 da tci de a de He-
zernhro de 18.i 1 quando vão a diligeneias. 7 

Aviso de 2() de Abril de 18!>~L - Ao !)residente 
da Província de S. Paulo, declarando, 
que quando acontecer não ter tiuo lugar 
en1 hun1 Tenno a revisão da lista <lo J u
rados, não obstante haver expirado o 
prazo n1arcado no Art. 228 do Hcgula
lnento n. 0 120 de 31 de Janeiro del812, 
deve continuar a qualificação existente. . H 

Aviso de 27 de Abril de 1853. -Ao Presidente 
da Província de S. Paulo, solvendo as 
seguintes duvidas propostas pelo Subdele
gado de Policia de :Morretes : 1. a qual o 
1nodo de proceder relativamente á con
demnação de custas, no caso de ser apre
sentada pelo Promotor Publico denuncia, 
por crime de feritnento leve, com a quali
ficação do Art. 20 l do Co digo Crirninal : 
2. a se deve ser considerado miseravel 
para estes casos o escravo cujo senhor 
não quer perseguir o aggressor: 3. a o 
que cun1pre fazer, se depois de apresen
tada a queixa , pelo offendido, pelos cri
Ines mencionados, houver desistencia 
ou perdão................ . . . . . . . . n 

Aviso de 1G de Agosto de 1858. -Ao Presidente 
da Província do Hio Grande do Norte. 
Uesolve as duvidas propostas pelo Juiz 
de Direito da Con1arca do Natal , sobre 
o nwdo de executar a te i n. o 5{)·~ de 
2 de Julho de 18fi0, em vista do dis
posto nos §~ l,;o e 2. o do Artigo 2.1 do 
Deereto n." J O' de 9 de Outubro do 
1nesmo anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Aviso de r, de Selen1hro de 185:3. -Ao J>residenle 
(la Pruvineia do l)iauhy. lletlara quP 
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só no fim (}c oito Jias depois de profl'
riJa a sentenf'a absolutoria de hum r(•n 
accusado de crime inafiançavel pela Pro
motoria Publica, a qual no aclo da publi
caciio da senlenca não fez declaracão de 
appcllar ou nfto: hc que p.:,de ter. lugar 
a soltura do róoo. o .. o o o ..... o . . . . . . t :1 

Aviso de '23 de Setembro de 185~l.-Ao Presidenlr 
fla Província do Rio Grande do Sul. Dr
clara que não tendo o Padre João l~aptista 
da Malta Yelloso, Yigario Col1ado da frr
guezia de Nossa Senhora da Conceição da 
Cachoeira da mesma Província, apresen
tado a atlesta(:tw da frequrncia, exigida 
pelo Artigo 10:1 datei de 1 de Outubru 
de 188 l, nenhum direito tem ao paga
mento da congrua durante o tempo que 
esteve ausente da sua Parochia, niio ha
vendo ellc mostrado qne \iycssc impedi
mento legitimo pro-veniente de molestin , 
ou. licença da Autoridade cmnpetenle. . H 

Ayiso de 23 de Setembro de 1R:l:3. -Ao Presiden
te da Prorinr.ia do f~spirito Santo, decla
rando que os Clcrigns de Onlens sacras 
podem exercer funcçües de Juiz Munici
pal substi~uto , dada a hypotheso do Art. 
1 n da tet de 3 de Hezemhro de UH I . 1 ;, 

Aviso de 21 de Setembro de 185iL--Ao Prcsidell
tc da l)rovincia do f.eará, solvendo varias 
duvidas por elle propostas , relativas aos 
Officiaes da Guarda Nacional, e no mrs-
mo Aviso especificadas ....... o . . . . . . tfi 

GUERRA. -Circular em 28 de ~ovcmbro de 185:L 
Manda remetter ás Thcsourarias de ra
zenda copias authcnticas de todos os ter
mos de fiança que s~ tenhão prestado att~ 
esta data nas HcparMções sujeitas ú Hr
partiç.ào da Guerra, n dntcrmina quP 
do ora rrn diante taes fian~;as SP prestem 
nas mesmas Thcsourmias ........ o . o o 17 
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COLLECÇ10 DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL. 

1853. 

TOMO 16 CADERNO 1. 0 

N. 0 1.- FAZENDA.- Em 4 de Janeiro de 1853. 
Attestados de .Medicas, e guias tlc Inspectores de quartei
rão para sepultar cadaver não são sujeitos a sello. 

Constando que na Cidade de Nicterohy tem--se 
pago a taxa do sello dos attestados e guias, que 
passào os Medicas e os Inspectores de Quarteirão pa
ra dar-se sepultura aos cada veres; e estando taes 
papeis comprehendidos na disposição do Art. 52§ 7." 
do Regulamento de 1 O de Julho de 1850 como 
pertencentes ao expediente da Repartição da Poli
cia, cumpre que V. Ex. o declare ao respectivo 
Collector, a fim de que faça cessar aquella pratica. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro em !~ de Janeiro· de 1853.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. - Sr. Conselheiro Director Geral 
das Rendas Publicas. · 

N ." 2. - Em 4 de Janeiro de 1853. -Sobre ordena
dos ao J1tiz Municipal que serve de Juiz de Direüo 

em Comarca nommente creada. 

Joa<1uim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, de conformidade 
com o A viso do Ministerio da Justiça de 28 de De
zembro do aono pp. , em resposta ao Officio do Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província 
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<ias Alarroas <lo -t.• de Dezembro proximo passada, 

11
." 95 ,''lhe declara que ao Juiz Municipal Anto

nio Buarque de Lima, que por ordem da Presi
dencia entrou no exercício de J niz de Direito in
t.erino da Comarca de Porto Calvo, creada pela 
LE'i Provincial n." 197 de 28 de Junho do anuo 
pas~ado, compete a gratificação do referido exer
,·.icio des1le o dia A do mez. de DP.zembro ultimo, 
em que pelo Decreto n. 0 1.079 foi aquella Comarca 
tleelarada de primeira entraucia. 

The,;onro Nacional em 4 de Janeiro de 1853 . 
• loa<tnim .José Rodrigues Torres. 

i\.• :~.- Em 5 de Janeiro de 1853.- O Empregado 
de A lfawlcfj(~ drmittido niio fica inhabilitado para ser 

J)c!ipachanlc. 

Joaquim José Hodrigues 'Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. 
lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província 
do Pará, em solução ao seu officio n.• 134. de 2 
de No\·embro ultimo, qne o facto da demissão de 
qualquer Empregado das Alfandegas do lrnperio, 
não o inhabilita para ser Despachante dellas, huma 
vez que se veriliquem as condições do Artigo 3." 
do Regulamento de 27 de l~evereiro de 18A9. 

Thesouro Nacional em r) de Janeiro de 18il3. 
Joaquim José Ilodrigues 'fones. . 

N.• 4.- Em 5 de Janeiro de 18:í3.- Novos c velho!' 
direitos de Provisões para rnedição • demarcação , 

tombamento de terras, c outras. 

Fique o Sr. Administradol' da Recebedoria do 
Município da Côrte na intelligencia de que a Pro-

I 
I 
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vtsao passada no Juizo ele '1. a lnstancia pua me-
dição, demarcação e tombamento de terras , na con
for·midade do§ 12 do Art. 2. 0 da Lei de 22 de Se
tembro de ,1828 , hem corno outras Provisões , que 
ora são expedidas pelos mesmo Juizes, uão forão 
incluidas na Tabella annexa á Lei de 30 de No
vembro de 1841 , e não havendo a respeito dellas 
alteração alguma pelo que toca aos novos e velhos 
direitos, a que estão sujeitas, deverão eobrar-se 
os que se achào especificadamente declarados na 
Tabella de 26 de Janeit·o de 1832 sob a epigraphe 
'< Provisües _ 

Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de 1833. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N ." 5.- Em 5 de Janeiro de '1853.- Sobre o pagamento 
dos 2 por o/ o das co usas demandadas quando o pro
dueto dos bens do executado não chega para pagamento 
integral do vencedor. 

Joaquim José Rodr·igues Torres, PresiJente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em resposta ao ofli
cio do Sr·. lnspector da Thesouraria da Província 
de Pernambuco de 9 do mez findo, sob n. 0 ,15'1 , 
declara ao mesmo Sr. lnspector que o Jllramento 
admittido pelo Art. 2. 0 do Deereto de '1 O de Junho 
de 1845 para o effeito de exoner·ar a parte ven
cedora do pagamento do imposto de 2 por o/. sobre o 
valo1· das cousas demandadas quando por aquelle ju
ramento se faz certo <ple o vencido não tem den
tro do lmpel'Ío bens conhecidos , por onde se possa 
havet· a importancia da condemuação, não hcl sufli
ciente na hypothe:;:e do Art. 4. 0 para deixar a Fazen
da Nacional de havet· o pagamento do imposto, a 
pretexto de não cheaar o producto dos bens do 
executado para paBameuto da parte vencedora ; 
sendo pois neccssario que no caso de se terem 



achado bens em que o vencedor ·promova a exe
cução, outras provas se exhibão, alêrn do j u
ramento; e resultantes de actos e decisões judi
ciaes, para COt;lClndentemente mostrarem que o 
referido producto dos bens do exeeutado não chega 
para o par,amenlo intregal do mesmo vencedor·. 

The~ouro Nacional em ;) de Janeiro de ,1853. 
Joacruim José Rodrigues Torres. 

N ,0 G.- GUEPtRA.- A ,·iso de 7 de Janeir·o de '1853. 
Esta!Jelece n modo pratico de distribnir o numero de 
recrntas qull deve dar annualmenle cada Província, e 
dú oulras providencias á respeito. 

Jtio de Janeiro. l\Iinisterio do~ Negocias da 
Guerra em 7 de Janeiro de 1 í:\5:3. 

Illrn. e Exm. Sr. - De Ordem de Sua l\1a
~;estade o lmperado1· , remelto á V. Ex. hnm 
exemplar do Decreto n." 1.089 de U. de De
zembro ultimo, determinando o modo pratico de 
distribuir-se o numero de recrutas annualmente 
precisos para o seniço do Exercito , para qne 
seja executado nessa Província, a qnal dará no 
armo financeiro de 1853-IS5 1r· os que constão da 
Tabella inclusa; cumprinJo que V. Ex. , para 
execução do dito Regulamento, se reja pelas lnstrnc
ções sc~uintes na parte que lhe tocar. 

1.0 Os recrutas de· São Paulo, Minas , e Pro
víncia do Rio de Janeiro serão enviados para a 
Cônc, e d'aqui para Pernambuco e outras l'ro
vincias que lhe ficão ao Not·te até preencherem as 
vav,as rpte se derem nos Corpo:>. 

:2. o Se os t·ecrntas ido,; daquellas Províncias 
não forem snfficientes p;~ra preenchimento das va
rras, os Presidentes fiu·iio assentar praça ao nu
mero de recrutas que ti verem feito , e for necessa
rio para manter no estado completo os Batalhões. 

I 
I 
i 

I 
f 
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3." 05 recrutas de Sergipe e todas as Provín
cias dc1 Norte , que não forem necessarios nellas, 
conforme o § 2.•, &erào rernettidos para a Côrte. 
e na passagem pela Bah\a o Presidente poderá 
substituir por o.utros desta Província os qne forem 
bastantes para completar os Corpos da Guarnição. 

LL" Exceptuando este caso, á uenhum Pres.iden-· 
tes he perrnittido fazer trocar r·ecrutas _e solta
los. Somente no caso de molestia poderão desem
barcar r·ecrntas, a firn de serem tratados e re
mettidos a seus destinos, logo que restabelecidos 
estejão. 

5. o A Provincia de Mato Grosso f<u·á os re
crutas precisos para conservar no estado comple
to a força que lhe pertence, e a de São Pedro 
do Sul par·a completar os quatro Corpos de Caval
laria de linha de sua guarnição, e os conductores 
do 1. 0 Regimento de Artilharia a cavallo. 

6." A Província de Goyaz enviará para Mato 
Grosso dos recrutas que lhe couber· dar os que 
sobrarem depois de completo o Carpa de Guarni
ção fixa. 

7." Os voluntarios servirão com preferencia nas 
Províncias que escolherem , excepto se alguma 
cir·cumstancia importante aconselhar que não fa
ção parte da guarnição de huma. ou outra. 

R." As Companhias de Pedestres serão comple
tadas pelos recrutas das respect.ivas Províncias, 
e estes nào entrarão na quota exigida. 

O Go,·erno Imperial confia que V. Ex. porá 
em pratica os meios á seu alcance para executar 
o dito Ilegulamenl:o, e que com tempo represen- • 
tará sobre as difficuldades que apparecerem, não 
deixaudo por fónna alguma de conconer com 
a quota determinada e precisa para manter o Exer
cito em estado de assef~ura1· a orJem publica , e 
a honra nacional. 

Dcos Guar·de a V. Ex.-- Manoel Felizardo de 
Sousa c Mello- Sr. Presidente da Província de .... 



( ü ) 

Tabellct da distribuicão dos ncrutas pela Côrle e 
p;·ovincias. 

l\lnnici pio da CôrLe .. o ••• o • o • o •• o •• o • • • • • 100 
Rio de Janeiro .. o •••••••• o • o • • • • • • • • • • • • 250 
São Paulo ... o ••••••••••• o •••••••••• o. o. 2:50 
Santa Cathariua . o o o •••••••• o. o •••••••••• o 50 
Hio Grandr; do Sul ............. o • • • • • • • • 500 
Espírito Santo ..... o .......... o.......... 11() 

Bahia o ••••••••• o o o •••••••••••••••• o.... 300 
Seq;i pe .. o ••••••••••••••• o • o • o •• o ••••• o o 150 
AlaG·oas ... o ••• o ••••••••••••••••••• o •• o.. 200 
J>eruambuco ............ o. o o •••••• o.. • • • 300 
H.io Grantle do No1·te . o •• o •••••••••••• o • • 120 
J>araln ba ....... o ••• o •••••••• o • • • • • • • • • • 200 
Ceará: .... o ••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2fJ0 
J>iaully . o o.............................. 200 
1\laranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~100 
Jlará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
A rnazona:> ....... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lJ.O 
I\Iinas ......... •. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . 450 
Goyaz . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
.1\Iato Grosso. • . • . . . . . . • • . • . . . . . • • . . . . • . • . 24-0 

Secretaria d' Estado dos Negocios da Guerra 7 
de Janeiro de 185:L- Líbano t'\ugusto da Cunha 
l\1atos. 

N. 7.- FAZE~ DA.- Em 8 de hnciro de 185~1.
Os reqnerimcntos para alf'on·ia de escravos das Fazendas 
da lVa!:âo , de menor idade , devem ser a.~signados por 
pessoa que se obrigue a tomar conta da criaçüo c 
cducaçüo delles. 

Joaquim José Rodrir,-nes Torr·es, }Jresidente do 
Tribunal do Tbesouro Nacional, declara ao Sr. lns~ 
pector ·da Thesonraria de Fazenda da ProYiucia do 
Maranhão, flue uào deverá enviar ao Thcsouro re~ 

I 
I 
I 
I 
! 
I 
j 
I 
I 
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querimento algum pedindo a alforria de escra,·os 
úa Nação, de idade menor de doze annos, se não 
for assignado por pessoa conhecida, que se obrigue 
a tomar á sua conta a criac;ão e educação delles, 
removendo os das Fazendas Nacionaes, onde exis
tirem , logo que se lhes entregarem <l:s contas. 

Thesouro Nacional em 8 de Janeiro de 1853. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 8.- GUERRA.- Aviso de 8 de Janeiro de 1853. 
Regula a maneira pela qual se devem hablitar as praças 
dn Cnrpn de A rtifir;et; qnc at;pirarem ás graduações 
concedidas aos A rtifices de fogo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 
Guerra em 8 de Janeiro de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo levado ao conheci
mento de Sua Magestarle o Imperador o seu Offi
cio n. 0 596 de 8 de Novembro ultimo, no qual 
V. Ex., representando que existem no Corpo de Ar
tífices da Côrte nove artífices de fogos , que são dos 
officios de tanoeiro, senalheiro, carpinteiro, latoei
ro, os quaes, não possuindo assim as precisas habi
litações, tem sido indevidamente promovidos, ob
serva que tem prohibido a continuação de taes pro
moções , por lhe parecer necessario estabelecer-se 
quaes os pontos em que os propostos devem ser 
examinados, por quem , e perante quem , para 
depois de approvados serem nomeados pelo Com
mando das Armas; e conclue pedindo providen
cias sobre os de que se trata: de Ordem do Mes
mo Augusto Senhor , declaro a V. Ex. , que taes 
artífices não estão nas circumstancias de gozar de 
semelhantes distincções, por quanto para isso de
verião ao menos saber graduar as caq~as, o peso 
das balas , os alcances das armas de fogo , se-
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f!nndo os Jifferentes adarmcs e calibres. compor o 
os rnixtos emp1·egados na confecção das espoletas, 
velas, e monão d' artilharia, bem como as pri
meiras letras,. e as quatro primeiras operações de 
arithmetica, para poderem adquirir todos esses 
conhecimentos, e tornar-se perfeitos artífices de 
fogo: e pot· isso V. Ex. privad. das graduações os 
nove mencionados. 

E, porque convên'l estabelecer-se hnma regra 
a respeito destas graduações, declaro outrosim 
a V. Ex. fJUC os aspirantes ás mesmas deverão 
ser sujeitos previamente á exame de sufficiencia , 
marcando V. Ex. o modo deste , e regulando-se 
as graduações pelo resultado dos exames, dos quaes 
deverá V. Ex. ter immediato conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel }'elizardo de 
Sousa e Mello.- Sr. Antero José FetTeira de Brito. 

N.o 9. -I<'AZE~D<\.- Em H de Janeiro de ·1853.
Explicarão do Regulamento de 31 de Dezernbro de 

1851 sobre o papel scllado. 

Illm. e Exrn. Sr. Em resposta ao Officio que 
V. Ex. dirigia-me com data de hontem, expondo 
algumas duvitlas que se hão suscitado sobr·c a in
telli!=!encia do Rel!nlamcnto de :31 de Dezembro de 

o " 
18;) 1 , posto em o hservancia no l\Iu nici pio da Côrte 
desde o dia 1.0 do corrente mez na parte relativa 
ao sello fixo, tenho a dizer que, com quanto pos
sào ellas ser facilmente resolvidas, como V. Ex. 
pondera, por quem examinar e combinar as diversas 
disposições do mesmo Regulamento, convir·á todavia 
explicar· para conhecimento dos interessados na sua 
Hei execução : 

1. 0 Que o citado Regnlamcnto não fn exten
siva a taxa do sel!o a titulo on documento algum, 
que já não csti \"c:;se a ella sujeito. em virtude do 

I 
l 
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de 1 O de Julho de 1850; nem mesmo obriga a escre..
ver em papel sellado os que- até 31 de Dezembro 
ulLimo sô devião paga-la quando erão apresentado:; 
em Juizo, ou n~s Repartiçõe:s publicas, como as 
certidões, attestados, recibos e outros, de <tne faz 
menção a Tabella B. 

He certo <tue o At·t. '1. 0 declara que devem tiCI' 

escriptos em papel sellado todos os títulos e aclos 
comprcheudidos na dita Tabella, mas, combinada 
esta disposiçào com a do A1·t. Hl, vc-se que o 
Rer~ularnento, tendo por objecto facilitar· assim o pa
gamento da taxa dás certidões, atteslados, recibos, 
&c., quando houver-em de ser necessariamente apre
l;Cntadlls em Juizo, ou nas Repartições publicas pam 
(1nc possào produzir o seu effeito, ou quando Ío1· 
essa a intenção das partes iuteressadas, não obsta 
todwia a que sejão e:; cri ptos em papel n <lo seita do, 
se as mesmas partl!S não pretenderem faz~r dclles 
uso algum em publico; antes permittem que á qual
quer tempo em que oeconer esta necessidade ve
rifique-se o pagamento da mesma taxa sem accres
cimo algum, annexando-se-lhes papel sellado. 

2.0 Que nenhuma disposição do dito Regulamento 
obsta a que sejão impressas em papel ::;ellado as 
procurações, as guias de mudança de domicilio, e 
quaesque1· outros títulos, como o e1·ão, ou pod1ão 
se•· até 31 de Dezembro ultimo em papel não sei
lado. 

3.0 Que as procurações e outros títulos impl'cssos 
por conta de pal'ticularcs em papel uão sl'llado, 
não podem actualmente sei' sellados por meio de 
verbas, nem de cunhos, devendo-se applica•· esta 
providencia, segundo a expressa disposição do Art. 
2. 0 do H.egulamenlo, somente aos passaportes e ou
tros ti tu los de _que usão no seu expediente as Re
partições publicas. 

4-. o Que determinando os Hegulameutos de 1 O 
de Julho de 'I ~50 c de 3'1 de Uczembro de ,18;:)1 
que o papel selludo seja vendido pül' conta J1) Govcr·-
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no em certas Estações publicas, e nas casas par
ticulares, que forem designadas no Município da. 
Côrte e Província do Rio de Janeiro pelo Ministro 
da Fa~enda, e nas outms pelos Inspectores das The
sourarias , e tendo esta providencia por fim con
ciliar com a maior commodidade dos contribuintes 
o rigor da fiscalisação, e a facilidade do compe
tente processo no caso de descobrir-se, ou suspei
tar-se <Iualqner falsificação dos cuuhos, não póde 
ser permittida a mesma venda em outras casas por 
conta de particulares. 

Neste sentido pois deverá V Ex. officiar a Re
cebedoria do Município remettendo-lhe para mais 
completo esclarecimento da materia huma relação 
na qual se distingão os títulos e actos, que devem 
ser escriptos sempre em papel sellado, dos que o 
poderão ser como até agora em papel não sellaclo, 
se as partes inter·essadas preferirem pagar a taxa 
quando tiverem de apresenta-los em Juizo, ou em 
qualquer Repartição publica. 

Deos Guarde a V Ex. Paço em 14 de Janeiro 
de 1853.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. 
Conselheiro Director Geral das Rendas. 

N. 0 10.- Em 15 de Janeiro de 1853.- Sobre o paga
mento do sello do.~ processos em que for parte a 

Fazenda Nacional. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi-me presente a represen
tação que V. Ex. me dirigio em data de 1 do cor
rente, acompanhando o officio do Procurador dos 
.Feitos da Fazenda Nacional desta Côrte, a respeito 
do modo de eífectuar-se actualrnente o pagamen
to do sello dos proces~os em que for parte a mes
ma Fazenda; e attendendo a que V. Ex. ponderou na 
mencionada representação, cumpre responder-lhe 
que, não convindo alterar-se o que se acha esta-

I 
I 
I 
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beleciuo no Regulamento de 3·1 de Dezembro de 
1851, e Ordem de 26 de Novembro de 1852, subsis
tem em toda a sua extensão as disposições do ci
tado Regulamento concernentes átJ.uelle assumpto, 
devendo observar-se o seguinte: 

1.0 Todo o papel sellado que for necessario para 
se formarem .e expedirem os processos será minis
trado pelo Escrivão do Juizo privativo, da mes
ma fórma e nos mesmos casos em que antes minis
trava o papel não sellauo: havendo a final a im
portancia dos sellos ou das partes, quando servi
dos, sendo-lhe contada em regra de custas pela 
forma que cobra a de seus salarios ; ou da Fazen
da Nacional, quando esta for ''encida, pela ma
neira estabelecida e usada na execução do Art. 8. 0 

das Instrucções de 28 de Abril de ·1851. 
2. o A despeza feita pelo Procurador dos Feitos da 

Fazenda com os sellos dos documentos por elle 
produzidos nos processos e dependencias judiciarias 
do interesse da mesma Fazenda será attendida e pa
ga pela fórma prescripta no Art. 9.• das citadas lns
trucções, ficando a cargo do mesmo Procurador fis
calisar e promover a indemnisação dessa despeza 
pelas partes vencidas. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 15 de Janei
ro de 1853 .. -Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. 
Conselheiro d' Estado Di1·ector Geral do Contencioso 
do Thesouro Nacional. 

N. 0 11.-Em 17 de Janeiro de '1853.- Porcentagem do 
1·endimento do sello aos Empregados da Jlecebedoria. 

Illm. e Exm. Sr. - Attendendo ao que V. 
Ex. representou em data de 23 de Novembro ul
timo , fica arbitrado em oito decimos por anno a 
porcentagem que em virtude do Art. 33 do Re
gulamento n. • 89;) de 31 de Maio de 18:11 devem 
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perceber os Empregados da Rccebedona do Muni
cípio da Côrte do rendimento do papel sellado. 

Deos Guarde a V. Ex. P~ço em 17 de Janeiro 
fie 1853.- Joaquim José Rocl,·iglles Torres.~ Sr. 
Dir·cctor Geral das Rendas Publicas. 

N. o 12.- Em n de Janeiro ele 1853. --- Nrlo se paga 
t:cncimentos a Empregados pul!licos .~c não da data do 

scllo do seu Titulo. 

Illrn. c Exm. Sr.- Posto que José Albano Cordeiro 
esteja comprehendido •m Jisposição db § 2. o do 
Art. 27 do ReGulamento de 1 O de Julho de 1850, 
c por isso paaasse o sello fixo e não o pül'porcio ... 
nal pelo seu titulo de nomcaç:io de substituto inte
rino da Aula do Commercio desta Côrte; todavia, 
em vista da dispo~ição do Art. 87 do mencionado 
Itcgui:Jmento, smtentada por differentcs despachos 
elo Tribunal do Thesouro, á nenhum Empregado 
Publico, 1<cja ou não de nomeação interina, se tem 
JHl[jO vencimento se não da data do pnr,amento do 
sello elo respectiYo titulo em diante, embora a esse 
pap,-amento tenha precedido exercício effectivo do 
Ernprer,o, como a contece ao mesmo José Albano 
Corrteiro ~ sobre quem Yersa o A viso de V. Ex. de 
:~ do corrente mez. 

Deos Guarde a V. Ex. Paco em 17 de Janeiro 
de 18;,;L- Joaquim José Rod.rigucs Torres.- Sr. 
Francisco Gonçalves Marlins. 

N.o 13. --Em '18 de Janeiro de 1853.- Sobl'c a cs
rripturação do exercício de 1851 - 52. 

JoCiquim José Rodrir,ues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcst'>uro Nacional, comrnunica aos 
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Sr. Inspectores das Thesonrnrias ue Fazenda das 
Províncias; que fica revogada a Ordem de 22 de 
Março de 1851 n.0 116 na parte relativa ás Thesott:. 
rarias de Fazenda, é ordena que ahi se obsl"t1'éffl 
rigorosamente as disposições das InstrUcÇôes de 13 
de Novembro de 1843 n.0 92, e de 12 de Fe,·ereiro 
de 181~7 n.• 13; e ontrosim que sejão extornadas 
para os livros do exercício cMrente de 1852-53 
a receita e despeza do de 18i>1 --' 52, que se tiver 
arrecadado e pagá, do 1.0 deste mez em diante até 
o recebimento da presente Ordem; escripturando-se 
aquella como divida activa, e esta como divida 
de exercícios findos, debaixo do titulo ,, Credito em 
18G2 pelo Decreto n.0 G68 de 11 de Setembro>> de
vendo proceder-se com as dividas pertenceutes ao 
referido exercício de 1851 -52, cujo pagamento 
for reclamado, da mesma epocha em diante ; nos 
termos da Circular de 6 de Agosto de 181,.7 , sob 
n. • 9. 

Thesouro Nacional em 18 de Janeiro de 1853. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

------
N.• H·.-IMPERIO.~Aviso de 19 de Janeiro de 18G3. 

Contêm varias dúposiçõc.~ relativas á conservaçíio da 
mobilia , e de outros objectos pertencentes ao.~ Pala
cios das Presidencias. 

1.a Secção. Rio de Jáneiro. Ministerio dos Ne
gocias do lmperio em 19 de Janeiro de 185:L 

111m. e Exm. Sr.- Reconhecendo-se a neces
&idade de evitar para o futuro a continuação da 
excessiva deterioração, e mesmo dos repetidos ex
travios de mobilia, e de outros objectos perten
centes aos Pa lacios das Presiflencias da's Prov-íncias, 
assim cor~o de fazer reparar de prompto qnaes
<[UCr avanas , que o uso possa causar nos mc!'mos 
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objectos, prevenindo maior damno , e por fim seu 
completo estrago, com prejuízo da Fazenda Publica: 
Manda Sua Magestade o Imperador que V. Ex. faça 
executar as seguintes disposições : 

1.3 Os Presidentes de Província, logo que en
trarem em exercício e por esta vez somente den
tro de hum mez depois de recebidas as presentes 
lnstrucções, remetterão á Secretaria d'Estado dos 
Negocias do Imperio hum inventario de todos os 
objectos do serviço e decoração dos respectivos Pa
lacios, indicando o estado de conservação, e valor 
approximado de cada hum. Igual remessa continua
rão a fazer annualmente nos mezes de Janeiro, 
addicionando-lhe a relação dos objectos extravia
dos ou inutilisados; e dos que convirá adquirir 
para o serviço indispensavel, com o respectivo cus
to na Província. 

2.a Os Presidentes nomearão d'entre os Empre
gados de suas Secretarias hum que fiscalise a guar
da e conservação dos objectos inventariados; e 
pt·omova a restituição dos extraviados, e os pe
quenos concertos que urgentemente devão ser feitos 
para evitar maior damno. 

Os Empregados para este fim nomeados rece
berão a gratificação de cento e cincoenta mil réis 
annuaes os do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambu
co; J.e cento e vinte mil réis os do Rio Grande , 
Maranhão e Pará; de noventa mil réis os de Mi
nas, S. Paulo , Alagoas, Parah~ba e Ceará; e de 
sessenta mil réis os das outras Províncias. Esta des
peza sahirá da verba votada para decoração e mo
bilia de Palacios. 

3.a Sempre nos princípios de Janeiro, e tam
hem por occasião da posse do novo Presidente, os 
Empregados nomeados de conformidade com o Ar
tigo antecedente, apresentarão á Presidencia hum 
inventar·io semelhante ao de que trata o Art. 1. 0 

com especificação das diligencias empregadas para a 
descoberta dos objectos extraviados; relação das. 
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despezas feitas com os pequenos reparos que no 
decurso do anno tiverem sido feitos por ordem 
dos Presidentes; e dos concertos de maior custo 
que convirá autorisar para uso e conservação dos 
moveis. Será remettida huma copia deste trabalho 
pela Secretaria da Presidencia á Thesouraria da 
Fazenda. 

4.a O Presidente que tiver de deixar a ad
ministração rubricará o inventario feito por· occa
siào da posse do seu successor , addicionando-lhe 
as reflexões, que julgar convenientes. O novo ad
ministrador verificará a exactidão do referido in
ventario, antes da remessa ordenada pelo Art. 1. o 

Os inventarias annuos serão rubricados pelo Presi
denta em exercício , depois de os fazer· examinar 
e conferir. 

5." Os Presidentes autorisarão os pequenos 
concertos que menciona o Art. 2.0

, e ordenarão 
ás Thesourarias que mandem proceder pelos meios 
regulares. aos de que trata o Art. 4 .. o, quando a 
despeza não exceder das quantias ({Ue para este fim 
forem annualmante distribuídas, cujo orçamento 
deverá sempre acompanhar o inventano do Art. 1. o, 
e caso exceda se solicitará previa autorisação. 

6. a Os Presidentes nos mezes de Dezembro 
mandarão proceder por peritos, sempre preseute 
hum Engenheiro ao serviço da Provincia, e o Dr. 
Procurador Fiscal, a hum minucioso exame do 
estado do Palacio Presidencial , no qul se indicará 
as obras necessarias com o respectivo orçamento; 
discriminando-se a parte da despeza que tiver de 
ser feita somente com o asseio e ornato do cdifi
cio. Estes trabalhos acompanharão a remessa do 
Art. 1.0 

O que communico a V. Ex. para seu conhe
cimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Francisco Gonçal\'€S 
Martins. - Sr. Presidente da Pro\·incia de .... 
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N."15.-Aviso 1le10 deJaneiro de1853.
Declara que os novos ordenados dos Presidentes das 
Províncias devem se1· abonados do dia 11 de Agot~to 
de 1852, em que (o·i publicada a Lei de 7 daquclle 
mcz, que os elevou. 

1.a Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nc
.aocios do Imr)erio em 19 de JancÍI'O de 1853. 
tJ 

Illm. e Exm. Sr.- Semlo presente a S. l\1. 
o Imperador o Officio 11.

0 69 de 27 de Outubro do 
anno pr·oxirno passado, em que a Pre:;;idencia des
sa Província consulta se os novos ordenados dos 
Presidentes de Províncias devem ser-lhes abonados 
desde a data da Lei que o.:; elevou; ou se :;omente 
desde a da Tabella <}Ue os classificou, como en
tendera a. Thesouraria. da Província ácerca de seu 
Presidente: l\Ianda o Mesmo Augusto Senhor decla
rar a V. Ex. que, ser,undo as ordens expedidas 
pelo Thewuro N'a.cional ás Thesom·arias das Pro
víncias, devem os OI·denados dos respectivos Pre
sidentes se1·-lhes abonados do dia '11 de Arrosto do 
sobredito anno, em que foi publicada a Lei de 7 
daquelle mcz, que os elevou. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Francisco Gonçalves 
Martins. - Sr. J>r·esidente da Província de São 
Pedro. 

N.o '\6.- FAZENDA.- Em 211. de Janeiro de 1853. 
Em quanto ~c nüo põe á venda papel apropriado para 
os livros dos Tabelliães c l'.:scrivâcs , lhes hc cxtensiPa 
ct disposição do Art. 6. 0 do Jleyulamcnto de 31 tlc 
Dezembro de 1851. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do l.\luni
cipio da Côrt.e faça extensiva a disposição do Art. 
li." do Rerrnlamento tle 31 de Dt>zcmbro de 1Hiíl 
aos livros dos Tabdliàcs e Escrivics dos diversos 



( 17 ) 

Juizos, em quanto não se põe á renda papel apro
pr·iado a laes livros. 

Rio em 24 de Janeiro de 1853. --Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N. o 17.- Em 25 de Janeiro de 1853.- Quando pres
creve o direito dos credores por Conhecimentos passa
do.ç pelos Arscnacs c outros Estabelecimentos semelhantes. 

Joaquim José Rodri~ues Tones, l}residente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , tendo visto que 
no Thcsouro Nacional se tem entendido que a dis
posição do Art. 51 da Lei de 18 de Setembro de 
1 ~)1~5 compr·ehende os Conhecimentos passados pe
los Arsenaes, e outros Estabelecimentos publicas se
melhantes; e conseguintemente que prescreve o di
reito dos possuidores de ti tu los dessa especie, quan
do não for requerido o pagamento delles dentro de 
hum anuo da sua data, declara que não estão com
prehendidos nella estes títulos de di vidas, cujo pa
gamento póde ser requerido em <tuanlo não pres
crever o direito do credor, nos termos do Decreto 
ele 12 de Novembro de 1851 n. 0 857. 

Thesouro Nacional em 25 de Janeiro 1853. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 0 18.-GUERRA.-Em 25 de Janeiro de 1853.
Sancciona a pratica de haver Porta.~-machados nos 
Corpos de Fnzilciros, e marca quantos compele á cada 
Companhia, e por quem devem ser commandados. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 
Guerra em 25 de Janeiro de 1853. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Impera
dor, a quem foi presente o Officio de V. Ex.' 
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:sobre 11." ;,t;5, datado de 4 de Novembro do anno 
lindo, pedindo que seja explicitamente sancciona~ 
da a pratica de haver Portas-machados nos Ba~ 
talhões de Infantaria, marcando-se igualmenle o 
numero de tacs praças que deve te1· cada Com
panhia; Hou,·e por bem o Mesmo Augusto Senhor 
Oeterminar por Sua immediata e Imperial Hesolu~ 
~'à o de 1 G do corrente mez , tomada sobre Con
sulta do Conselho Supremo Milita1·, que os Corpos 
de Fuzileiros designados no Plano da ultima or~ 
ganisaçào do Exercito , que baixou com o Decreto 
11." ll::\2 de H) de Abril de 1851 tenhão Poi·tas
machalios na razão de dous por Companhia , o~ 
(1uaes serão commandados por hum Cabo de Es
<Iuadra da escolha do Commandante do Corpo. 
U que communico a V. Ex. para sua intelligencia 
e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello.- S1·. Antero José Ferreira de Brilü. 

N." I !1.- F,\ZENDA- Em 26 de Janeiro de 1853. 
Pagamento de ordenado a /~'mpregado nomeado para 

servir interinamente. 

Joaquim José rlodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, approva o proce
dimento de que deo conta o St'. lnspectOI' da The
souraria da Fazenda da Província do Pará n. o H !l 
de 20 de Novembro ultimo, de haver mandado 
abonar ao :Fiel do Thesoureiro daquella Thesou
raria José Henriques Cardoso de Castro, nomeado 
pela Presidencia da Província para Thesourciro in
terino da Alfandega, por inteiro o ordenado respe
ctivo e porcentagem , vi:;to ter sido aquelle :Fiel 
norueado pua hum emprego vago de Hepartição 
tliversa, ficando por isso sob a regra de que o nomea~ 
.4.\o e provido, posto qne interinamente para hum 

' I 

I 
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emprego vago, tem direito a perceber: todos os 
vencimentos respectivos. Se a nomeação interina fosse 
para hum emprego vago da mesma Repartição, 
a Thesouraria, nesse caso, teria lugat· a applicaçõ.o 
do Art. 7. 0 do Decreto n. 0 450 de 27 de Julho de 
181,.6, que tem por fim regulai· as substituições e 
serventias de empregos vagos, pelo que pertence aos 
vencimentos de cada h uma Repartição, e entre 
os Empregados della. 

Thesouro Nacional em 2G de Janeiro de 185;3. 
Joa(JUirn José Rodrigues Torres. 

N. 0 20.- Em 2G de Janeiro de 18:>:~.- Os escripto
rios ott casas em que se vendem os bilhetes de entra
&~ para os espectar:ulos publicas não estão comprehendi
dos no § 9. 0 do Art. 20 do Regulamento de 15 de 
Junho de 1844. 

O Sr. Adiminist.rador da Recebedor·ia do 1\lu
nicipio fique na intelligencia de que não se póde com
prehender· no§ 9. 0 do Art. 20 do Regulamento de 15 
de Junho de 1844, para o effeito de pagar o imposto 
de escriptorio, o compartimenlo de hum Theatro, 
ou outra qualquer sala de espectacnlos publicas onde 
se vende os bilhetes de entrada, sendo por lanto o 
recurso de João Caetano dos Santos a respeito da exi
gencia do imposto de escriptorio do Theatro de S. Ja
nuario correspondente ao anno de 1850- 51 defe
rido nesta parte; e indeferido quanto ao imposto 
sobre seges, porque não apresenta documento al
gum que justifique a allegação de que não está obri
gado a tal imposto. 

Thesouro Nacional em 2G de Janeiro de I 853. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.0 :21.- Em :26 Je Janeiro de 1853.- Continua
ção da cscripturação c pagamento de serviços do exer
cício de 1851- 5'2 ate o fim de Março. 

Joaquim José Hodrigues ToiTes, Presidente do 
Tribunal do Theosuro Nacional, tendo presente o 
Olficio do Sr. ln:'pector da Thesouraria da razeu
da do Pará de :!:2 do mez passado, sob n. 0 

157, em 
que lhe communica que em Ses~ão Ja Junta Jessa 
mesma data, e tle conformidade com as diiipoú
ções da Ordem cii-cular de 22 de l\Ia1·ço de 1851 n.o 
'116, resolvera que se continuassem a pagar servi
ços pertencentes ao Exercício de 1851 - f>2 e a 
es~ripturar os pagameu{os feitos nos Livro~ ddle 
ate o fim de 1\larço do corrente anno, em que 
os mesmos LiHos continuão abertos para os fins 
declarados nns lnstt·ucçõcs Je 1 ~J de Novembro de 
18'r3 e 12 de Fevereiro de 1847; e outrosim 
que se limitava a esse pt·azo por entender com os 
Membros da Junta: 1lue o de 6 mezes de que Ira
ta o Art. :v,. da Lei n." 628 de '17 de Sete:nhro, e 
a Ordem circular de 7 de Novembro de 185 I foi 
somente relativo ao Exercício de 1850-51 , segun
do o <{Ue dispõe o Art. ')[) da Lei n. o fl8ü de ü de 
Setembro de '1850 , declara ao mesmo Sr. lns
pector que na resolução que tomou obrou de ac
cordo com a Lcr~islação citada; mas que a Ordem 
de 22 de Março de '18G 1 , acima citada, foi revo
gada pela de 18 do corrente mez, sob n. 0 1, e 
o ' que nella esta detenninado o que se deve prati~ 
car nas Thesourarias de Fazenda ácerca do obje
cto de que trata no seu Officio: e, pelo que res
peita ao supprimento de !r .• ooo.mooo feito á The
sour·aria do Amazonas por conta do Exercício de 
'1851 ~52 para ser empregado em pagamentos se
melhantes, que desnecessario se torna [l vista da 
deliberação ultimamente tomada pelo 'fhesouro; 
mas que deve couservar a escripturação como foi 
feita nos Livros dessa Thesoura1 ia, c como deve 
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ser na do Amazonas, não fazemlo extor11o daqucl
la quantia, por· que dali i nenhum inconveniente 
r·esulta. O que communico ao mesmo Sr. lnspector 
par· a sua i u te li igencia e execução , e ern resposta 
ao mencionado Officio. 

Thesouro Nacional em 26 de Janeiro de 1853. 
Joaquim José H.odrigues 'fones. 

N. o 22. - Em 26 de Janeiro de 'i8r>:L -- Sobre o pa
gamento do saldo aos Ofliciaes refonnwlos antes da 

apresentação de suas Patentes . 

.Joaquim José Rodrir,ucs Torres, Presidente 
do Tr·ibunal elo Thesouro Nacional, tomaudo em 
consideração o Oflicio que lhe dirigira o Sr. Presi
dente da Província de Pernambuco de 29 de Novem
hr·o do anno passado, sob n. o 8!~, ponderando os 
inconvenient<.:!s que resultão de não serem par.os sem 
a apresentação das patentes os Officiaes Militares, 
((Ue forão reformados nos termos do Art. 9. • da Lei 
de 18 de Agosto de 1852, á cerca do que lhe repre
sentava o Commaudanle das Armas da mesma Pro
víncia, e reconhecendo a exactidão das observações 
feitas, ordena ao Sr. lnspector· da Thesouraria de 
Pernambuco que applii[UC aos referidos Officiaes as 
disposiçõe:; da Ordem circular• de 3 de Abril do armo 
passado, sob n. 0 7, observando-se na sua execução 
o seguinte : a The,;ouraria de Fazenda deverá dar 
guia aos referidos Olficiaes com as quaes irão pagar 
na Estação competente o sello da:; Patente:>, e os 
direitos de 5 por "/. pela duodecima parte delles, 
como lhes he permittido por Lei ; devendo ser 
taes guias apresenta~Jas ao respectivo Pagador para 
que estes veritlquem o pagamento do sello : e quan
do os ditos Officiaes obtiverem as Patentes deverão 
apresenta-las nas mesmas Estações em que pagárão 
os direitos, para que estas á vista das rel'er·idas 
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guias , averbem na Patente o pagamento do sello 
e dos direitos de 5 por 0 /o (luc constar das mesmas 
guias, pondo-lhe novo sello no lugar competente, 
e declarando as ualas e <{'Iantias de cada hum 
dos taes parramentos , recebendo n~sse acto as 
mesmas rn11as, c canrellando-as na. forma de Art . .. 
10 do lkrru(:li!I<!IIIO d<~ 10 d<: .lull1o d1: IX~10: <: .. 
se por ventura n:ío <~stiverem p·•(~os Íllle(~ralmen-
1<' d<' f1 por ".· .. ai<: a apn~~enla<~:io das Patentes 
t'ttiiiÍIIIIHI'Úll a avt•rhar-st~ 11l'llas o:-~ ull.l'I'ÍtHes pa.-

u~uncnlos. 
Thesouro Nacional em "lG <I e Janeiro de 1853. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

N." 23.- I:\IPEHIO.- Aviso de '27 .Janeiro de 1853. 
Jlemctte ao Presidente da l'rnrincia tlc 8. Pedro copias 
dos Decreto.~ n os I .I 07 c 1. 1 08 qnc mandrio proceder 
a nova.~ Eleiçiles para Jui::;es de Pu::; na.~ Frcguc:ias 
de Santa Maria da Boca du Monte c Taim; c deter
mina que a.~ Camarns Jlhmicipncs transactas proccdão 
a novn apnraçâ.o geral de Vcreadnrc.~, eliminando o.~ 
votos resultantes da clei~:ão annullad(t etn cada hntn(t 
das ditas Frcguczias. • 

1.a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
Gocios do Imperio em 27 de Janeiro de 1853. 

Illm. e Exm. S1·.- Sua l\lagestade o lmperadot· 
1\Ianda remetter a V. Ex. as inclusas copias dos 
Decretos n.os 1.107 e L·1 08 de 23 do corrente.~ 
pelos <pwes, tendo sido annullauas as Eleições 
l\Iunicipaes a <tUC se procedera em 7 de Setembro 
proximo passado na Fregliezia de Taim uo 1\lunici
pio da Cidade do Hio Grande, e na de Santa Maria 
da Boca do 1\lonle do Município da Cachoeira, se 
manda proceder a nova Eleição para Juizes de Paz 
em cada huma das rncneionadas l',reGnezias: e lia 



por bem que, na conformidade dos mesmos Decre
tos , ex peça V. Ex. as precisas ordens aos Juizes de 
Paz do (1uadriennio tiudo, a quem competir a Pre
sidencia da 1\lesa Paroehial em cada huma daquel
las Freguezias, para qué, na conformidade do Art. 
tiO da Lei ltegulament<u· das Eleições, designem e 
annuneiem por Editaes o dia em que deve ter lu
~>::11· a nova Eleicào, e a ella IJrocedão com toda~ 
~ . 
as solemuidades prescriptas na mesma Lei; cum-
prindo outrosirn que V. Ex. expeça tarnbem as 
precisas ordens para que reunindo-se as Carnaras 
Municipaes Lrausactas em cada hum dos sobreditos 
Municípios procedão a aova apuraçiio gemi deVe
readores, elirniuados os votos resultantes da Elei
cão annullada em cada huma das referidas .Fref:Yue
~ias, visto nã.o poderem cllas mais concorrer para 
a Eleição de Vereado1·es, po1· se achar· já finda a 
mesma Eleição, e a muito conhecido o resultado 
da votação em cada huma das outras Freguezias, 
que fórmão a maioria dos respectivos Municípios. 
O que tudo commnnico a V. Ex. para seu conheci
mento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Francisco Gonçalves 
Martins.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N." 1''·- Aviso de 27 de Janeiro de 1SG:~.
Df'lermina que a5 l'residcncias das l'rovincia.ç, JI01' or
casiüo de cwnprirem a Cirwlar de '1 11 de Jlim'('O de 
1848 , t·cnwlliio a mda hum dos .!Jlinistcrios huma 
r:opút Oll exemplar impresso do llelatorio , que na 
fórmn da dita Cirwlm· devem enviar á Secretaria 
d' Estado du,ç i\'egocios do ImpeTio. 

1." Scc~·:ío. 1\io de .Janeiro. l\linisterio dos Nc
gocios do lmpl'rio em 27 de Janeiro de 1~:í3. 

Illm. c Exm. Sr.~ Havendó Sua 1\Jagestadc o 
l rnperador por bem que as Presidencias das Pro-



vincias por occas1ao de cumprirem o preceito que 
lhes he imposto no Aviso cii·cular de 11 de Março de 
1848, rernettão a cnda hum dos Ministerios h uma 
copia ou exemplar impresso do Relatorio, que na 
fórma do dito A viso devem enviar a esta Secre
taria d' Estado, com as observações que julgarem 
a pr·oposito ácerca dos negocias que especialmente 
interessem a cada hum dos mesmos Ministerios: 
assim o communico a V. Ex. para seu conheci
mento; previnindo-o de que se ha por muito re
commendaclo a V. Ex., e a todos os seus successo
res na administração dessa Província a fiel execu~ 
cão desta ordem. 
• Deos Guarde a V. Ex.- Francisco Gonçalves 
1\Iartins.- Sr. !lrcsidente da Província do Ama
zonas. 

Na mesma conformidade e data aos demais 
Presidentes das Províncias. 

N.o 2:í. --FAZENDA.- Em 28 de Janeiro de 1853. 
Se/lo das licenças para celebrar .Missas e ministrar 

Sacramentos em casas particulares . 

.loacp1im .lo:oé Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal Tltcsonro Nacional , tendo presente o 
Ofiicio do Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda 
da Provineia do Pará de 19 de Abril de 185'2, n. e 55, 
consultando se o l)arocho cstú autorisado a celebrar 
Missa e mini:;trar Sacramentos, em casa particular, 
fóra dos casos urgentes, independente de licença 
por· cscripto c consequentc pagamento do sello: 
responcle ao mesmo Sr. Inspector que como a taxa 
do sello he imposta sobre titulas ou papeis, e não 
são sujeiY'fs a clla os actos que não se apresentão 
por cscripto em alguns dos títulos ou papeis que 
o llegulamento menciona, o que compete ás Au
toridades Fi,;caes he dili~enciar saber, não se de-
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via preceder huma licença da Autoridade ecclesias
tica , mas se de facto a houve por escripto pa
ra exigir o respectivo sello. 

, Thesouro Nacional em 28 de Janeiro de 1853:
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.o 26.- Em 28 de Janeiro de 1853. - Sobre 
a escriptnmção do exerczcw de 1 ~!J1- !J2. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, ordena que a dis
posição da Ordem circular de 18 do corrente mez, 
sob n.0 1 , se.1a tambem applicada ao mesmo The
souro. 

Thesouro Nacional em 28 de Janeiro de 1853. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N." 27. - Em 28 de Janeiro de 1853. - Conti
nuaçiio d(( arrecadação da receita de 1851 -52 pela 

Ilecebedoria até o fim dc.~te mez. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do Muni
cípio fique na intelligencia de que a Ordem de 31 
de Dezembro de 1850, n. o 263 , que ampliou por 
mais dons mezes o prazo addicional do Exercício 
de 1849- 50, não fez esta disposição extensiva aos 
Exercícios seguintes, e conseguintemente subsiste a 
respeito delles a do Decreto de 20 de }'evereiro de 
18!~0; não obstante o que ordena-lhe que con
tinue a fazer pela mesma Repartição até o fim do 
corrente mez, a arrecadação da Receita do Exerci
cio de 1851 -52, a qual será escriptnrada no The
souro como cobrança de divida activa. 

Thesouro Nacional em 28 de Janeiro de 1853. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

\ 
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N.o 28. -Em 28 de Janeiro de 1853.- Os Corre
tores pagão o imposto do semestre em qtw são 

passados os seus Titulas. 

O Sr. Administrador da Rece}:)()doria do Mu
nicípio fique na intelligencia de que, se os títulos 
de Corretores de Fu1~dos Publicas de Frederico 
Grundtuig, e Antonio Joaquim da Silva e Castro 
f01·ão passados no corrente semestre, deve cobru 
dos mesmos somente metade do imposto annual, 
como já se determinou a respeito de Pedro L~o
poldo dos Guimarães Peixoto, e Manoel da S1lva 
Castro Pereira. 

fjfl en: ~S d,c .T:: .. :::1ei;·0 de 1~~}.'-t- Joaquim 
L.~c r.-._~ 

~-" ~9.- GrERRJ .. - Circular Em :28 de Janeiro 
de I S53. - üta[l(/,yc flllC os Pr··údcntt's somente 
possâo conceder as Praras de prct liccnra registrada, r 
por tres me:;es, salvo sendo por motivo de molestia. 

Rio de Janeiro. :\Iinisterio dos Ne.<!ocios da 
Guerra em 28 de Janeiro de '1853. a 

lllm. e Exm. Sr. -Reproduzindo-se os casos 
de se concederem nas Províncias licenças com ven
cimento {t Cadetes e outras praças de pret, o que 
por abusivo não deve continuar, de Ordem de 
Sua J\Iagestade o Imperador, fique V. Ex. na intel
ligencia de que, alêrn das licenças com vencimento 
para tratamento de saurlc ~ coufurme for aconse
lhado pelas inspecções de saudc, não deverá V. Ex. 
conceder outras, que não sejão registradas, e até 
tres mezes. 

Dcos Guarde a V. Ex. -Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello.- Sr. Presidente da Provincia de ... 

N. B. Na Circular dirigida ao Rio Grande 
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do Sul intercalarão-se, depois das palavras- ins
pecções de saude- as tieguintes - ou para fre
quencia do Curso estabelecido nessa Província. 

~·~·· 

'(. N.o 30.- Aviso de 29 de Janeiro de 1853.
Ao Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul 
dando diversas providencins tendentes á fiscalisação das 
despezas dos Ilospitaes Militares nessa Provincia. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da: 
Guerra em 29 de Janeiro de 1853. 

lllm. e Exrn. Sr.- De Ordem de Sua Mage~tade 
o Imperador, e a hem do serviço publico, re
metta Y. Ex. á esta: Secreta•·ia d'Estado c0m a maior 
bt·evidade possi\'el: 1: o& mappas originaes dia rios,. 
semanaes, e mensaes do movimento dos Hospitaes~ 
quer volantes, quer fixos , desde Julho de 1851 
até Junho de 1852: 2.0 os mappas estatísticos pa
thologicos durante a mesma data: 3. o todas as 
baixas e ai tas das praças dos di versos Corpos en
ti·adas na mesma data para os Hospitaes, e bem as
sim copias de tudo quanto pude•· esclarecer á es
cripturação desses Corpos sobre as entradas de pra
ças nos Hospitaes , e suas sabidas, com declara
ração do nome d() Cirurgião-mór Director de ca
da Hospi~al, se for isto possivel: 4. o as 'i. as ou 
2.as vias de todas as contas de despezas feitas com 
este ramo de serviço , desde Julho de 1851 até 
Junho de 1852: 5. 0 as contas do Hospital de S. 
Gabriel desde 1850 em diante , e os mappas que 
tiverem acompanhado essas contas, e as d()i de 
Bagé durante a direção do Z. o Cirurgião do Corpo· 
de Saude do Exercito Doutor Bernard() José de Fi
gueil~edo, e os rnappas que as acompanhárão. 

Para que assim seja cumprid(} , e com a 
pontualidade que hc t<io neccssaria, V. Ex. expe-

' 
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dirá as prec,isas ordens ao Commando das Armas, 
e á Thesouraria com especiaes recommendações, 
e áquelle lambem ordenará , que as contas de 
despezas dos Rospitaes sejão acompanhadas de 
mappas semanaes e mensaes do movimento das 
praças tratadas, do mappa estaLisco patlwlo[~ico, 
e do rnappa, cujo modelo foi ahi pela Commis
são, que teve de examinat' as contas da Repar
tição de Saude, expedido aos Dit·ectores dos 
Hospitaes, no qual se deve explicar o I{IIC con
some em medicamentos cada hurna praça ctn 
particular; e á esta que, processadas as contas 
dos Hospitaes, as remetta imrnediatarnente á esta 
Secretaria d' Estado , com todos os rnappas c 
esclarecimentos acima referidos, para serem aqui 
moralmente examinadas por pessoa profissional , 
á fim de que o Governo possa ter de prompto 
conhecimento de qualquer desvio, relaxação, ou 
deleíxo que tenha bJ.vido. 

Finalmente V. Ex ordenará cpw seja fielmente 
executado o Regulamento de 17 de ·Fcvereiw 
de 1852. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel felizardo 
de Sousa e Mello. - Sr. Presidente da Província 
de S. Pedro. 

N.0 31.- FAZENDA.- Em 29 ele Janeiro de 1853. 
Revalidação de sello tle letra saccadlt a favor 

da Fazend(t Prorincial. 

Illm. e Exm. Sr.- Recebi o Officio de V. Ex. 
de 17 de Setembro do anno passado , sobre o sello 
da letra sacada a favor da Fazenda Pt·ovincial 
por Luiz Antonio Rodrigues de Almeida, e aceita 
por João Baptista Ribeiro de Faria , e devo de
clarar a V. Ex. que, embora á vista das decisões 
deste Ministerio de 6 de Outubro de 1847, e 3 
de Janeiro de 1850 ás Presidencias de l\1inas c 
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Pernambuco, e da Ordem n.0 1M~ de :30 de Abril 
de 1851 á Thesouraria do Piauhy não se póde 
deixar de considerar sujeita a revalidação a letra de 
que se tez menção ; sendo todavia certo que, até 
a publicação do citado Aviso Je 3 de Janeiro de 
1850, nào•só a Thesouraria e outro:> Empr·ega
dos }'iscaes , como· a Presidencia dessa Província , 
de1·ão diversa intelligencia á disposição do§ 1. 0 do 
Art. 15 da Lei de 21 de Outubro de 1843 , jul
gando-a extensiva aos títulos que interessarem á 
fazenda Provincial , e que assim a fizerão exe
cutar, e não permittindo a justiça que as parte!i, 
que devião então sellar: taes títulos, sejào hoje pu
nidas por huma falta que não lhes he impu.tavel, 
nesta data expeço as ordens nccessarias para que 
a mencionada letra e outras , que por ventm·a 
se achem em identicas circunstancias, paguem sim
plesmente o sello proporcional dentro do prazo 
de 30 dias, que lhes será marcada por EdiLaes 
pela Thesouraria de Fazenda nessa Província. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro 
em 29 de Janeiro de 1853.- Joaquim José Rodri
gues Torres. -Sr. Presidente da Província de Per
nambuco. 

N.o 32. - Em 31 de Janeiro de 1853. - O lugar 
de Cartorario de Thcsouraria de Rendtts Gcraes hc 
incompatível com semelhante lugar da Administração 
Provincial. 

Joaquim José Rodrigues Torres, !~residente do 
Tribunal do Thetiouro Nacional , responde ao Officio 
do Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província de Minas Geraes n. o 1 O 1 de 23 de De
zembro do armo passado, declarando-lhe que he 
incompatível o lugar de Cartorario da Thesouraria 
de Fazenda, com o de igual categoria da Admi
lvstração Provincial ; e por isso cumpre ({UC o 



Sr. Inspector faça disso sciente ao Cartorario dessa 
Thes.ouraria , que aecumula os dous emr}regos, 
para que. peça a sua exooe1·ação de Cartorari() da 
Administração Provincial no caso de querer con
tinuar á servir nessa Thesouraria. 

Thesonro Nacional em 3'1 de Janeiro de 1853. 
Joaquim José Rodrigue:5 Torres. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO . 
Bl\ASIL. 

f~ 

. 1843. 

Tül\10 16 CADERNO 2.0 

N. • 33.- IM PERIO.- A viso do 1. o de Fevereiro dé 
18:)3.- Declara ao Juiz de Paz da Ilha do Governadm·, 
que visto não se ter ate hoJe feito a conrocação da Junta 
de Qualificação para rever a lista dos votantes, a elle, 
como actual Juiz de Paz mais votado, cumpre quanto 
antes faze-la, devendo para esse fim conrocar os antigos 
Eleitores. 

1.a Secção. Rio de Janeiro. J\Jinisterio dos Ne
gocios do Imperio ern o 1. o de fevereiro de 1853. 

Levei á Presença de Sua Ma[j('Stade o Impera
dor o Officio de 26 do corrente mez, em que Vm. 
peq~unta se não tendo o Juiz de Paz do 1.· 
anno do quadriennio passado feito a convocação 
dos Eleitores e supplentes que hão de formar a 
Junta de QualiHcação desta Freguezia, e achando
se actualmente elle, o 2.0 e o 3.0 Juizes de Paz 
doentes, deverá Vm. na qualidade de '•·o Juiz 
de Paz do dito quadriennio, presidir á referida 
Junta, ou se o deverá fazer como Juiz de Paz do 
1. • anno do actual quadriennio; e hem assim 
a quem se deverá convocar para formar as tur
mas, se aos Eleitores e supplentes antigos, ou aos 
ultimamente nomeados: l\landa o Mesmo Augusto 
Senhor Declarar-lhe, que visto não se ter até hoje 
feito a convocação da Junta de Qualificação para 
rever a lista dos votantes, a V m. , como actual 
Juiz de Paz mais votado , cumpre quanto antes 
\ 
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faze-la, devendo para esse fim convocar os anti
I!OS Eleitores, que são os da presente Legislatura, 
~ qual só finda depois que, reconhecidos os pode
res dos novos Eleitore~, começar a funccionar a 
futura Camara dos Députados. 

Deos Guarde a V m. - ·Francisco Gonçalves 
Martins. -Sr. Juiz de Paz da Ilha do Governador. 

N. 0 3/L- Aviso de 3 de Fevereiro de 1853.
Declara ao Presidente das Alagoas, que .çendo da ex
clusiva competencia da Camara dos Deputados decidir 

··sobre a lcgalidrule das cleir,ücs por occasião de verifi
car os poderes de seus Membros, a clla se remette, para 
tomar na consitlerar,ão que merecer, o sen O{ficio em 
que wlnnette ao conhecimento do Governo a del-ibera
ção que tomara por em quanto ácerca do numero de 
Eleitores que deve dar a Ft·eguezia de S. Miguel. 

1 .a Seccão. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ne
gocios do Únperio em 3 de Fevereiro de 1853. 

Illrn. e Exm. Sr.- Subio á Presença de Sua 
Magestade o Imperador o Officio N .0 53 de 8 de 
Outubro do anno proximo passado, em que V. 
Ex. submette ao couhecirnento do Governo a duvi
da em {[UC se acha ácerca do numero de Eleito
res que deve dar a Freguezia de S. Miguel, e a 
deliberação que tomara de decidir por em quanto 
que désse 21, fundado em que, apresentando elle 
pela actual qualificação 75, numero superior ao 
das ultimas Eleições, restava seguir o que deter
mina a segunda parte do Art. 52 da Lei de 19 da 
Agosto de 1 RH.i; mas acontecendo que em 1842 
désse 65, e em 18q.5, eleiçiio que substituio a de 
184/~, fosse o Coller,io annullado, deixárão de exis
tir os dons termos da di ta Lei, pelo que deliberou 
V. Ex. que servissem de base as eleições de 184.7, 



e 1849: e o Mesmo Augusto Senhor Manda decla
rar-lhe que com quanto fosse mais conforme com 
o disposto no Art. 52 da Lei que para a fixação do 
numer·o de Eleitor·es da mencionada .Fregnezia ser
visse de norma a Eleição alli feita em 18!~2, expras
samente designada na. L?i, e a de 18!~ 7, que sub
:;titnio a que deixou de fazer-se em 181,1,., tambem 
desir,nada na mesma Lei, todavia, estando já con
cluídas as Eleições nessa Província, <'l sendo da ex
clusiva competencia da Camara dos Deputados de
cidir sobre a legalidade della por occa~ião de ve
rificar os poderes de seus membros, á referida 
Camara se remette o Officio de V. Ex. para o to
mar: na consideração que mcr·ecer·. 

Deos Guarde a V. Ex.- l~raneisco Gonçalves 
Martins.- Sr. Presidente da Província das Alagoas. 

N:' 35.- Aviso de 3 de Fe,·creir·o de 18G::l.
Ordena ao Juiz de Paz mo i.~ 1:otrulo rio ])istrir:to ria 
~Matriz da Frcguczia de S. José desta Cârtc no att1.tal 
quadricnnio, que . como tal passe a presidir aos tra
balhos da revisão da qualificação da memw Frcguczia, 
visto acharem-se impedídos o .Juiz de Paz mais votado 
do quadriennio findo, todos os seus 1'mmcrliatos em 
Doto.~ e os do Districto mais. prpximo, c dá outras 
providencias sobre os mesmos trabalhos. 

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Negoc~os do Jmperio em 3 de J:<'evereiro de 1853. 

Achando-se interrompidos os trabalhos da rc
\'Ísão da qualificação da Freguezia de S. José desta 
Cidade por· se acharem impedidos o Juiz de Paz 
mais Yotado do quadriennio findo, e todos os seus 
immedíatos em ''otos; bem como os do Districto 
mais proximo: lia Sua l\Iagestade o Imperador por 
bein <{llC Vrn. na qualidade de Juiz de Paz mais 
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votado do Districto da Matriz no actual quadrien
nio passe a presidir aos indicados trabalhos, a 
fim de que tenhão estes regular andamento; fi~ 
cando na intelligencia de que de\'erá passar a Presi
dencia ao Juiz de Paz mais votado do quadrien
nio passado ou a qualquer dos seus legitimos sub
stitutos, logo que elles se apresentem. E porque, 
alêm da falta do Juiz de Paz, esteja a Junta de 
Qualificação reduzida somente a dous Mesarios , 
por terem sido os outros dous dispensados, cumpre 
<JUC apenas Vm. ~e apresente seja hum dos pri
meiros trabalhos da mesma Junta o chamamento 
de dous cidadãos que tenhão as qualidades de Elei
tor, para substituir os dous l\Iesarios dispensados 
peln maneira prescripta no Art. 29, da Lei Regu
lamcn ta r das Eleições. 

Deos Guarde a V m. - Francisco Gonçalves 
1\lartins.- Sr. Juiz de Paz mais votado do Districto 
da l\latriz da Frerruezia de S. José. 

N." 36.- GUERRA.- Circular de 3 de Fevereiro 
de 18:53. - Determina que os MaJores dos Corpo.~, 
ou q11em suas vezes fi:: e r como Fiscaes, c que o.~ Se
cretarias , Agentes , c Quarteis-mestrc.~ niio scjüo 
empregados em serviço, que os prive de exercer a.~ 
suas (ancçües , e.rccpto em casos urgentíssimos rlc 
segurança publica. 

Rio d~ Janeiro. l\linisterio dos Ne.o:ocios da 
<1 

Guerra em 3 de l~evereiro de 1853. 

lllm. e Exm. Sr.- D€terminando Sua Mages
tade o Imperador que os Majores dos Corpos ou 
quem suas vezes fizer como :Fiscaes, os Secretarias, 
Agentes, e Quarteis-mestres nunca sejão emprega
dos em serviço tal que os prive de exet·cer· suas 
funcções, e (fllC esta Ordem jámais seja infringi-
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da, excepto em caiOS urgentíssimos de segurança 
publica, assim o declaro a V. Ex. para que seja 
pontualmente cumprido pela parte tpie lhe toca. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardl' 
de Sousa e Mello. - Sr. PresiJente da Provincia 
de .... 

N. 0 37.- UIPEIUO.- Aviso de !~ de Feve~·eiro de 
1853.- Approva a deliberaçiio que tomou o Presidente 
da Província do Espirüo Santo , de ordenar á Camaru 
Municipal de Beneventc que não empossas.~e nos car
gos de Vereador e Juiz de Pnz a Francisco Dias de 
Carvalho, e Ignacio de Loyola c Silva, porque, núo 
tendo sido qualificados, não podião ser eleitos zwru 
aquclles cargos. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
gocias do Imperio em 4 de Fevereiro de 183:{. 

Illm. e Exm.- Só podendo ser Vereador ou 
Eleitor o que puder votar na respectiva Assembt(:a 
Parochial, Art. 53 e 98 da Lei de 19 de Agosto de 
1846, e só podendo ser Juiz de Paz o que puder 
ser Eleitor, Art. 99 da mesma Lei; e não podendo 
votar nas Assembléas Parochiaes quem não estiver 
incluido na qualificação, Art. 50 da referida Lei : 
Manda Sua Magestade o Imperador declara1· a V. 
Ex., em solução ao seu Officio n. 0 10 de 26 de Ja
neiro ultimo, que beQl resolveo V. Ex. ordenando á 
Camara Municipal de Bencvente qne não empos
sasse nos cargos de Vereador e Juiz de Paz a Fran
cisco Dias de Carvalho, e lgnacio de Loyola e Silva, 
visto que não estando qualiticados, não podião ser· 
eleitos para aquelles cargos; cnmprinuo por tanto 
que sejào chamados para substitui-los o~ irnm,edia
tos na ordem da votação. 

Dcos Guarde a V. Ex.- l~rancisco Gonçalves 
Martins- Sr. Presidente da Província ôo Espírito 
Santo. 
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N. 0 38.- Aviso de !,. de Fevereiro de 1853.
Declam ao Prcúdente da Província de S. Cathari
nn , que o Cidadiio pronunciado nüo póde ser 1Jotado 
para Juiz de Paz; bem oomo que não devem ser ac
cwnulatlo.~ ao intlirilluo a quem se presuma perten
cerem votos em que ha troca, augmcnto ou suppres
s!lo de sobrenome ou appcllido. 

1.a Scccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocio~ do I(npcrio em !,. de Fevereiro de 1853. 

Jllm. c Exrn. Sr.- Foi presente a Sua l\la
rrestadc o Imperador o ü{ficio de 22 de Novembro 
ultimo, em que V. Ex. consulta se o Cidadão Ber
nardino Antonio da Costa, votado para Juiz de Paz 
da Parochia de S. Sebastião da f(w; do Tijucas no 
l\lunicipio de Pol'to nello, achando-se, quando foi 
eleito, pronunciado e condemnado em crime de 
responsabi !idade, pó de ser em passado, e exerce1· 
aquelle G:argo; e ao mesmo tempo su bmette ;í_ de
cisão do Governo as representações documentadas 
de Antonio José Pereim, pedindo que' os votos 
dados para Vereador a Francisco José Gonçalves 
Taballipa se rcunão aos que obtivera :Francisco 
Gonçalves Tab:1llipa, por pertencerem ao mesmo e 
unico individuo conhecido em todo o l\Iunicipio, 
procedendo-se semelhantemente com os votos que 
obtivera para Juiz de Paz da Parochia de Porto 
Bcllo Luiz Rodrir;ucs Pereira Rebello J e Luiz Rodri
r,nes Pereira, por serem ambos os nomes do m@s
mo itHlividuo. E inteit·ado o Mesmo Augusto Se
nhor de <[Uanto se expemle no mencionado Officio 
e representações, Manda declarar a V. Ex. 

1.0 Que j:í terminantemente se decidio por 
diversos Avisos, e especialmente pelo de 19 de 
Janeiro de 18!~9 no §;Lo, 1111e o Cídad<io pronun
ciado não pôde ser votado para Jniz de Paz, cum
prindo por tanto que nesta conformidade expeça 
V. Ex. ~s preci~<ls onlcRs á Camara Municipal rcs-
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pectiva para que se não dê posse e exercício áqnel
le Bernardino Antonio da Costa, enviando-se Diplo
ma ao irnmediato em votos. 

2." Que tendo-se já declarado pelos Avisos de 
18 de Seliembro e 6 de Outubro de 1849, que não 
devem jámais ser accumulados ao individuo a 
quem se presuma pertencerem os votos em que 
ha troca, augmento ou suppressão do sobrenome 
ou appellido, bem procedêrão a Camara Municipal 
c Mesa Paroch ial respectivas apurando em separa
do os de que tratão as representações por V. Ex. 
enviadas, não sendo licito accurnula-los como 
nellas se pede, attentos os abusos a que poderia 
dar lugar hum semelhante precedente. 

Deos Guarde a V. 'Ex.- Francisco Gonçalves 
Martins.- Sr. Presidente da Província de S. Ca
tharina. 

N. o 39.- FAZENDA. - Em 4. de Fevereiro de :Js:>:~. 
Como gc deve proceder com os alcançarlo.ç pnra f!nn 
a Fa;;ewla Nacional de tempo anterior á Lei n. o 5 U.. 
de '28 de Outubro de 1848. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em resposta ao 
Offieio do Sr. lnspector da Thesour·aria de Fazenda 
da Província de l)emambuco de 8 de Janeiro ul
timo, n. 0 2, declara ao mesmo Sr. que a respei
to dos alcançados para com a Faz~nda Nacional , 
de tempo anterior á Lei n." 51!~ de 28 de Outn·· 
bro de 1848, cujos debitas tem sido ou for·em 
posteriormente reconhecidos no ajuste e liquida
ção de suas contas , deve proceder-se na fôrma 
da Ordem 11. 0 '116 de 28 de Abril de 184-9. 

Thesouro Nacional em 4 de Fevereiro de 
1 SG3. -Joaquim José Rodri3ncs Torres. 

' 
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N.o !~O.-Em4 de Fevereiro de '1853.- Sobre resti
tui~ão de Siza. 

Joaquim Jo~é Rodriaues Tones, Presidente do 
Tribunal do Thesouro 1~acional , tendo em vista 
o Olficio do Procurador Fiscal da Thesouraria de 
Fazenda da Província de Sergipe dirigido á Di
rectoria Geral do Contencioso em 7 de Abril do 
anuo proximo passado, declara ao Sr. lnspector da 
mesma Thesourar·ia que não tem lur,ar a restitui
ção da siza paga po'r Leandro Ezequiel de Jesus 
pela troca de hurn seu sitio pelo Engenho '' Santo 
Antonio da Hosa 11 do Vir,ario Antonio José de 
Oliveira; por quanto não tendo deixaJo de tor
nar-se perfeito e eífecti vo o contracto da troca, 
nem tendo sido o mesmo julgado nullo por sen
tença para Ler lugar a re&tit.uição da siza na fór
ma das Ordens de 8 de Novembro de ·I s;~t;, e 
29 de Dezembro de 18'1-;), não deve a siza por· 
semelhante conctrato paaa ser restituída; antes 
tendo-se feito o distrato amigavel, e importan
do esse novo contracto de ITOc<• , embora dos 
mesmos ohjectos entre as mesmas partes, deve 
ser· a Fazenda Nacional paga de outra igual siza. 
Advertirá o mesmo Sr·. l11spector ao Procurador 
Fiscal ofliciante que duvidas da nattneza da que 
em seu Oflicio acima se contêm devem por essa 
'l'hesouraria ser diriaidas ao Ministro da Fazenda, 
e a fim de que tenhão a competente solução, visto 
não serem relativas a negocios, (rue podem ser 
providenciadas pelas Directorias. 

Thesouro Nacional em !~ de fevereiro de 
1853.- Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.o 41. - Em 4 de Fevereiro de 1853.- A multa 
por difl'erença de marca dene ser imposta sem attençào 
ao numero de 'Golumes, salvo quando estes se distingui-
1·em por signaes · di,versos. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional , participa ao 
Sr. lnspector da Thesouraria de l<~azenda da Pro
víncia do Ptio Grande do Sul , em resposta ao 
seu Offlcio n.0 61/J. de 2:3 de Outubro de 185'1, que, 
por despacho do mesmo Tribunal de 21,. do mez 
proxirno passado, foi provido o recurso interposto 
por· A. Ilugentobler da decisão dessa Thesouraria, 
que confirmou ern parte a multa contra o mesmo 
imposta pelus dif'ferenças de marcas e numeros 
encontmdas na conferencia do manifesto do Pa
tacho Americano Cohausey; visto que, entendido 
litteralmeute o Art. 157 do Regulamento de 22 
de Junho de 18a6, só devem ser· computadas as 
differencas de marcas sem relacão ao numero 
dos .vol;trnes, salvo quando estes "se distinguirem 
por sianaes di versos, não podendo subsistir a in
telliaeucia ua(hl em contrario pela Alfdndega da 
Cidade do Ptio Grande, porque dahi resultaria 
excessivo rigor, que certamente não teve em vis
ta o citado Artigo, quando a bem da facilidade 
da escripturaç<io, e das conferencias creou hurna 
pequena multa para maior regularidade dos ma
nifestos: por tanto deverá ser a multa, imposta ao 
recorrido, paga por cada differença de marca en
contrada na descarga sem relação aos ,·olnmes, 
se estes pertencerem a partidas on carregamentos 
com o mesmo signal ou marca. 

Thesouro Nacional em 1,. de Fevereiro de 1853. 
Joaquim Jo~é Rodrigues Torres. 

' 
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N .0 1,2.- Em G de Fevereiro de 185~. - O.~ terceiros 
Cimrgtõe.~ do Jiospital Militar tem ignaes vencimentos 
tws segundos do Corpo de Saurle do Exercito empreyn
dos em Hospitaes ou Enfermarias militares. 

Joaquim José RodriGues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro !~aeion:Jl, de conformidade 
com o Aviso do :\Jinisterio da Guena de 2X de 
Janeiro findo, ordena aos Srs. lnspectores das The
sonraria~ de Fazenda, que mandem abonar aos ter
ceiro:; CinH'giões do Hospital militar vencimentos 
ir;uaes aos dos seGtmdos Cin1rgiões do Corpo de 
S:tnrle do Exercito, ernpr·eGados em Ilospitaes ou 
Enferrnar·ias militares, confor'!l1e o Art. 25 do Re
gulamento de 22 de Fevereiro de 185 I , e que as
sim se lhes pague desde o principio do col'l'enta 
excrcieio , levando -se á rubrica. - Corpo de Sau
de do Exercito. 

Thesouro Nacional em G de ·Fevereiro de 
1853. Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.o !r.:J.- Em 7 de Fevereiro de 1853.- .Modo do 
pagamento da porcentagem aos encarregados da venda 

do papel se/lado. 

Foi-me presente o Ofiicio que a V. S. diriG·io o 
Director Ger·al das Hendas Publicas em data de 21 
de Janeiro ultimo, sobre a maneira de pagar-se a 
commissão arbitrada aos particulares eDcarregados 
da venda do papel sellado; e cinnpre que a tal rcs-· 
peito se proceda da maneira por <iUC se pratica com 
os Collectores de Renda" Geraes. 

Dcos Guarde a V. S. l)aço em 7 de Fevereiro 
de 1 RG:L - Joaquim José H.odri~ucs Ton·es. -
Sr. JJircctor Geral interino da Contabilidade do 
Thcsouro ~acionai. 
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N.o 41L- Em 1 de Fevereiro de 1853.- Papel scllado 
. fornecido pelo Escrivão dos Feitos dn FrJ=cndn. 

lllm. e Exm. 81·.- Tendo presente a represen
tação dirigida pelo Escrivão do Juizo dos Feitos da 
Fazenda, e conformando-me com o que V. Ex. ex
pendeo no seu parecer de 3 do corrente; cumpre 
declarar-lhe que pelo papel sellado necessario pa
ra se formarem e expedirem os procesos, do qual 
falia o Aviso que a V. Ex. dirigi em data de 1 ~> de 
Janeiro ultimo, deve entender-se somente aquel
le que for in dispensa vel para organisação e an
damento delles, e só dependente do Escrivão, is
to he, o papel em que se hão de escrever os ter
mos de audiencia, de vista, de junta, da con
clusão e publicação; devendo ser apresentados to
dos os mais papeis pelas partes ou pelo Procura
dor dos Feitos para a formação dos processos com os 
respectivos seBos. . 

Assim as partes deverão apresentar, sellados 
com a taxa competente, conforme o Regulamen
to, os seus requerimentos, documentos, certidões, 
p1·ocurações, mandados de penhora, sequestro ou 
embargo, e os autos que em. virtude delles se la
vrarem, os editaes, pregões, autos de arremata
ção, artigos e allegaçóes, termos de appellação e 
aggra v o, e as respectivas petições, os de protesto, 
desistencia, e outros semelhantes, e as quitações 
que tiverem de ser juntas aos autos, c ministmr 
ao Escrivão o papel sellado para as autoaçõcs das 
causas que propuzerem em Juizo, c para se escre
verem as inquirições das testemunhas: o Procura
dor da Fazenda deverá pagar o sello das certidões 
e contas correntes, de todos os documentos, man
dados, e autos de penhora, sefluestro ou embar
gos, dos te1·mos de aggra vo e appellação, c das pe
tições delles, dos de protesto e onlros semelhan
te.:; que se ajuntarem aos processos, e ministrar 
ao &crivào o papel sellado nccessario para a ex-
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pedição do:; l1rccatorios , sentenças, traslados e cer
tidões a bem da Fazenda Nacional , e para se es
creverem as autoações das causas propostas em 
Juizo por parte da Fazenda Nacional, e as inquiri
cões de testemunhas nas mesmas causas. 
· Deos Guarde a V. Ex. Paço em 7 de l~evereiro 
de 1 S;i3. - Joa<pJÍm José Hodr·igues ToiTes. -
Sr. Director Geral do Contencioso do Thesouro 
N~cional. 

K o 4.1.- GUEltRA. -Circular de 9 de Fever·eiro de 
18::í3.- Ao.~ lnspectol'es de Districtos. Determina que 
na!: Jnspecções tomem conhecimento se são reconhecidos 
Cndclcs individuas que careção das circwnstancias que 
a Lei exige. 

Hio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias da 
Gnena em 9 àe Fevereiro de 185:L 

Tendo-se introduzido a pratica abusiva de se
rem reconhecidos Cadetes indivíduos, em quem 
não concorrem as circumstancias exigidas por Lei 
para poderem pertencer a essa Classe, Determina 
Sua Magestade o Imperador que os lnspectores dos 
Districtos , tomando conhecimento disto , quando 
procederem ás Inspecções dos Corpos, tragão ao 
conhecimento d'esta Secreta1·ia de Estado o resul
tado de suas investigações. 

O f{Ue communico a V. para que ass1m o 
tenha enteudido e cumpra. 

Deos Guarde a V.- Manoel Felizardo de Sousa 
e i\Jello. -Sr. lnspecto1· do Districto .... 



N. o 46. --- A viso de 9 de Fevereiro de H~ 53. -
Ao Cornmandante das Armas da Côrtc. - Dá n 1Jcr
daclcira intelligencia ao Art. 6." do Regulamento de 
31 de Março de 1851 sobre os exames tlo.~ Inferiores 
c Cadetes que as pirão ao primeiro posto. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 
Guerra em 9 de Fevereiro de '1853. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo sido presente a 
Sua Magestade o Imperador o seu Officio n.o 66U 
de 15 de Dezembro ultimo, pedindo esclarecimen
tos sobre a verdadeira intelligencia do Art. 6. • do 
Regulamento de 31 de l\1arço de 185'1, Manda o 
Mesmo Augusto Senhor declarar a V. Ex. , em 
conformidade de Sua immediata e ImperiaL Reso
lução de 22 de Janeiro, tomada sobre Consulta 
do Conselho Supremo Militar: 1.0 que os Officiaes 
Inferiores, assim como os Cadetes, só poderão ser 
elevados ao posto de Alferes ou Segundo Tenente, 
quando provarem que tem servido nos Postos de 
:Forriel, Segundo ou Primeiro Sargento , seis mezes 
pelo menos; mas que tanto os Cadetes como os 
Inferiores poderão ser admittidos á exame pratico, 
á fim de habilitarem-se nesta parte, mesmo antes 
de terem preenchido os seis mezes exigidos para 
poderem ser despachados: 2.0 que não sendo os 
exames pratieos considerados hum concurso de 
estudos, mas sim h uma das habilitações exigidas 
pela Lei, não sejão obrigados a fazer segundo exa
me aquelles indivíduos que huma vez forem plena
mente approvados, excepto quando qualquer delles 
voluntariamente o requerer, pois n'esse caso poderá 
ser á elle admittido. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo 
de Sousa e Mello. - Sr. Antero Jooé Ferreira de 
l1rito. 

' 
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N.o 47.- FAZENDA.- Em 11 de Fevereiro de 1853. 
Pagamn1to do soldo aos Ofliciaes militares reformados. 

Joaqnim José Rodrigues Torres, Presidente 
do T•·ibun31 do Thesouro .i\" acionai, ordena que 
nas The~our a rias das ProYincias ~e pague aos Otli
ciae5 militares 'lue forão reformados nos termos 
do c\ rtigo 9: da Lei de 18 de .-\gosto de 185'2 , os res
pectiYos :;o Idos, a pplicando-~e as disposições da or
dem circular de ~ de Abril do anno passado, sob 
n.o 7; observando o seguinte, a Thesouraria de Fa
zenda deverá dar guia aos referidos Officiaes com as 
quaes irão pagar ua Estação competente o sello das 
Patentes, e os direitos de 5 por 0

/ 0 pela duodecima 
parte delles, como lhe he permittido por Lei, de
vendo se1· taes guias apresentadas aos respectivos 
Pagadores para que estes verifiquem o p<lgamento 
do sello: e quando os ditos Officiaes obtiverem as 
Patentes deve1·ão apresenta-las nas mesmas Estações 
em que pagárão os direitos~ para que estas, á vista 
das referidas guias , averbem na Patente o paga
mento do sello, e dos direitos de 5 por "/o que 
constar das mesmas guias, pondo-lhe novo sello 
no lugar competente~ e declarando as datas e quan
tias de cada hnm de taes pagamentos, recebendo 
nesie acto as mesmas guias, e cancellando-as na 
fórma do Artigo 20 do Regulamento de 20 de Ju
lho de 1850; c se por ventura não estiverem inte
gralmente pagos os direitos de 5 por 0 /o até a 
apr·esentaçào das Patentes continuarão a averbar-se 
nellas os ulteriores pagamentos. 

Thesouro Naeional em 11 de Fevereiro de 
1853. - Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N. 0 /~8.- Em 11 de Fevereiro de 1853.- Porcenta
gem aos Administradores de .Mesa de Rendas , Collecto
res, e respectivos Escrivães das Provincia do Rio de 
Janeiro. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Tbesouro Nacional, ordena que 
os Collectores, Administradores, e Escrivães das 
Collectorias e Mesas de Rendas da Província do 
Rio de Janeiro percebão do 1.• de Janeiro do 
corrente anno em diante , das rendas que arreca
darem, as porcentagens marcadas na Tabella junta, 
com excepçào das provenientes de emprestimo dos 
Cofres dos Orphão$, bens de defuntos e ausentes, 
e cobranças executivas , por cuja arrecadação con
tinuarão a vencer as porcentagens marcadas nas 
Ordens circulares de 12 de Março , 19 e 31 de Maio 
de 1851, sob n.• 7, 16 e 17. 

Thesouro Nacional em 1.1 .de Fevereiro de 
18;)3. -Joaquim José Rodrigues Ton·es. 
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Tabclla das porcentagens que devem perceber os Colle
rtores, Administradores, e Escrivães das Collcctorias 
da Província do Rio de Janeiro , na conformidade 
da Ordem desta data. 

Collectores 
COLLECTORIAS E 1\IESAS DE RENDAS. c Adminis- Escrivães 

tradore& 

Angra dos Reis ............. . 
Cabo Frio .................. . 
ltaguahy ................... . 
~Iacahé ..................... . 
Mangaratiba ................ . 
Parati ..................... . 
S. João da Barra ........... . 
Barra Mansa ............... . 
Campos ................... . 
Cantagallo ................. . 
Capivary ................... . 
Estrella ................... . 
Iguassú .................... . 
Iiaborahy ................. . 
l\fagé ...................... . 
l\1aricá .................... . 
Nicterohy .................. . 
Nova Friburgo ............. . 
Parahiba do Sul. ........... . 
Pirahy ..................... . 
Resende .................... . 
Rio Bonilo ................. . 
S. Antonio de Sá ........... . 
S. João do Príncipe ......... . 
Saquarerna ................. . 
Valença .................... . 
Vassouras .................. . 

10 
10,2 
9 

10,2 
12 
12 
12 
8,4. 
5 
8,4 

10,8 
9 
9 
9,6 
9 

10,8 
5 

12 
7,2 
7,2 
9 

12 
10,8 
7,2 

10,8 
7,2 
6 

6 
6,8 
6 
6,8 
8 
8 
8 
5,6 
3 
5,6 
7,2 
6 
6 
6,4 
6 
7,2 
3 
8 
4,8 
4,8 
6 
8 
7,2 
1,.,8 
7,2 
4,8 
4 

Thcsouro Nacional em 11 de Feveroiro de 
'1853. - Joai{UÍm JosrS Rodrir•ucs Torres. o 
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N. o 4.9.- Em 1-1 de Fevereiro de 1853. - Sobre a 

divisão do trabalho entre o Procurador dos Feitos 
da FazendcL e seu' Ajudante. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo crescido conside
ravelmente o trabalho da competencia do Procu
rador da Fazenda nos Juizos de 1." Instancia, e 
estando demonstrado pela experiencia que não he 
possível que elle somente o vença, e que he por 
isso necessario que o reparta com o seu Ajudan
te, de modo que este sirva sem interrupção, e 
não como até aqui olliciando apenas em hum ou 
outro processo , pat·a que tenhão mais rapido an
damento as Causas da Fazenda, e não soffr·a clla 
nos seus interesses, tanto no Juizo dos Feitos, 
como em outros Juizos; cumpre que V. Ex. as
sim o determine ao dito Procurador, declarando
lhe que em geral convêm commetter ao seu Aju
dante negocias da mesma natureza para que haja 
mais facilidade e regularidade no expediente dos 
processos, sem que por isso se entenda fit·mada 
a competencia do Ajudante, de maneira que o Pro~ 
curado•· não possa mais officiar em taes processos, 
pois que lhe fica sempre salvo esse direito pela na
tureza do seu em prego; devendo tam bem, por esta 
razão, a conespondencia da Procuradoria. com a 
Directoria Geral do Contencioso ser feita por in
termedio do dito Procurador, mesmo a respeito 
dos neaocios (}Ue tiverem sido commettidos ao 
Ajudante, que a elle se deverá dirigir quando pre
cisar de alf~Um esclarecimento, ou de providen
cias, que dependào da mesma Directoria , ou do 
Tribunal do Thesouro; o que Y. Ex. fará tarn
bcm constar ao Ajudante, em resposta ao seu 
Ollicio do 1.0 de Üulubro do armo passado, em que 
reproduz a mesma pretcnção já duas vezes inde
ferida pelos despachos de 23 de Dezembro de 1844 
e 2(i de Outubro de 181,.8; bem corno que lhe fi
car'à perteneendo a porcr~nta3em das quantias que 
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por suas diligencias forem arrecadadas, prove
nientes de processos que lhe houverem sido com
mettidos, ainda que nelles tenha já officiado, ou 
posteriormente oJficie o Procurador da Fazenda. 

E porque , alêm das quantias procedentes 
das execuções pelo Juizo dos Feitos, e das arre
cadações de bens de defuntos e ausentes pelo Jui
zo respectivo , incumbe-lhes tambem promover 
nos outros Juizos a entrada para os Cofres pu bli
cos de quaesquer quantias que se devão á }'a
zenda, tenho resolvido mandar· abonar ao Procu
rador ou seu Ajudante a commissão de 1 por 0 Í 0 de 
tudo que assim fizerem recolher aos mesmos Cofl·es , 
e ao Solicitador a de 1/2 por 0

/ 0 ; o que communico 
a V. Ex. para sua intelligencia, e em solução ás 
representações dos sobreditos Procurador e Aju
dantes ; prevenindo mais a V. Ex. de que será 
nomeado hum outro Solicitador, como permitte a 
Lei de 2!) de Novembro de 184.·1 , para que o 
serviço seja mais regular e prompto, visto que 
hum só não póde bem desempenha-lo, servindo ao 
mesmo tempo perante o Procurador e o Ajudante. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 1 I de Feve
reiro de 185:3. - Joaquim José Hodrigues Torres. 
Sr. Conselheiro d'Estado Director Geral do Con
tencioso do Thesouro Nacional. 

N. 0 50.- Em U de Fevereiro de ·1X;J3.- Explicação 
sobre a matricula dos escravos. 

Devolvo a V. S. o Officio incluso do Admi
nistrador da Recebedor ia elo J\Iunicipio desta Côrte, 
declarando-lhe, para o f<Jzcr scieute ao mesmo 
Administrador, que por· nenhum modo póde ser 
adrnittida a intelligencia, que para o processo da 
renovação da matricula ger-al uo quinquennio de 
185!,.-58 attribue elle á 2.a parte do Artigo ti. 0 

do ReGulamento de 'I 6 de Abril de 1842, quando 
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suppõe que o dito Artigo manda confrontar as lis
tas apreseutadas na renovação da matricula geral 
com as do quinquennio anterior. 

Por quanto não só semelhante intelligencia se 
acha excluída pelar1.~t parte do citado Artigo, de
terminando que (( no acto da 1.' matricula a nin
guem se exija o titulo por que possue o escravo, ,, 
o que evidentemente se não concilia com o ve
xame que resultaria para os contribuintes da
quella intelligencia, sendo aliás t?ío analogos o 
acto da 1.a matricula com o da renovação da mes
ma; sepão parece fóra de duvida que a obrigação 
imposta na referida 2.a parte do Art. G. 0 de (( apr~
sentar o dono do escravo o titulo por que o pos
sue, ,, não era indefinida , mas só devia ter Jogar 
até a renovação da matricula geral , que prescreve 
o Art. 7. 0 do mesmo Regulamento; resultando 
dahi que, no caso da renovação, essa obrigação 
igualmente só he applicavel, não ao acto ou pro
cesso da renovação, mas ás matriculas occorridas 
Jepois della até a futura renovação, e tanto he 
assim que o Art. 9." do mesmo Regulamento, e o 
Art. 2.0 do de 4 de Junho de 1845 , tratando posi
tivamente da exhibição dos títulos de domínio e posse 
dos escravos, só se referem ás matriculas effectuadas 
durante o quinquennio, e não ao acto da renovação 
da matricula geral; sendo de notar que á respeito 
daquelles mesmos que são matriculados durante 
o quinquennio, depois de encerrado o processo 
de renovação da matricula geral, somente obrigão 
a apresentação dos sobreditos títulos os que, de
vendo ser matriculados no prazo de 30 dias nos 
termos dos Artigos 4.0 e 5.0 do Regulamento ci
tado de 1842, o não houverem sido, segundo já 
se acha explicado pela Ordem n. o 118 de 2t) de :Fe
vereiro de 1844 .. 

Deos Guarde a V. S. Paço em 1ff. de Fevereiro 
de 1853.- Manoel Felizardo de Sousa e Mello.
Sr. Director Geral das Rendas Jlublicas. 

' 

• 



N.o fí-1.- Em 11• de Fevereiro de '1853.- Autorisaciio 
para acceitar-sc huma doação. • 

Manoel Felizardo de Sousa e Mello, Presi
dente interino do Tribunal do Thesouro Nacio
nal, responde ao Officio do Sr. Inspector da The
som·aria de Fazenda da Província de Minas de 
12 do mez proximo passado, sob n. 0 1 , que fica 
autorisada a acceitação da doação do credito de 
2:000~000 feita por Pedro Alves de Andrade 
á Fazenda Nacional, á vista dos documentos, que 
ora são apresenta dos ao Thesouro; devendo o Sr. 
Inspector mandar della lavrar hum termo asig
nado pelo doador para sobre o mesmo termo re
cahir o despacho de acceitaçào; que igualmente 
fica autorisado a acceitar a proposta de paga
mento ofl'erecida pelo devedor, reduzindo o juro 
ao de 6 por o/., ao anno , e concedendo o par,amento 
por prestações annuaes , até !,. annos, constanles 
das letras acceitas pelo devedor, e garantidas a 
juizo da Thesouraria. 

Thesouro Nacional em 11,. de Fevereiro de 
18fl3. - Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 

N.o 52.- GUERRA. -Aviso de H de Fevereiro 
cle 185:l.- A' lJircctoria dc.tR Oúras Militares. -
Determina que o malcn.al que cstn llepartirão gastar 
seja comprado z1clo Conselho Aministrativo pam for
necimento do Arsenal de Guerm, precedendo o TCspc~ 
ctivo orçamento. 

Rio de Janeiro. 1\liuisterio dos Negocias da 
Guerra em 14. de .fevereiro de 1 R 53 . 

.Fique Vm. na intelligencia de que deverá no 
principio de cada mez remetter á esta Secretaria 
<l'Estado o orçamento do material, <tue prova-

• 
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velmente se tiver de gastar no mez seguinte , a 
fim de ser a sua compra feita pelo Conselho de 
fornecimento do Arsenal de Guerra. 

Deos Guarde a Vm.- Manoel .Felizardo de 
Sousa e Me11o. -Sr.· Vicente Antonio de Oliveira. 

N." G3.- FAZENDA.- Em 15 de Fevereiro dQ 
1853.- Sobre Capellas vagas. 

Illm. e Exm. Sr.- V. Ex. fará constar ao Juiz 
de Direito da Comarca da Capital dessa Província, 
que foi recebido o seu Officio de 19 de Janeiro 
ultimo, acompanhando huma relação de Capellas 
existentes no termo da mesma Capital , administra
das por Ordens 3.39

, Irmandades e pessoas particu
lares , com a declaração de seus encargos, e dos 
nomes dos instituidores: declarando-lhe que não 
sendo da competencia deste Ministerio os objectos 
de que trata o mesmo Officio, nada se póde pro
videnciar a tal respeito; e bem assim que está 
fóra das attribuições dos Juizes de Direito, ainda 
que em correição, inspeccionar e tomar conheci
mento dos actos da gerencia das Autoridades, e 
empregados que tem a seu cargo a arrecadação e 
despendio de dinheiros publicas ou quaesquer va
lores pertencentes á Nação, cujas contas devem 
ser tomadas pela Thesouraria na fórma da Legis
lação em vigor. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de 
Janeiro em 15 de Fevereiro de 1853. - Manoel 
l"clizardo de Sousa e Mello. - Sr. Presidente da 
Província da Bahia . 

..... 
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N.o 54.- GUElUlA.- Aviso de ·IG de fevereiro de 
1853. - Determina que no.~ Corpos de lnflmtctrin 
haja hum Corneta por Comp(tnhict , ficando add:idos sob 
o commando de hnm Cabo. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Officio de 
V. Ex. Humei·o setenta e nove de onze do corren
te, ponderando que o primeiro Batalhão de Infan
taria, hem como os outros da me~ma arma, devem 
ter hum co1·neta por Companhia para muitos 
lO!ltlCS e SÍ{jllaCS, f{tle mais convem serem feitos 
por tal instrumento, e que ha j[t oito soldados 
promptos para fazerem os referidos toques no di
to primeiro Batalhão; e pedindo a expedição das 
convenientes ordens para se lhes mandar abonar 
o soldo de cornetas, e ficarem addidos ao mes
mo Batalhão fóra do estado do serviço sob o 
commanclo de hum Cabo, declaro a V. Ex. , de 
Ordem de Sua M:HJ'Cstadc o lmJlerador, t{ue assim 

' o devera proceder; ciunprindo que rernetta a esta 
Secretaria tl"Estado o pedido para o uniforme <tue 

lhes hc proprio. 
Dcos Guarde a Y. Ex.- l\Ianoel Felizardo de 

Sousa c ;\Jello.- Sr. Antero José Ferreira de Brito. 

N. 0 :í.J.- Circular em 1G de Fevereiro de 185:L
A ug Commmulantes d11s A r mas sobre as in[ormaç1ies 
de ronductas que düo semestralmente , onlenando-/hcs 
que manifestem sua opinião sobre cada hum dos Ofli
áaes existentes nct 1'CSJ!Cct'iva Provináa. 

Rio de Janeiro. JUinisterio do5 Negocíos da 
Guerra em 1 G de Fevereiro de 1853. 

n~produzin<lo-sc os casos, em que alguns Com
maudantcs de ,\rmas sob:c va1·iados p1·etextos se 
poup;'ío a Jar inf0rma~·<Jc-S a rc:-:pcilo de seus suhor-
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di nados, pr·incipalmente de superiores Patentes , do 
que resulta virem incompletas as informações se
mestraes ; Manda ~Sua Magestade o lmperauor de
clarai' a V. S. que he de sua rigorosa obriuação, 

... e indispensavel ao regular andamento do se1·viço, 
que V. S. manifeste a sua opinião sobre cada 
hum dos indivíduos , que, pertencentes ao Exer
cito , se acharem nessa l)rovincia , podendo apenas 
em raríssimos casos servir de escusa ao cumpri
mento deste dever a falta de total conherimento 
de hum ou outro militar, mas nunca se admittin
do, corno regra, que nenhuma informação V. S. dê 
sobre toda a força do seu commando, suppondo 
que o Governo não cat·ece dessas informações para 
formar o ~eu juizo. E assim V. S. o terá enten
dido e cumprirá. 

Deos Guarde a V. S.- Manoel Felizardo de 
Sousa e 1\Iello. 

N. 0 GG.- Circular em 17 de Ievereiro de ·1853.
Aos Presidentes das PrOI'Íncias ordennndo-lhes, que 
quando informarem requerimentos , expl-icitamente de
clarem o seu juizo sobre a materia. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da 
Guerra em 17 <le Fevereiro de 1853. 

lllm. e Exm. Sr.- Acontecendo repetidas vezes 
virem á esta Secretaria d' Estado requerimentos 
tle pretenções informados pelas Presidencias , sem 
que e:;tas emittão opinião alguma a respeito, e 
apenas referindo-se as que se pedem , ou ás infor
macões de outras Autoridades : Determina Sua Ma
gestade o Imperador que em casos semelhantes V. 
Ex. seja sempre explicito, declarando o seu juizo. 

Deos Guarde ~ V. Ex. - l\lanoel Felizardo de 
Sousa e Mello. 
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N.o :>7.- FAZENDA.- Em 19 de Fevereiro de 1853. 
Prescripção do direito de requerer o meio soldo. 

Manoel Felizardo ele Sousa e Mello, Presi
dente interino do Tribunal do Thesouro Nacio
nal , participa ao Sr. I nspector da Thesouraria de 
:Fazenda da Província elo Rio Grande do Sul, em 
resposta aos seus oflicios n. 0 1.1-4.5 e 1. ·I 58 de 20 , e 
2"· de Novembro do anuo pp. , que foi jul
gado prcscripto o direito que tinhão D. Leonor 
Quirina de Saldanha !\)acedo, vi uva elo Tenente 
Yasco Pereira de l'.'lacedo , e D. Constança Joaqui
na de Sousa, ·viuva do Tenente Antonio Coelho de 
Sousa, para requererem o meio soldo de seus fina
dos maridos; por quanto havendo fallecido o Te
nente Vasco Pereira de l\Iacedo em 20 de Novem
bro de 18"0 , e o Tenente Antonio Coelho de Sou
sa em 28 de Dezembro de 1842, só em Julho de 
1851 a viuva do ·1. 0

, e em Outubro de 1852 a 
viuva do segundo derão principio ás respectivas 
habilitações, não o podendo fazer senão até o fim de 
18/~7, antes de completarem-se os 5 annos da pres
cripção, come he expresso no Decreto n." 857 de 
12 de Novembro de 1851 ; porque este nada de
terminou, e nem podia determinar de novo a res
peito da mesma prescripção estabelecida nos Capi
tulo 209 e 21 O do J~eGimento de l<'azenda, sendo 
somente declaratorio delles: pelo que deverá o Sr. 
Inspector mandar, que se faça eíl'ectiva a reposi
ção do que a titulo de meio soldo houver· sido pago 
ás supraditas vi uvas. Outrosim adYerte ao mesmo Sr. 
Inspector, que cumpre, que scjão executadas por 
essa Thesouraria as orclens, que determinão a im
mediata communicação ao Thesouro de qualquer 
nova pensionista de meio solrlo , que se inclua em 
folha : c bem assim não dernorat· pot· fórma alGu
ma a remessa dos pi'Occssos de hahilit.ac;ôcs apenas 
:scjào os mesmos jnl[~adus, c as pcusionislas iuclut·· 
das em folha, ('0111\.l :ouccedfcO cnm o de l), Leouor 
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Quirina de Saldanha Macedo 1 que tendo sido jul
gado por essa Thesou~aria de faze_nda em 19 de 
Dezembro de 1851 ,- so fora remettJdo ao Thesou
ro em 20 de Novembro do anno passado. 

Thesouro Nacional em 19 de Fevereiro de 
1853. -Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 

N. 0 G8.- Em 19 de Fevereiro de 1853.- Certidões 
de dividas cxtrahida.~ pela Contadoria não estão 

sujeitas ao Sello. 

Devolvendo a V. S. o Officio do Contador da 
3. a Contadoria , e . mais papeis inclusos , declaro 
a V. S. que, como lhe parece , a decima posterior 
a 11~ de Agosto de 1850 do Proprio Nacional , de 
que reza o dito Officio 1 deve ser paga pelo novo 
arrendamento do predio; e outrosim que as Certi
dões de dividas extrahidas pela dita Contadoria não 
estão sujeitas ao sello, ainda mesmo tendo de fazer 
parte de autos, por se deverem considerar papeis 
do expediente do Thesou~o. 

Deos Guarde u V. S. Paço em 19 de Fevereiro 
de 1853. - Manoel Felizardo de Sousa e Mello. -
Sr. Director Geral de Contabilidade do Thesouro 
Nacional. 

N. 0 G9. - Em 19 de Fevereirõ de 1853. - Se/lo de 
titulas de arremataçâo de rendas. 

Illm. e Exm. Sr. -Em solucão á consulta feita 
por V. Ex. em seu Officio de 26 d~ mez passado 1 sou 
a sim1ificar-lhe <{Ue já tendo pago o sello propor
cior~7al as letras, por cuja importancia se verificou 
a arrematação do dizimo do pescado , de que reza 
o seu dito Officio, nenhum outro sello se deve 
pagar do titulo de arrematação 1 nem mesmo o fi-
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xo, attenta a disposição do Art. 1 G § 3. 0 da Lei 
de 21 de Outubro de 181,.3, segundo a qual se não 
deve repetir o sello em huma mesma transacção. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janei
ro em 19 de Fevereiro de 1853. - Manoel Felizar
do de Sousa e l\Iello. -Sr. Presidente da Provín
cia do Espírito Santo. 

N. 0 60.- Em 21 de I•'evereiro de 1853.- Attcstados 
de frcqucncia dos Promotores Publicas. 

Ao Collector da Villa de Resende , que em 
Officio do 1.0 do corrente mez, consulta se á Ca
mara, como era praticl até aqui, ou ao Juiz de 
Direito da Comarca, como pretende o actual, com
pete passar attestados de frec1uencia ao respectivo 
PromotOI' Publico, deve V. S. responder, que fun
dada he a opinião do dito Juiz de Direito, quan
do sustenta, que lhe compete, e não á Camara 
passar os ditos attestados, por quanto, sendo os 
Juizes de Direito nas respectivas Comarcas os Em
pregados á <{uem he superiormente incumbida a 
jurisdicção e autoridade criminal , incontesta vel
mente devem ser considerados por Chefes de to
dos os outros Empregados , que perante elles ser
vem, em cujo numero sem duvida se comprehen
dem os Promotores Publicas , nos termos do Co
digo do Processo Criminal ; sendo certo que, já 
foi declarado á Thesouraria da Bahia em Ordem 
de 15 de Abril de 1843, que os attestados aos Pro
motores Publicas, que tem de exercer seu em
prego em toda a Comarca , devem ser dados pe
los Juizes de Direito, a quem acompanharem. 

Deos Guarde a V. S. Rio de Janei~:o em 21 
de Fevereiro de 1853. -l\Ianoel Felizardo de Sousa 
e 1\Iello. -Sr. Director Geral das Rendas Publicas. 
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N.o 61.- Em 21 de Fevereiro de 1853. -Sobtte 
. multas impostas por falta de manifesto de Embarca· 

ções · k cabotagem. . · 
·' .. ~ · . 

. ·' O Tribunal <lo Thesouro Nacional , tomando 
conhecimento da questão relativa ás multas impoi
tas pela Alfandega da Côrte ao Mestre do Patacho 
S. João Baptista, de que trata o Ministerio da Ma
t·inha no A viso de 2·1 de Dezembro ultimo, e so
bre os quaes informou o Sr. lnspector· da dita Al
faudPGa ern 2.\. de Janeiro proximo passado, julgou 
em Sessão de 17 deste mcz , fundada a primeira das 
refi:>ridas multas, que teve lugar a 17 de Setembro 
d:Jquelle anno , visto corno não apresentou o dito 
C:J pilão manifesto regular da carga ou documentio, 
<JUC o substituísse nos temws dos Hegulamentos 
fi:scaes; declarando porêrn insustenta vel a segunda, 
q uc lhe fora imposta a 15 de Outubro ; por isso 
que, em lugar do manifesto, apresentou elle huma 
lista especificada da carga, assignada não só por 
hum sujeito denominado escrevente, corno diz o 
Sr. Inspector na sua informação, se não lambem 
por h uma Autoridade do lugar, bem ·conhecidu e 
digna de attenção, como he o Capitão Tenente , 
Delegado da Capitania do Porto, Gabriel Ferreira 
da Cruz. 

Cumpre pois que o Sr. luspector, revogando a 
sua decisão, lhe faça restituir a importancia da 
multa em questão , quando já a tenha pago; e 
ficando na intelligencia de que , ·com quanto o 
negocio seja da sua alçada~ e não devesse a res
peito delle dar recurso ordinario, todavia ao Tri
bunal do Thcsouro Nacional, como encarregado da 
Suprema Administração da Fazenda, não he ve ... 
dado, ainda que por meio extraordinario, remediar 
como fez a injustiça, que nelle encontrou, huma 
,·ez que chegou ao seu conhecimento. 

Hio em 21 de :Fevereiro de 1853. - Manoel 
I·'dizardo de Sousa e Mello. •' 
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N !' 62.- l~IPERIO •. -A viso de 21 de Fevereiro de 
1853.- Determina ao Presidente da Provincia do Rio 
de Janeiro que (ar,a apurar os 1'otos das duas F·re-· 
guezias de Cebolas, e S. José do Rio Preto, mandando 

. e.~ossttr . os ~ ere(ldores por ellas eleito~, e proceder· á 
eltnção- de Jm::es de Paz na Freguezta tle S. Pedro 
c S. Paulo. 

·l.a Secção. Rio de Janeiro. MiniHer·io dos Ne
gocias do lm per i o em 21 de ·Fevereiro de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei á Presença de Sua l\:Ja
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 11 de 
Outubro passado, no qual refere que no Muuicipio 
<la Parahyba do Sul, onde existem tres Freguezias, 
uestas somente duas fizerão no dia 1 de Setembro 
as eleições de Vereadores e de Juizes de Paz para 
o seguinte quadriennio, não tendo o mesmo succe
dido ua de S~ Pedro e S. Paulo por impedimento 
physico do unico Juiz de Paz, disponível daquel
le Districto, á cerca do que consultara a respecti
va Camara Municipal se deveria, não obstante essa 
falta, proceder á apuração dos votos das duas Fre
guezias, ou esperar a eleição da Parochia em falta; 
tendo V. Ex. declarado em resposta á IJiesma Ca
mara que aguardava solução á Consulta, .que pas
sava a f<~zer ao Governo Imperial sobre o objecto, 
cumprindo-lhe entretanto esperar pela referida so
lução, e demorar a apuração dos mtos das duas ci ... 
tadas Freguezias. 
. . Pergunta V. Ex. pois se deve marcar noyo dia 
para a eleição da Freguezia de S. Pedro e S. Pau
lo, 01,1 se pelo facto de não ter neila havido a elei
ção na epocha marcada pela Lei, e ser· já conheci
na a votação das outras Freguezias deve alli ter· 
simplesroente luga1· a eleição dos Juizes de Paz. 

Fundamenta -V. Ex. esta Consulta dizendo que 
se por hum .lado julga inconveniente a eleição de 
Vereadores em huma só Frcguezia, <tuando já he 
sabido o resultado da votação das outras, poden.,.. 
do aquella por si muitas wzrs decidi1· se nãl> de 
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toda a eleiÇão do Município pelo nienos da: ·difl'e...; 
rença ele votos entre os ultimas da lista e· os pri.:. 
meiros supplentes·, e destgnar mesmo o Presi
de~te da Camara, o que parece ter que.·ido evi
tar sabiamente a Lei quando;marcou o mt'smo dia 
para que todas mr':Parochia~ do Tenno concorres
sem simultaneamente para a escolha de seus Ve
readores; vê por outro lado tarnbem que Avisos em 
diver5as datas expedidos tem mandado proceder a 
nova eleição em h umas Freguezias, conservando no 
em tanto válidas as de outras do mesmo Município. 

Observa mais que o Aviso de 1 ·1 de Janeiro 
de 18\.9, que poderia esclarecer a malet·ia, não 
resolve com tudo a difficuldade da hypothese que 
apresenta; por quanto, parecendo firmar a re
gra de não poder mais eleger Vereadores para o 
quadriennio a Fregnezia, que na epocha legal não 
concorreo para aquelle a c to, accrescenta ao mes
mo tempo a clausula restrictiva se não tiver occor
l'ido imperlimento e logo cle1'ois revalida as 'que 
tiverem sido legalmente feitas nas demais }'rrGuc
zias, quer no caso de form.trem estas a mionoria 
do Município, e por tanto ter de se proceder á 
nova eleição nas outras , quer. no caso em que 
constituindo as Parochias , em que não houve 
eleição, a minoria do Termo, deva não obstao.:.. 
te fazer a sua eleição por ter havido etnb:Jraço que 
as privas!'e de nomear seus Vereadores no dia mar
cado na Lei; fundamentos todos estes <JUe tornão ne· 
cessaria qualquer solução do Governo Imperial. E 
em resposta se me offerece dizer a V. Ex. o seguinte: 

1.~ Que determinando o Art. 92. da Lei de 
19 de Agosto de 1846 que a eleição das C amaras 
Municipaes se faça por toda parte no dia 7 d~ 
Setembro, em hum mesmo lugar , sendo a elei
ção huma, e com huma só t\lesa Parochial, em
bora hajão diversos Districtoa de Paz ou Capellas 
curadas; he incontet-tavel que foi seu ~nsarnento 
que a eleição de hum Município se fizesse si ... 
multaneamente, da mesma sorte qtJc dispoz no Ti-
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tu lo 3. o Capitulo 1.0 quando tratanrlo <la eleição ~e 
cundaria, ou da votação elos diversos Collegios, de~ 
terminou, qne esta tivesse lugar n'hum mesmo dia. 

2.0 Que o Art. 60 tratando da eleição de Elei
tores das Freguezias, e permittinclo que naquel
las onde se não tenha podido verifica1· no dia de
t~irrnado a eleiç~io de Eleitores por ter havido irn-
~ d' pctlirnento se pos:,a esta fazer em outro ta, pro-

llihe com tudo que os assim posteriormente eleitos 
possão votar para Deputados, se sua eleição não 
tiver sido concluída antes do dia marcado para a 
reunião dos Collegios. 

Esta providente disposição descobre perfeita
mente o pensamento da Lei. que reputa incompa
tível com os princípios regulares de huma Eleição 
simultanea votação posterior que a ella se addicionc. 

Por identidade de razão, e fazendo applica
ção destes princípios á eleição Municipal , ou de 
Vereadores, não podia tambem a Lei admittir que 
a eleição simultanea das Parochias pudesse ser affe
ctada dos abusos inseparaveis de huma votação pos
terior de alguma parte do Município, depois de 
ter esta conhecimento do resultado da eleição elas 
outras Parochias. 

De accordo com estes princípios foi certamen
te que o Art. 104 tratando da eleição dos Ve
readores determinou qne as disposições do Titulo 
2. o , que versão sobre a eleição de Eleitores são in
teiramente applicaveis áquella, seguido-se por tan-
to que a eleição dos referidos Vereadores c!eve ter 
indispensavelmente lugar em hum só dia em to
das as Parochias, assim como a de Deputados in
variavelmente em hum mesmo dia em todos os 
Collegios, como he expresso no final do Art. 60. 

Se esta doutrina não for religiosamente se
guida e observada, brevemente se verá po1· toda 
a parte posta em pratica a abusiva especuln~·ão 
de retardar huma l<'reguezia sua eleição para co
nhecer o resultado dns outras, c por este regu
]ar sua votação com o intuito de exercer maior 
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influencia no resultado final da eleição do' Mu
nicípio , não faltando nunca pretextos para taes 
adiamentos. 

'He pois mais conforme com a razão , e com 
o espírito da Lei, que a Parochia q~e não puder 
fazer sua eleição de Vereadores no dia commum, ou 
mesmo nos immediatamente seguintes, com tanto 
que seja em acto 5uccessivo, sem fazer-se necessario 
nova convocação, e quando ainda não pôde ser· 
conhecido o voto das outras Parochias, co-muni
cipaes, deixe de votar, se constitUir a minor·ia do 
l\lunicipio. Quando porêm o Governo verificar que 
a Parochia ou Parochias, onde se não tiver dado 
a eleição, constituem a maioria, ou fazem delta par
te tão importante, que affecta em demasia a Elei
ção feita, deve mandar proceder no Município á 
eleição geral; por que ha menos inconveniente em 
serem os votantes novamente chamados a dar seus 
votos, do que servirem estes de base para que as 
outras localidades fação pesar sua influencia com 
prejuízo delles. 

De conformidade com o exposto Determin!l o 
Mesmo Augusto Senhor que V. Ex. faça apurar 
os votos das duas Freguezias de Cebolas e S. José 
elo Rio Preto, . mandando empossar os Vereadores 
por ellas eleitos , e proceder á eleição de Juizes 
de Paz na Freguezia de S. Pedro e S. Paulo, até 
que seja resolvida competentemente a materia 
doutrinai de sua Consulta. 

D~!os Guarde a V. Ex. - Francisco Gonçalves 
Martins. - Sr •. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

N. 0 63.-FAZENDA.-Em 25 de Fevereiro de 185·3. 
Sobre a. apprehensão de 1Jolumcs de tor·na via

gem de portos das Provincias. 

Dos papeis annexos ao recurso de José Luiz 
Gomes Guimarães, sobre que informou o Sr. lns
pector da t\lfandcsa em 2~ de Dezembro tlo anno 
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pa.Ssado, consta que o volume apprehendído veto 
de torna viagem de Cabo Frio , tendo sido para 
ali i remettido por encommenda, com despacho da 
1\Jesa do Comutado da Côrte, o que prova have
rem pago os respectivos direitos os objectos nelle 
contidos. E se nem o Art. 5. o do Regulamento 
n.o 710 de 16 de Outubro de '1850 be tifo expli
cito e rigoroso á cerca dos manifestos de cabotagem, 
que terminantemente prescreva a apprehenão e mul
ta, como o An. '155 e '156 do de '22 de Junho de 
1836, sobre a mesma especie , em relação á na
vios procedentes de portos estrangeiros; nem no 
volume apprehendido se dava a conôição indispen"* 
savel para a procedencia de qualquel" apprehensão, 
que he a presnrnpçào pelo menos, de que os ob
jectos apprehendidos forào sublrabidos aos direitos 
.Nacionat·s, como se expr·essa o Art. 21:>/~ do Regula
mento de 22 de Junho de 1 ~36 , o que só se póde 
legalmente adrniuir, quando taes objectos são su
jeitos ao pagamento de quaesqner dil"eitos, e forão 
encontrados em circunstancias de serem appreben
didos, segue-se que a respeito dos de <.J.Ue se tr·ata 
os quaes não tinhão de pagar, se quer o expe
diente, hc improcedente a apprehensão; e por isso 
resolveo o Tribunal do Thesouro Nacional, em 
Sessão de 17 do corrente mez, dar provimento ao 
recurso do supplirante, a quem o Sr. lnspector 
fat á entregar os objectos apprehendidos, ficando 
assim rt'formado o s~u julgamento. 

Rio de Janeiro em 25 de Fevereiro de 1853. 
Manoel felizardo de Sou::sa e Mello. 

N. 6/h-GUERRA.- Circular em '26 de Fe,·ereiro de 
·1 gf>3.- Aos Presidentes das Pt·ovincias , excepto a.ç do 
Rio de Janeiro a fim de que rcmettüo regularmente á 
Secretaria d' E~tado dos Ne!rocios da Guerra o,ç docu
tnento,ç sobre llospitaes c Enfermarias que se mencioniio. 

11Im. e Exm. Sr.- Determinando Sua Mages-
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taue o Imperador, que , á bem uo sen•iço rmblico 
das Províncias se remettão d'ora em diante com 
regularidade á esta Se<:í·etaria d' Estado: 1.• os 
mappas orit;inaes diarios, semanaes, e mensaes 
do movimento aos Hospitaes ou Enfermarias mi
litares, e os mappas estatiscos pathologicos: 2.• te-. 
das as baixas e alta5 das praças dos diversos Cor
pos entraJas nos roesmos llospitaes, ou Enfer·ma
rias , bem como copias de tudo quanto puder es
cl:u·ecer a csct·ipturação desses Cot·pos sobre entr·a
das das praças nos mesmos Hospitaes ou Enfer
marias, com declarac;ão do nome d.o respecti\'o 
Cirurgião-mór Director: a.• as 1.a, ou 2.a vias 
de todas as contas das despezas feitas com este ra
mo do serviço em cada semestre, especificando o 
que consumir de medicamentos cada huma praça 
em particula•·: 4.• e finalmente, que o Hegulamen
to de H de Fevereiro de 1:-\32 seja fielmente exe
cutado; V. Ex. assim o fará cumprir nessa Pro
víncia, declarando á Thesom·aria que o processo 
e pagamento de taes despezas cleverá ser feito nes
ta conformidade, remeuendo para aqui pontual
mente as contas assim documentadas para ser·em 
moralmente examinadas por· pessoa profisiional , a 
fim de que o Governo possa .de pro.mpto ter 
conhecimento de t{ttalquer desvio, ddeixo e r.ela
~ação que tenha havido. 

Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felizardo de 
Sousa e 1\lello. 

N.. • G5.- IAZENDA.- Em 28 de Fevereiro de 1853. 
Sobre restitttição de ancoragem indevidamente paga. 

l\laooel Felizardo de Sousa e MeJJo, Presi
de.nte interino do Thesouro Nacional , commuuica 
ap Sr. Iospector da Thesout·aria das Alagoas, em 
resposta ao seu Officio de 14 de Dezembro ulti· 
mo ; que o Tribunal do Thesouro Nacional , to
mando conhecimento do recurso de Joaquim Pe
reira Marinho, proprietario do Brirrue Nacional -
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Fdiz Viajante julgou o referido proprietario 
com direito á restitui~ão da ancoragem á vista do 
Art. 5. 0 do RegulamPulo n.o 372 de 20 de Junho 
de 18.\.4, paga em duplicata por huma mesma via
r,em para fóra do lmperio nas Mesas do Consu
lado da Bahia e l\1aceyó. 

E como a restituição, srgundo o Aviso de 
21 de Abril de ·1837, deve effectuu-se pela Re
partição que fez indevidamente a cobrança; sendo 
inquestionavel que da embarcação, <JUe satisfez 
integl'almente o referido imposto em qualquer parte 
<lo lrnperio, não se póde exigir ern outra onde 
entre por qualquer motivo durante a mesma via
gem ; e não devendo por tanto a Mesa <lo Con
llulado de l\Iaceyó cobrar do referido Brigue aquelle 
imposto já pago na i\lesa do Consulado da Ba
hia, effeituar-se-ha ella por aquella Mesa; ad
vertindo-a o SI·. lnspector da Thesouraria de que 
não deverá exigü· o pagamento da ancoragem, 
tendo sciencia e prova de haver sido feito na 
Bahia , como consta da sua informação em data 
de 6 de Agosto do anuo passado; cumprindo-lhe 
tão somente representai· ao Thesouro pelo compe
teute intermediario, a fim de providenciar-se como 
conviesse: e outrosim de que as disposições do 
Art. 82 e seus §§ do Regulamento de 30 de Maio 
de 1 ~36, a que se refere na dita informação, 
não podem ser applicadas ás especies que occone
rem identicas á vertente depois que a materia he 
re~ida pelas do Regulamento de 20 de Julho, dos 
de 1 ;J de Novembro de 1 ~4A, e 5 de l\Iarço de 1852. 

E porque a pratica abusiva da l\Iesa do Consulado 
da Bahia não he de recente data, o Sr. Inspector da 
'fhesouraria ordenará á Mesa do Consulado de Ma
ceyó que envie huma relação cií·cunstanciada <las em
barcações Nacionaes procedentes da Bahia, e nos ter
mos em que alli entrou o Brigue- :Feliz Viajante
para proceder-se ulteriormente como fo1· de justiça. 

Thesouro Nacional em 28 de Fevereiro de 
1853. - l\lanod felizardo de Sousa e Mello. 
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COLLECÇ,\.0 DAS DECISÕES HO GOVEHNO DO 
BHASIL. 

1853. 

l'OMO 1G CADEI\~0 :;." 

N.o G!L- FAZENDA.- l~m 4 de l\Jarco de 18G3. -
f)ireito.~ de 5 por ''/o das nomcaçrics ·~lo.~ Empregado1 
das A lfarulegag e jJ[esns de Consulado colwão-se pelas 
lotações da.~ Tnbclla.~ do Uegulamento de 22 de Junho 
dl: 18:lG. 

Manoel Fdrzardo de Sousa c Mello, Presidente 
interino do Tribunal do Thesouro Nacional, declara 
ao Sr. Inspector da Thesouraria da Fazenda da Bahia , 
em resposta ao seu Officio de 13 de Janeiro ultimo, 
c de n.o H , que os direitos de 5 Q/. das nomea
ções dos Empregados das Alfandegas , c Mesas de 
Consulado devem ser cobrados pelas lota(;ões das Ta
hellas , que acompanhárão os Regulamentos de 30 
de Maio e 22 de Junho de 1836, em quanto não fo
rem alteradas , e tendo-se em attençüo o que deter
mina a Ordem n." 118 de 26 de Outubro de 18-ifi 
sobre matcria analoga. 

Thesouro Nacional em 4 de Marco de 1853.
Manoel Felizardo de Sousa c ~lello. • 

N. o 67. - Em 4 de Março de 1853. - Manifestos das 
Embarcações de cabotagem , e multas pela falta de 

apresentaçãQ delles. 

Manoel Felizardo de Sousa e Mello , Presidente 
interino do Tribunal do Thesouro Noc.ional, responde 
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<tu 011icio do Sr. Insrwctor da Thesourarifl tle Faze IH la 
da Província da Bahia com data de :2\l de Dewn
hro do uuno passado , n. o ~~;-,:~ , dedaramlo-lhc cpw 
o Administrador da Mesa do I :onsulüdo , á vista do 
Uegulamento n. o 710 de 1() dt: Outubro de 18:JO Art. 
~.", não he obrigado a n~mctlcr cx-o1Iicio ao Ins
pector d'Alfandega, on \clministrador da Mesa clt~ 
Hewlas do purto, a cpw se rkstina a emharcaçiio, o 
manifesto desta, nns sim smnenln a fPdm-lo com o 
scllo da 'lesa , c cntrep:a-lo ao ~Ieslrc da embarc;H·üo 
com sobr'cseripto ao dito Inspeclor ou Administradt)r, 
a quem o mesmo ~Ieslre he obrigado a apresenta-lo, 
sob pena de incorrer na multa de :!O .:jjl a :JOO .:tjl 
que aos Inspcctores das Alfamlegas incmulH' impor, 
nos termos elos Arts. f.l.o e 1'2 do citado Bcgulamcnto. 
E porcp1c o )Jestrc da Sumaca National - Flor do 
Natal-, que foi despachada pelo Administrador da 
Mrsa de lkmlas da Feira do Espiriln Santo , termo 
da ProYineia ele Scrf!ipe, para essa Cidade, não foi mul
tado pelo lnspeetur cl' Alfandrga da h i , como aliús o 
devera ser na forma dos referidos Arts. 8. 0 c 1.2.0 do 
citado Ikgulamcnto; w•m tambcm lu~ liquido que a 
falla de aprescnta1:ão do manifesto pelo :\lcslre seja 
devi1la ao Administrador pela inobservancia do Art. 
2. 0 do mesmo Regulamento, para que clle seja res
ponsabilisado; cumpre advert1r ao lnspeclot d'Alfan
dega de que em easos lacs dere multar os Mestres 
das t~mbarcarõcs , deixando-lhes salvo o recurso , no 
qual poderão provar os motivos , c1uc tiverem para 
jmlificar a falta de aprcscnlat;<lo do manifesto. 

Thcsouro Nacional em 4 de Marco' 185:3. -
~[anoel Felizardo de Sousa c Mello. • 
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N." (i ~:i. - Em 7 de Março de 185:3. - lleposição de 
pagamentos indevidos. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Jlresidenle do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communiea ao Sr. 
lnspeclor da Thesouraria de ·Fazenda do Uio Grande 
do Sul, em resposta ao seu 01Iicio n. o 1.020 de '.21 
de Outubro do anno proximo passado, que ao Ministe
rio da Guerra se rcmelle o mesmo Oflicio n fim de que 
por ac1uella Reparti~_;üo sejáo resolvidas as duvidas con
tidas nos quesitos de n." 1." a 5."; pelo <Iue respeita 
á duvida do G." quesito, que as Thesourarias de Fazen
da siio competentes para ordenar a rPposi<:iio de pa
gamentos indevidos, qualquer que seja a classe a que 
pertenr;a o funccionario, com quem essa eircunstan
cia se veriticar , sem dependencia de ordem das Prcsi
dencias , devendo em tars casos as mesmas Thesou
rarias rcgu lar-se pelas disposições da Ordem n." 234 
de '.23 de Setembro de 1851. 

Thesouro Nacional em 7 de )!arco de 1853. -
.Joac1uim .José llodrigues Torres. · 

N. 0 r.n.- GUEllRA.- Circular em 7 de :Marco de 185:L 
'Ao Commandante das Armas da Côrte e aos Presidentes 
das Províncias , determinando que , d' ora em diante , 
quando algum Corpo de tropa mudar de aquartelamento 
entregue , por in1.1entario , os moveis e mais pertences 
do mesmo quartel. 

Uio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios da Guer
ra em 7 de Março de 1853. 

Illm. c Exrn. Sr. - Sendo conveniente , para 
acautelar prejuízos ú Fazenda Publica , que , sempre 
que algum Corpo de tropa mudar de aquartelamen
to , faça entrega , por inventario, de todos os mo
veis e mais objectos privativos do mesmo quartel , 
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a fim de que se possa responsabtlisar o ca.usauur 1Ic: 
qualquer extravio. que haja ; Determina Sua Magcs
tadc o Imperador que fique isto, d'ora em diante,. 
como regra ~ o que· communioo a V~ Ex. para sua: 
intelligeneia c cxecucáo. 

lJeos Gua.rde â V. Ex. - Manoel Felizardo <le· 
Sousa c ~lello. -Sr. 11-esidcnte da P:mvincia de ..• -

~' :1 

N." 70.- FAZESI}L- Em 8 (Ic 1\Ja:rço de 18'33.-
· Cl!1ssificaçâo dos lJespac!umtes das A l{andcgas. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do, 
Tribunal do Thcsouro Nacional, em resposta ao Ofllcio· 
do Sr. Inspector da Thcsonraria da Província das 
Alagoas de 14 de Abril do anno passado, sob n.0 42, 
lhe declara que as atlrihuiçõcs conferidas pelo Artigu 
5." do Regulamento de 1 G de Junho de 18U á Com
missão enca-rregada de- classificar os Despadwntcs são , 
actualmente, em virtude do Art. 1.0 e a·.o do Regu
lament() de 27 de Fevereiro de 1849, da competcncia 
exclusiva dos Inspectores das Alfandegas , perante os 
q.uaes devem os pretendentes exhibir as provas exi
gidas para sua admissão pelo Artigo 1."" e 3. o do mesmo 
Regulamento; ficando ao inteiro arbítrio dos mesmos 
pretendentes a sua classificação , segundo a maior ou 
menor extensão dos negocios que quizerem agenciar , e 
nil.o cal.Jendo aos ditos Inspcctores de Alfandcgas inicia
tiva ou decisão sobre este assumpto, c sim apenas 
a confirmaçüo da categoria que tiver escolhido o pre
tendente por meio da expedição do respectivo Titulo: 
e por tanto como a apreciaçiío das circnnstancias dm 
Despachantes e a designação da classe não são mais pri
vativas da Commissão sem a menor participaçiío do in
teressado, as Thesourarias de Fazenda nada tPm que 
entender com esse assumpto, salvo por via de recurso 
por preteriçü.o de formulas, ou dcneg<~<:üo manifesta de 
j11stiça •. E oulrosim declara ae mesmo Sr. Inspcct0r que 
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sendo o imposto de patente dos Despachantes das Al
fandegas annual , como se vê dos Artigos 20 da Lei de 
21 de Outubro de 1843, e 27 da de 18 de Setembro 
de 18.i5 que altera a Tabclla annexa do Regulamento 
de 16 de Junho de 18i4, e devendo nos termos do 
Uegulamt~nlo de 27 de Fevereiro de 1819 pagar-se 
o sello e o feitio do Titulo por huma vez somente; 
cumpre fazer cobrar o imposto de todos os Despachan
tes , que o deixárão de pagar annualmentc, na intel
ligencia de que na falta dos devedores , a imlemni
sação da Fazenda Nacional se ha de eíl'ectuar pelo Ins
pector da Alfandega dessa Província, que he o res
ponsavcl por haver consentido que os Despachantes 
exercessem a sua profissão sem satisfazerem o imposto. 

Thesouro Nacional em 8 de Marco de 1853.-
Joaquim José Hodrigues Torres. · 

N." 71. - Em 8 de ~[arco de 185:}. - Levantamento 
de dinheiros de OrpiÍãos pelas Coller:toria.~. 

Tendo presente o precatorio por Vm. dirigido ao 
Thesouro Nacional, a requerimento de José Bento de Oli
veira, pela quantia de hum conto oitocentos c vinte 
mil réis por emprestimo do cofre dos Orphiios ; devo 
declarar-lhe que ú vista das Instrucçõcs de 1'2 de Ou
tubro de 18.i2, basta requisitar a entrega do dinheiro 
ao Collector do respectivo Districto, cumprindo a este 
effectua-la ou pedir ao Thesouro os fundos necessa
rios para esse fim, caso não os tenha na Collectoria. 

Deos Guarde a Vm. Paco em 8 de Marco de 1853. 
Joaquim José Hodrigues Torres.-- Sr. Juiz Municipal 
e de Orphãos da Parahyba do Sul. 
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N." i2.- ~lALUNlL\..- Aviso deB de )larçoflC 18;:):3. 
Dá explicações ácerca do nojo dos Empregados d(t 

Repartição. 

Illrn. e Exm. Sr.- Sua l\lageslatlc o Imperador , 
Conformando-se com o parecer emittido pela Secçüo 
dr Guerra e ~larinha du Conselho d' Estado, em Con
sulta de :28 de llczembro do anno proximo preteri
lo , àecrca dn olil!·io , que r. Ex. me dirigi o , com 
<h ta de J L tlc J unh1) dn mesmo armo . e n. o :=l6t-.._ 
w:ompanhado de outro do Cirurgião em Chefe do Corpcr' 
de Saude da Armada • pedindo c~clarecimentos a rt•s
peito do que se dcre praticar, quando se achar de 
nojo al~um dos Cirurgiôcs do dito Corpo , ~Ianda De
clarar , por Immediata Rcsoluçúo , tomada sobre a 
refcritla Consulta em data de 8 de Janeiro ultimo , 
que HPnhuma Autoridade suhallerna tem direito de 
Jesauojar os Empregauos Publicos , que servem sob 
suas ordens. mas que, acontecendo que algum des
tes tome nojo nos casos , e pelo tempo designauo na 
lei , nüo haYenclo o Mesmo Augusto Senhor por bem 
Mandar expressamente desanojar a tal Empregado , 
mlo dererá ser elle chamado para o serviço , em 
quanto durar o seu nojo : o que communico a Y . 
.Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Paco em 8 de 1\Iarco de 
1853. - Zacarias de Góes e· Vasconcellos. _: Sr. 
Miguel de Sousa Mello e Alvim. 

N.o 73.-- FAZE~DA.- Em 10 de Marco de 1853. -
Rubrica em que devem ser incluirlus os reformados. 

Joaquim Josó Rodri~ucs Torres, Presidente do Tri
hnnal do Thesouro \'acionai, tleelara ao Sr. Inspector 
da Thesourllria de Fazenda de Goyaz, <pw o facto de 
passarem us H.dormat los á receber seus yew;imentos 
pelas Thesourarias nüo importa a transi'crenóa dos ser· 
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viços , de que trata o § 1 O do Art. ()." da te i do 
Orçamento vigente para o § f>." do Art. 7 ." da mesma 
l.ei ; e que por tanto cumpre que o Sr. lusreclor 
continue ú incluir os Reformados naquella rubnca do * 10 do Art. 6." do Ministerio da Guerra, e não na 
do ~ 5. • do Art. 7. o do ~Iinisterio da Fazenda, como 
fez no ultimo Orçamento que remetteo ao Thesouro 
para o exercício de 1854. -55. 

Thesouro Nacional em 10 de ~rar~o de 18G3. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N." 7i.- Em 10 de l\Iarço 18G3. - Re.~ponsabilidadc 
dos Collectore.~ que deixào de fazer em tempo o lança

mento dos impostos a seu cargo. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspe
ctor da Thesouraria de Fazenda da Província do Rio 
Grande do Sul, em resposta ao seu Oflicio n.• 694 de 
7 de Julho do anno passado , que a Ordem n." 50 
de 18 de Março de 1847, que manda fazer effectiva 
a responsabilidade dos Collectores negligentes , que dei
xão de fazer em tempo os lançamentos dos impostos a 
seu cargo, he apphca·vel á Alfandega de Porto Alegre, 
por servir esta de Collectoria á cujo cargo está o lança-
1:1ento e cobrança dos i~postos do inle~ior; advet:
tmdo ; 1. o que a responsalnhdade hc cxtcnstva ao Escri
vão em exercício no tempo, em que se deixou de fazer 
o lan~amenlo , visto como pelo Art. 3.-i do Hegnla
mento de 2.2 de Junho de 183() hc elle o Chefe da 
escripluraçüo c contabilirlade da Heparliçúo , c o res
ponsaYcl pela sua lcgalidarlc, exadidiín, c clareza : 
:2. 0 que por ullimos lançamentos, de cruP Jillla a citada 
Ordem para regular-se o alcanec , deve entender-se 
aqucllc íptc hc immcdiatamcnle anterior ao anno , em 
que se deixou 1k fazer, n qual un ~~aso sujeito rPrn 
a Sí~r o 1lc 1810-~1. 

Tltesnnrn Naeional em 10 dr• ~Iar·c·o d<~ 1 ~;>:l. -
Juaquirn .Jus{· Hodrigues Torre:<>. · 
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No 7.).- Em 10 de ~Iarço de 1833. -Multa por falta 
de manifesto em regra. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , participa ao Sr. Ins
pector da Tltnsouraria de Fazenda da Província do Hio 
Grande llo Sul, que por despacho do mesmo Tribunal 
<le :1 do corrente mcz fui indcfcriuo o recurso por An
tunio Casales, Capitão da Polaca hrspanhola- Cle,n.o
metro, - interposto da decisão da mesma Thes(Mb
ria , que sustentou a multa contra o mesmo imposta 
pela Alfandega de S. José do Norte; por quanto tendo· 
a mencionada l1olaca dado cnl::ada por franquia em 
to de Abril do anno proximo passado, c requerendo lo
go depois o Capitáo da mesma desistir da franquia , c 
dar cntraua por inteiro , sem que apresentasse r;:ani
feslo em regra , ou ao menos feito no lugar da procc
dencia, veri!ieaua está a hypothcsc do Art. 1()0 do 
HcgtJiamenln de ::t2 de Junho de 1836 , de confor
miJaJc com o qual , e com as disposições da Ordem 
n. o 23 de 30 de Janeiro de 1849 foi a multa imposta. 
Ao Inspcctor da Alfandega acima referida cumpre ad
ycrlir, que nos casos de multa , em virtude dos Arts. 
15U c 160 do Regulamento citado , não deve a em
harcaçáo multada ser admiltida a descarga sem o pa
ganwnlo , ou deposito da mesma multa. 

Thcsouro Nacional em 10 de Marco de 1853. -
Joaquim .lusô Hodrigues Torres. • 

N. 0 76. - Em 1:2 de Março de 18:J3.- Despacho ele 
madeiras de construcçâo. 

Joaquim Jojé Hollrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacionnl , de conformidade com 
o A viso llo "inistcrio da Marinha de 28 do mcz pas
sado, ordena aos Srs. Inspectorcs das Thesourarias de 
Fazenda das Pro~'ÍnL·ias, que determinem aos Adminis-
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tradores dos Consulados , e Mesas de Rendas não ad
mitlüo a despacho madeiras de construcçüo, que se 
pretenderem embarcar para fóra da Província sem a 
apresentação de huma guia de conducção das mesmas, 
passada pela Capitania do Porto. 

Thesouro Nacional em 1'2 de Março de 1853.
Joaquirrr· José Rodrigues Torres. 

N.0 7i.- Em H de Marco de 1853. - Como se deve 
proceder a respeito dasguzas da deducção de porcenta

gem dos vendedores do papel sellado. 

Em resposta á rcpresentaçüo , que V. S. dirigia-me 
em 5 do corrente mez, tenho de declarar-lhe que nesta 
data onlcno ao Administrador da Hecehedoria do Mu
nicípio , que proceda a respeito das guias de deducção 
de porcentagens apresentadas pelos vendedores do pa
pel sellado pela maneira em primeiro lugar indicada 
por V. S. na sua dita representação, isto he, que con
serve no respectivo cofre como dinheiro as referidas 
guias para serem-lhe recebidas como dinheiro por occa
sião de entrar elle no Thesouro com os rendimentos 
da Repartição a seu cargo , escripturando-se então a 
despeza na Estação competente , visto que o não deve 
ser nos livros da Recebedoria. 

Deos Guarde a V. S. Paco em H de Marco de 
1853. - Joaquim José Rodrigues Torres. Sr. CÔnse
lheiro Director Geral da Contabilidade. 
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N.o 78. - Im U de ~Iarço de 183~l. - lntelligencia 
do Art. 10 § 3.0 do Regulamento de iG de Abril de 
1842 na hypotllese de estar o predio em obras ou dcsocru
pado. 

O Sr. Administrador da Hccehedoria do Muni
cipio da Côrte faça restituir a Antonio Ferreira Alrcs, 
proprietario dos predios n. os lO A e 11 da rua nora 
df~ S. Francisco da Prainha, a decima que foi indevida
mente cobrada no 1." semestre de 185 t - :l:2 da casa 
n. o lO A, e no :2. o semestre da tle n. • 11 , devendo 
corrigir-se o lançamento dos mesmos predios que se 
aehúo inscriptos sob o nome de Domingos Ferreira 
Ahes. 

E, constamlo da informaeão de :21 de Dezembro 
ultimo nüo ser exacta a intellrgencia dada ao Art. 10 
§ a." do Hegulamcnto de 1G de Abril de 1842, na 
hypolhesc tk rslar o predio em obras ou desoceupado 
por mais de trrs mezes em hum srmeslrc : declaro 
ao mesmo Sr. Administrador que sendo a desoecupa
i_ião por menos de hum trimestre a decima he deYida 
integralmente do respectivo semestre, pois que, sendo 
o rendimento locativo a base do imposto, a perda par
cial desse rendimento, durante aquelle tempo, he atten
dida pela Lei quando , ao determinar a quota exigível, 
manda de:llcontar os 10 "/o de que faHa o Art. 11 do 
citado Hegulamento; se a desoccupação porêm exceder 
de .:3 mezes eleve nest~ e as o cobrar- se a decima corres
pondente ao tempo que o predio estiver e1fectivamentc 
alugado. 

Rio em L4 de Março de 1833. - Joaquim Josó 
Rodrigues Torres. 

N. o 7H. - Em 14 de }lur~o de 1833. -- Sobre prow
ra~~üo. 

O Sr. Administrador da Hccebcdoria do ~Iuuici
pw dt~ cumprimento ao prccatorio junto, por quanto 
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a Procuração apresentada por Antonio Leo, com~J?ro
curador bastante de Busson e Pollin, estabelecidos em 
Lion, não sendo limitada em tempo , c tendo servido 
para a promoção dos termos do processo de execução 
contra André Villan, sem «'{Ue conste ler sido revo
gada, contem todos os poderes necessarios para que 
o Supplicante seja admittido a receber c dar quitação 
do produclo da execução, que, em virtude dclla pro
movera; não sendo applieavcl ao caso do levantamento 
dos dinheiros de deposito publico o rigor das regras 
estabelecidas no Aviso de :JO de Março de 1849 par3 
as procurar:ões dos credores da Fazenda ~acionai , qu~ 
dos seus cofres tiverem de haver pagamentos. 

Hio em 14 de Março de 183:3.- Joaquim Josó 
Hodrigucs Torres. 

N." 80. - Em 14 de ~iarço de 18;)3. - O que se m~
tendc por Classe e Repartição para o pagamento do 

imposto. 

J<'ique o Sr. Administrador da Hecebedoria do ~Iu
nicipio na intelligencia de que a3.a Advertencia á Tabcl
la annexa a Lei de 30 de Novembro de 1841 só favo
rece Empregados promovidos a outros empregos da 
mesmas Jlepartição ou classe; devendo entender-se pela 
palavra « classe )) não a graduaçi'io ou denominação do 
lugar, mas o Ministerio a que he subordinado o Em
pregado, como já o declarou a Ordem n. o G 7 de 16 de 
Agosto de 18.4.4, c se deduz da palavra« promoyidos )) 
que se Jô na citada Advertencm. 

Hio em 1!~ de Março de 1853. -Joaquim José 
Hodrigucs Torres. 
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N. 6 81. - Em 15 de 1\larço de 1853.- Embaryo em 
escravos vendidos pelos Religiosos sem licenra do 

Governo. 

Joaquim José Hodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, em resposta ao Oflicio 
do Sr. Tnspet'lur da Th<~souraria de Fazenda do Espírito 
Santo de l7 de Fevereiro ul Limo, sob n. o l8, lhe <i<: cla
ra que foi curial o procedimento do Procum.llor Fiscal 
da mesma Thcsouraria, mandamlo proceder a embargo 
em huma cserara dos Heligiosos do Comento ele ~ossa 
Senhora llo Carmo dessa Citlade , a qual foi vendida sem 
preYia licença do Gorerno; por quanto he elle com
petente para nLstar ús aliemt~;ües dos Lcns das Ordens 
religiosas, e promover a nullida<le das mesmas aliena
çi'Jes , pelo interesse <pie tem a Fazenda N neional ua 
conservação de tacs Leus . de que as Ordens suo apenas 
administradoras , c qne se hiio de dcvoher ao <lominio 
Nacional, (1uawlo cllas por qualquer fúrma dt~ixarem 
de existir. 

Thesouro Nacional em 15 de .Marm de 183!3.-
Joaquim José ltodrigues Torres. • 

N. o 8:2. - Em 1G de Marco de 18;):1. - Como se deve 
proceder quando se aclwrcm envolvidas outras mercado-
1'Ías com as q11e contiverem os volumes despachados 
com carl(t de guia. 

Joacl uim José Hodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Th(~souro Nacional, participa ao Sr. lnspe
clor da Thesouraria de Fazenda de S. Pedro do Sul que 
o dito Tribunal por despacho de :1 do corrente deo 
provimento ao recurso , que José Victorino ua Silva 
mterpoz da deeisão dada pelo Sr. Presidente dessa l)ro
vincia sobre hurna apprehensão, f<'ila pelo Porteiro da 
Alfandega de Porto A legrc, em hum Yolnme de mer
cadorias estrangeiras, cru e o recorrente despachOLl nesta 
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Côrle com carta de guia para a dita Alfandcga , por 
se acharem envúlvidos com as ditas mercadorias 60 
baralhos de cartas de jogar não sellauas, que não esta
vão mencionadas na guia : resolvendo o mesmo Tri
bunal que a apprehensão he improcedente, c que o 
recorrente deve pagar os direitos de consumo c expe
diente dos referidos baralhos , como se importauos fos
sem din·ctamcntc de porto estrangeiro, nos termos do 
Art. 3t:J uo Hcgulamenlo de '22 de Junho uc 18!1(), 
conforme foi explicado pela Ordem n." 1 (H de '28 de 
Agosto (lc 18!)0, visto dar-se o caso de achada de mais 
elas mercadorias descriplas na carta de ;!llia, previsto 
Iwquellc Artigo, sem o acompanhamento de algumas 
das circunstancias, que revelassem a intew;üo da par
te do recorrente de occullar os mencionados baralhos 
de, cartas p.ara s~blrahi-los. aos. ~ornpetenles _r}.iEeitos, 
a hm de ser appltcavel a dtsposH;ao do A rl. '221 , em 
que a decisüo recorrida julgou comprehendida a especic 
sujnila; com a declaração, porêm, de que taes ba
ralhos rslüo sujPitos ft disposi(;üo pt>nal do Art. !H) 
do Hrgulamenlo de 10 de Julho de 18:1\1, por ser ma
nifesto (JUC se pretendeo suhtrahi-los ao pagamento 
do sello, attcnla a circunstancia de nüo estarem com
prehendidos na carta de guia, nem mencionados no 
despacho, mas envoHos com outros ohjedos navega
dos por cabotagem, e por isso sujeitos ú menos se
vera fiscalisnf·üo. 

Thesouro Nacional em 15 de Marro de 1853.-
Joaquim José Uodrigucs Torres. · 

N.• 8!l. -Em 15 de l\larro de 18S:L - Sobre ma
rinheiros Brasileiros que· se engajão para navws 

estrangeiros. 

lllm. c Exm. Sr. -De eonfurmidade com o Avi
so (le V. Ex. de 12 de Vcvcn~iro proximo passado, ver
sando sobre o meio de evitar a sorte dcsgraf;ada, a 



! i8 ) 

que ficiio Pxpostos na :Europa os marinheiros Erasi
leiros engajados nos portos do Imperio para naviOs 
estrangeiros, expedi u ~lesa do Consulado da Curte, 
e ás Thesourarins das Províncias, onde se despachão 
cmbarcaçües estrangPiras, a ordem constante da copia 
junta, com indo agora para que ella pro1luza o de
sejado (~ffr·ilo IJIIC Y. Ex. , rccommerJde a sua rxe
cuçün ús Capilimias dos portos, na parte que lhes 
toca. 

lleos Guanle a Y. [x. Paco em lG !le )fa.rco de 
1~~>:1. - .Jaaquim .los(~ Hodrigue·s Torres.- sr: Za-
carias de f;()cs c Yasconcellos. 

Ordem n que se refere o A riso supra. 

Joaquim .los<'~ Hodrigucs Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro i\"acimtal, de conformida(le com o 
A viso do Minislerio da Marinha de l :2 de Fen'reiro 
pp. , c para evitar por todos os meios a sorte !ksgra
çada, a que ficüo expostos na Europa os marinheiros 
Brasileiros engajados IJOS portos do Impcrio pelos Ca
pitücs de naYios estrangeiros , que os ahamlonüo, ape
nas deixüo de precisar dos seus scniços , sem cumpri
rem , muita.s vezes , huma sú das promessas, que 
lhes fazem no acto do engajamento ; ordena ao Srs. 
Inspectores das Thesourarias, que n;-LO consintáo no des
pacho d<~ cmbarca~ües estrangeiras que se destinem a 
portos fúra do Impcrio , c de cuja lripolaçüo faça parte 
algum mariltciro Brasileiro, sem que da respccliYa ma
tricula conste hayer o Capilüo assi~nado termo na Ca
pitania do porto, c ali i prestado Hança o cousignala
rio , obrigando-se a(ruelle a tornar a pôr em porto do 
I mperio os marinheiros engajados , c este a indcínnisar 
.:~s despczas , que para este fim forem feitas pelos Con
su les do Brasil, quando os Capilües nüo tcuhüo cum
prido os seus compromissos. 

Thesouru Nacional em l ~~ tlc ~L<w;o de 185:3. -
Joaquim .Josó HOl1rigues Torres. 
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N. 0 Si.- Em lG de ~Ltr0o de lS:J:L - Multas por 
faltn de manifesto. 

l 

Joaquim José Itodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, de conformidudt~ com o 
despacho do mesmo Trilmnul de H do corrente mez , 
ordena ao Sr. lnspcctor da Thesouraria de Fazpnc[a 
do Hiu Grande do Sul, mn resposta ao seu Ofllcio d1~ 
'27 de .Janeiro ultimo, soL n." 7S, tlue HÜO oLslante 
ler sido reduzida a 500 ~, ~~m recurso para essa 
Thesouraria, a multa de 1.000 ;til imposta pelo Ins
pector d'Alfandega de Uruguayana ao ;\lestre da Escu
na Nacional « Ligeira)) Franc1sco Capello, deye i~tzcr
lhe effecliva a multa do Art. 1()0 do Hcgularnenlo 
de '2.2 ele Junho de 183G, e 11üo a do Art. if1\..l , 
em que o julgou incurso, por tpmnto , reconhecen
do se dos papeis anncxos ao dito recurso, que o 
manifesto apresentado pelo referido Mestre, sobre náo 
achar-se organisado com as formalidades exigidas 
no Art. 146 e seguintes do citado Itegulamento, não 
foi feito no porto da procetleucia da Escuna, devia 
ser in li mine rejeitado pelo Sr. Inspector, conforme 
o declara a Ordem n. o lti de 15 de Janeiro de 18,-iH. 

Thesouro Nacional em 16 de Marco de 18:J3. -
Joaquim losé Hodrigues Torres. • 

N.0 8:>. -Em 19 de Março de 18:>3.- Cirurgiões do 
Exercito c Armada considerado,ç como Officiaes para 

o pagamento de direitos. 

O Sr. Administrador da IteceLedoria do 1\Iuni
cipio, de conformidade com a Ordem de 11 de Ju
nho de 184'2, applicavel a todas as classes de mili
tares, restitua ao Dr. Manoel Thomaz Coelho, 2.° Ci
rurgião d' Armada, o que de mais pagou de direi
tos de 5 por o f o e de sello proporcional, por quanto a re
ferida Ordem estabeleceo, em geral, t{UC taes (lireilos 
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e sello só devem ser cobrados dos soldc\s c augmrn
tos dclles, c não de quuesqucr gratificações; em
hora, referindo- se no fim á Tubella de '28 de ~Iarço 
de 18:2:>, use ela expressão -Oflicincs do Exercito
o que niio exclue de semelhante classe os Cirurgiücs 
do mesmo ExPrcito, c Armada, que lambem tem pa
tentes de Olliciaes; fieando o Sr. Administrador na 
intclligencia de que a disposi1;üo do Art. D." da Lei 
de 6 de }larço de 181:-í, que cita na sua iuformatJLO 
sobre a prclcnçüo Llo Supplicante, acha- se alterada 
pelo Decreto e Hcgulamento n. o 783 de '21 de Abril 
de 18:-J L 

Hio em 19 de Março de 183:3.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N ." 8().- Em :23 de :Março de 18:>3. - Corrc.~pon
dcncia entre os Presidente~ c Jnspcctores de Thcsott

ranas. 

Illm. c Exm. Sr. -Tendo presente o Oflicio de Y. 
Ex. de 15 de Fevereiro ultimo , sob n. • 5 , cumpre-me 
declarar a Y. Ex., que, do Art. 53 do Decreto de :22 
de .\oyembro de 18:-)J, claramente se deduz que a cor
respondeucia 4a Presidcneia da Província com a Thc
souraria de Fazenda deyc cfl'ecluar-se direclamcntc com 
os Inspectorcs destas e nüo por inlermcdio dos Secre
tarias do GoYerno; nCw havendo alêm disto razão algu
ma para alterar-se a prnctica até aqui seguida. 

Dcos Guarda a V. Ex. Palacio do Hio de Janeiro 
em 23 de :Março de 1853. -Joaquim José Ilodrigues 
Torres. -Sr. Presidente da Província de Sergipe. 
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N.o 87. -Em 23 de Marco de 1853.- Pessoas mi .. 
seraveis isentas do pagam~nto de 2 por 0

/. sobre o 
valor das causas demandadas. 

. Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao Officio 
do Sr. Inspector da Thesouraria da Província de J\linas 
Geraes de 17 de Janeiro do anno passado, sob n. • 6, 
lhe communica que Sua 1\Iagestade o Imperador por 
Sua immediata Resolução de 19 do corrente, tomada 
sobre Consulta da Seccão de Fazenda do Conselho d' Es
tado de 26 do mez passado , Houve por bem Declarar 
que, á vista do Arhgo 8.• do Regulamento de 10 de 
Junho de 1845 que exempta do imposto de 2 por ·;. 
sobre o valor das causas demandadas as (( pessoas mi
scraveis )) , e significando esta expressão em Direito, 
não a. classe pobre , com quanto a c?mprehcnda , 
mas sim propriamente a que se torna digna de favor 
e de protecção, devem-se considerar exemptas do pa
gamento do referido imposto as pessoas daquella clas
se, ainda que tenhão bens da fortuna. 

Thesouro Nacional em 23 de Marco de 1853. -
loaquim José Rodrigues Torres. • 

N. 0 88. -Em 23 de 1\lai'ço de 1853 . ..-Papei sellado 
fornecido ao Procurador da Fazenda, que o mini!ltra-
1'á aos Solicitadores para o expediente dos negocias 
da Fazenda. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. para 
sua intelligencia, e pa~a que o faça constar ao Procu
rador da Fazenda NaciOnal, em resposta ao seu Offi
cio de 14 do corrente mez, que nesta data ordeno 
ao Provedor da Casa da Moeda , que mande fa~cr 
hum carimbo com as letras F. N. , entregando -o ao 
Administrador da Recebedoria, o qual fica disto pre
venido, para com elle fazer marcar, ao lado direito 
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do signal do sello, todo o papel sell~do, que tiver 
de fornecer-lhe, a fim de que ministre aos dons So
licitadores actualmente existentes o que for precis(9 
para todo o expediente dos negocios da mesma Fa
zenda, os quaes deverão no fim de cada mez apre
sentarem-lhe receita assignada por elles, com as de
vidas declanH;ües do destino. que derão ao papel re
cehillo, a ftm de que com Oflicio do Jlrocurador seja 
remellida á essa Directoria Geral, para que em qual
quer tempo se possa comparar a qualidade do pa:pcl 
gasto com a recebida. 

Deos Guarde a V. Ex. Hio em 23 de Marco de 
1833.- Joaquim José Uodrigues Torres. -Sr. Conse
lheiro Director Geral do Contencioso. 

X. 0 89.- GUERRA.- Circular em 23 de Marco de 
18;)3.-Dedara que derem continuar a funcrimiar O$ 

Consdhos Administratiros dos Corpos na gerencia dos 
ranchos. 

Rio de Janeiro. ~linisterio dos Negocios da Guer
ra em 25 de Março de 1853. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua l\Iageslade o Imperador 
~landa declarar a V. Ex. que. com quanto tenlulo 
sido extinctos os Conselhos d' Administração para far
llamenlo nos Corpos do Exercito, devem ellcs conti
nuar a funccionar na gerencia do rancho dos mes
mos Corpos, como até agora. 

Deos Guarde a Y. Ex. l\lanocl Felizardo de Sou
sa c Mello Sr.- Presidente da Jlrovincia de S. Pedro. 
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N.o 96. - .Em 26 de l\Iarço de 1853.- As licenças 
aos Thesoureiros das Thesourarias são com ó respe

ctivo desconto. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, participa ao Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Província do 
Espírito Santo , em resposta ao seu Officio n. • 9 de 
19 de Janeiro do corrente anno, e para o fazer cons
tar ao Thesoureiro dessa Thesouraria Dionysio Alvaro 
Rozendo, que foi indeferido o seu requerimento, em 
que pede a restituição da 5. • parte de seu ordena
do, descontada por occasião da licença obtida com 
vencimento para tratar de sua saude; cumprindo 
advertir ao mesmo Thesoureiro, que o augmento do 
vencimento dado aos Thesoureiros da Thesouraria de 
Fazenda comprehende a quantia necessaria para pa
gamento de hum Fiel, que devem os mesmos ter em 
eífectivo exercício. 

Thesouro Nacional em 26 de Março de 1853.
Joaquim José Redrigues Torres. 

N. 0 91.- Em 26 de ~Iarço de 1853.- O pagamento 
dos vencimentos só tem lugar da data do pagamento 

do respectit·o. sello. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo as apostillas equipa-
radas aos títulos da a.a classe para o pagamento do 
sello l>roporcional correspondente ao augmento, que 
por el as h e concedido, como já foi declarado na Or
dem de 24 de Outubro do anno passado, estão ellas 
sujeitas á regra deduzida do Art. 87 do Hegulamento 
de 10 de Julho de 1850, em virtude da qual só se 
abonão vencimento da data do pagamento do sello 
do respectivo titulo em diante, como já tive ocoo
sião de ponderar a V. Ex. em Avisos de 25 de Ou
tubro de 1851, e 15 de Janeiro deste anno, com a 
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doutrina dos quaes se dignou V. Ex. concordar. Em 
vista pois do que fica exposto os 3. os Cirurgiões 
do Hospital !blitar, de que trata o Aviso de V. Ex. 
de 13 de Novembro de 1852, não podem receber o 
augmento, que lhes foi concedi <lo por apostilla de 18 
de Fevereiro proximo passado, se não <la data em 
que pagárão o sQUo della. 

Deos Guarde a V. Ex. Paco em 2G de Marco 
<le 1853. -- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. 
Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 
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COT.LECÇA.O DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
BRASIL. 

1853. 

TOMO 16 CADERNO 4. 0 

N.o 9:2.- FAZENDA. - Em o Lu de Abril de 1853. 
Como se procede com devedores da Fazendc~ Sacio

nal fallidos. 

Ao Collector das Rendas Gcraes da Villa de lguassú , 
que em Officio de 26 de Fevereiro ultimo pergunta, 
se não havendo o Titulo 4." da Parte 3. a do Codigo 
do Commercio do lmperio incluído a Fazenda Na
cional pelo que respeita aos direitos que lhe são de
vidos nas diversas classes de credores de hum falli
do, e acontecendo declarar-se fallido algum devedor 
de impostos , póde insistir pelo pagamento por inteiro, 
ou deve sujeitar-se ao rateio; V. S. responderá , que 
a duvida não procede, porque a ·Fazenda Nacional 
está sem contradicç&o alguma comprehrndida nas dis- • 
posições do mesmo Titulo, por quanto conforme os 
seus títulos creditorios ha de entrar em qualquer das 
ditas classes; sendo que na maior parte dos casos 
tem ella preferencia aos credores particulares, con· 
corremlo com elles especialmente nas dividas de ori· 
gem fiscal. 

Cumpre por tanto, que o mesmo Collector, na es· 
pecie figurada no referido Oflicio, insista pelo paga
mento integral da Fazenda, e não consinta no ra· 
te i o, o qual só poderá. admittir, sendo caso delle, c 
C?m previa auto~isação do Tribunal do Thesouro Na· 
Cional, e outros1m que quando se moverem questões, 
que devão ser discutidas separadamente, fóra dos au
tos de Inwmtario, estando nelles envolvida e in teres-
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~aJa a Fazenda Nacional, requeira que os autos sejúu 
remettidos ao Juizo Privativo ua fórma da Lei de ':2H 
de Novembro de 1841. 

Ocos Guarde a V. S. em o t.• de Abril de 1853. 
Joaquim José Rodrigues Torres. - Sr. Dircctor Gr
ral interino das Rendas Publicas do Thesouro Na
cional. 

N. o ~)!L - Em .2 de Abril dr, 1 ~::;:3. -- Pe.~so11s m i
seravcis ·isentas do imposto de 2 por "lo sohre o cn

lor das f'ousas demandadas. 

Joaquim José HoJrigucs Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro \aciunal, COIItlllllnÍca aos Srs. 
Inspeclures das Thcsourarias dP Fazenda, que Sua Ma
gestade o I mpcrador por Sua immediata Hesolução 
de 1 ~) de ~lar1;o, tomada sobre Consulta 1la See1;üo 
de Fazewla do Conselho d' I~stado de 2() de fne
rl'iro ultimo, llomc pu r hem Declarar, que á Yista 
do Art. 8. o do Hcgulamento de lO de .I unho de l8'1G, 
que isenta do imposto de 2 por "f o sobre o valor da~ 
cousas demandadas « as pessoas rniseraveis '' c si
gnificando esta exprcssüu em DirPitn nüo a classe po

. bre, com q wmlo a comprehewla, mas sim propria-
mente a que se torna digna de favor e de protee
çCw, devem-se considf•rar isentos du pagamento dn 
n·ferido imposto as pf·s~oas d<HpiClla classe, ainda 
quf' tc•nhão Lens da fortuna. 

Thesonrn Nacional em '2 Jc Abril dP 185!1. -
Joaquim .los<·~ Hodrigues Torres. 

N." 9~. - Em '2 de Abril de 18;)~L - Despe:: a.~ d1) 

salvamento de mercadorias de embarcaá)e.~ 
naufragadas. • 

Joaquim .Tosó Rodrigues Torres, Prf'sidenle do 
Trilmnal do Thcsomo Nacioual, <·m resposta ao 
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Oilicio (lo Sr. lnspeclor da Thesouraria de~- Paulo 
(\() '28 de Fevereiro ultimo, soh n. o '2 -i, declara-lhe 
que não he precisa a aulorisação, nem o credito pe
dido pelo Sr. Inspector para pagamento das despe
zas (lo salvamento das mercadorias da Escuna Ingle
za naufragada « Seine, }> por quanto nos Arts. 301 
P seguintes do Hegulamenlo de '2.2 de Junho de 1836 
P~fú hastanlemente providenciado o modo de supprir 
taes despezas. 

Thesnum Nacional em 2 de Abril de 1~:J3. -
.Joaquim .José Hodrigues Torres. 

N. o n:J. - ]~m '2 de Abril de 1RG3. - Despezas COln 

a yuarrln c segurança de mercadorias de embar
cações nanfrngrulas. 

Illm. c Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., em res
posta ao seu Officio de 15 de Fevereiro proximo pas
sado, sob n.o ~), que com quanto drvüo correr pnr 
conta do dono, ou do seu legitimo representante, ou 
das mercadorias naufragadas as despezas feitas com 
o seu salvamento e conduccüo, nos termos do Art. 
:w4 do Hegulamento de '22 :Junho de 1886, todavia, 
sendo certo que a aulorisada por V. Ex., como dá 
mnta no dito Officio, fora antes feita com a guarda 
e segurança das mercadarias do Brigue A mel ia· Jane, 
do que com a sua arrecadaçüo e salvamento, fica por 
isso approvada; convindo entretanto que V. Ex. te
nha em vista o que se acha declarado na Ordem n." 
138 de 21 de Março de 181U a respeito de recursos 
prestados em casos semelhantes. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do lho de Ja
neiro em 2 de Abril de LS53. ~ Joaquim José Ho
drigues Torres. - Sr. J>rcsidente da Provineia de S. 
Paulo. 
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N." 96. -Em 2 de Abril de 18j3.- Orpfuios e viu
vas fsentos do pagamento dos 2 por ·;o sobre o 

valol' das cousas demandadas. · 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, tendo presente a rc
presenta1;iio da Camara Municipal da C1dade da Es
tancia na Província de Sergipe, dedara ao Sr. Ins
pector Ja Thesouraria da referida Província, que ha
vendo sido a Dizima da Chancellaria substituída pelo 
imposto de 2 por o f. so])re o valor das co usas dc
mandauas em .luizo, em virtude do Art. 9.0 § 2: da 
tei de :31 de Outubro de 18!3::1, limitado porêm pelo 
Art. H § 21 da tei de 2.2 de Outubro de 1836 aos 
casos, em que pelas Leis anteriores era devida a Dí
zima, neto se pódc entender rerogado pela gencrir.:a 
disposição Jo Art. 8. 0 do Decrelo Je 10 de Junho 
de 181c5 o Arl. 10 do Hegulamcnto de 9 de Abri~ de 
1842, que Je conformidade com a Lei de 18 de Fe
vereiro de 16:J8, Ahará de 8 de Maio de 1745, 
e Assento de 2 de Dezembro de 1791 isenta os or
phãos e as viuvas da referida contribuição. 

Thesouro Nacional em 2 de Abril de 185:J. -
Joaquim José Uodrígucs Torres. 

N." 97. - Em l:J de Abril de 1853.- Soldados n
{Mmados não pagão direitos de 5 por • f., 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lns
pectores das Thesourarias de Fazenda, que não sen
do devidos os. direitos de 5 por "/. pelas reformas 
dos Soldados , pois que os respectivos soldos sãn 
vencimentos tliarios, sobre que não recahe aquella 
contribui cão, a Ordem circular de 17 de l\larco de 
1851 não comprehcnde as praças reformadas, ·tanln 
do Exercito, como da Armada, ás quaes se abrirão. 
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os assentamentos á vista das Ordens do Thesouro 
Nacional, mandando-lhes pagar os soldos 1p1e lhes fi
carem compelindo pela reforma. 

Thesouro Nacional em 13 de Abril de l8G3. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 0 !)8.- Em 14 de Abril de 185:3. - Jmpo.~tos su
jeitos a lançamento não devem, ser eJ:igido.~ dos 

objectos não lançados. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do Muni
cípio da Côrte fique sei ente, que por llPspacho do 
Tribunal do Thesouro Nacional de 11 do corrente 
mez foi deferido o recurso interposto por Caetano José 
de Oliveira Hoxo ácerca da matricula da escrava Del
fina Nagô, que ao mesmo veio remcttida da Bahia 
por sua senhora Anna I~rancisca da Visitação Dias; 
e porque nos impostos sujeitos a lançamento mio de
YC ser exigível o dos objectos não lançados, mor
mente quando os respectivos Regulamentos decrelão 
pena para a subtracção dos mesmos objectos ao im
posto, deverá o Sr. Administrador fazer ao recorren
te a applicação do Art. 23 do Regulamento de 11 de 
Abril de 1842, multando-o no gráo maximo, visto a 
longa mora na apresentação , e mandar proceder á 
matricula, logo que seja a multa satisfeita. 

· Rio em U de Abril de 1853. - Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N.o !'19. - Em 15 de Abril de 1853.- Direitos que 
devem pagar Juizes de Direito, Desembargadores 

c .Ministros do Tribunal Supremo de Justiça. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do· 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica aos Srs. 
Inspectores das Thesourarias de Fazenda, que Sua Ma-
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gcslade o Imperador IIomc por lwm , por immetliata 
Hcsolurüo de ;, de V(•n•rf'iro ultimo, tomada sobre 
ConsulÍa da Scceüo de Fazpnda do Conselho d' :Esta
elo de 31 de Janêiro anlcccdcnlP, Helcrminar que na 
f'Onformidatlc do § :L" Ja Tahella anncxa ú Lri n." 
<.:H:J tlc :w ele Non~mhro de 1841 os Juizrs de Hi
rPiln, Desembargadores, c Miuislros do Supremo Tri
hunal de .I usti<;a rkn•m pagar :li) por • I. de NoYos 
<' Ydhos ])ircilcs pelo ;wc-rr•scimo, que tircrão nos 
s<~us yencimrntos, rm YÍrtwle do Decreto n." Gt\0 clP 
'28 de .Junho dr~ 18~,(), e Lri n. 0 li i i de 7 de Agos
to do anno passadu: e P'!r esta occasiüo lhes ordPna, 
q11e cobrem .2:) por "/" a titulo tle din•itos de todos 
os Magistratlos, qu<' a<·<~sn, pela l'ITada intelligencia 
da rrf(•rida tei n." .21:1, tcnhüo pago somente G por "/o 
do m<•rtcionado nccn·st·imu. 

Thesouro ;\acionai em 1:) de Ahril de l8;):3.
.Joaquim Josó Hodrigucs Torres. 

N." 100. - Em 1 !) de Abril de u;~,:1. - lmfrlltn)t·.~ 
pom c.rcCIIçtio do lb:reto que mandou Cl't'ar Jlfru(

tlcuas nas [rrmlcims do CrngiW!J c Jauwm1o . 

.lo;t<púm .Tosó Hotlrigues Torn~s, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, remclte ao Sr. Ins
rwctor da Thesouraria de Fazenda da Província do 
Hio Grande do Sul, para que tenha a devida exccu
~Jio, o Decreto , junto por copia, de 11 do corrente 
mez, pelo qual Sua ~Ltgcstade o lmpr:rador, Toman
do em consiclcra~;üo o exposto nos seus Ofllcios n." 
289 de 28 de Fevereiro de t8:-J.2, e n:• RO\l c 81 O 
de '2-í de A;2;osto do mesmo anno, Hesolveo crear 
nas fronteir;~s do l'ruguay e do .Jaguarüo nessa Pro
\Íncia as Estar:ües fiscaes ahi mencionadas; ficando o 
Sr. [nspeclor na inlclligPncia de que deve alterar as 
r nstrw·(JH'S, cru e acnu11 tanhúriít 1 os reff'ridos Oflkios, 
(' po-las de a~.:t:unlo f'Uill as disposi<;úes do mesmo 
Jkcrclo. 
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E para complemento das nlC<lidns, de que se 
trata, cumpre, que o Sr. I nspector passt) a PslahelP
eer quanto antes os seguintes Hegislr< 1s, a saber -
H um na barra do Quarahim • em posição apropria
da, que será feito por cmbarca\;üo bem tripolada 
c guarnecida por tres Guardas da Alfandcga de Uru
guayana, designando o Sr. Inspcctor hum dellcs para 
CnmmaiHlante da mesma: outro no rio .Taguarão, ou 
Lagoa "'lerim, se melhor conYier ,, para as cmbarca
(:ões, que navcgüo entre as duas margens, devendo 
existir a bordo hum Guarda da ~lesa de Hcndas, que 
será sempre o C:ommandante do Hcgislro. 

Tanto o lnspector da Alfandega de l:ruguayana, 
como o Administrador da Mesa de Rell(las uo Jagua
riio, organisarão Instrucções para o bom rrgimem 
dos Registros, as quaes, antes uc serem executa das, 
submctterão á approvação do Sr. Presidente da Pro
vincia por intermedio dessa Thesouraria. 

Previne mais ao Sr. lnspector, que nesta data 
officia aos Exms. Srs. Ministros da Marinha e Ger
ra, solicitando do 1." a entrega á Alfawlega de Uru
guayana de hum dos lanch(H~s da Esquadrilha do 
Uruguay para ser destinado ao Registro de Quara
him, bem como ordena ao Comrnawlante da dita 
Isquadrilha para prestar , não só todo o auxilio e 
coopera~iio, que lhe requisitarem os Chefes <las Es
tações fiscaes ali i creadas, como para coatlj uvar a fis
ealisação da costa por meio ue hum aclivo cruzeiro 
nos pontos interrneuios dos portos habilitados; e uo 
'.2. o a expediçüo das Ordens necessarias ao Sr. Prr
sidente dessa Provincia a fim de Inundar collocar na 
situação escolhida por essa Thesouraria para estaLele
cimeulo da Agencia filial da Alfandega de Uruguayaua 
hurna guarda militar de cavallaria, commandada por 
ollicial subalterno, a qual dcvcrú auxiliar a ui la Agen
cia, regulando-se pelas Instrueções (JUC organisar o 
lnspcclor da Alfandega, depois de approvadas pelo 
mesmo Sr. Prcsidrnle da Provincia, ouvidos o Sr. 
lnspeclor e o Comrnandanle das Armas; fieamlu ou-
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trosim na intclligcncia Jc que ao Ministcrio de Es~ 
trungeiros se communica nesta data a organisação des
tas Estações fiscaes para o fazer constar ás Autori
dades do Estado Oriental, de Entre-rios, Corrientes, 
e Paraguay, e ordenar aos nossos Agentes Diploma-· 
ticos c Consulares alli residentes, que pro mo vão todo 
o apoio c cooperação da parte dos respectivos Go
vernos a bem da reciproca arrecadaçáo das Rendas; 
fazendo-lhes sentir ~ convcniencia de crearem-se Agen
tes Consulares nas Povoações mais importantes de En
tre-rios c Corrientes, fronteiras á nossa margem, c 
que com ella teem constantes relações de commercio. 

Thesouro Nacional em 19 de Abril de 1853.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N." 101. ~Em 19 de Abril de 1853.- Como se deve 
proceder nos arrendamentos de terrenos diamantinos. 

Illm. c Exm. Sr. -Recebi o Officio de V. Ex. de 
18 de :Março ultimo, sob n." 8, accompanhando o con
tracto celebrado entre o Inspector Geral dos terrenos 
Diama'1tinos e a Companhia que se propõe a arren
dar huma lGgua quadrada no rio Gequitmhonha , no 
lugar em que fazem barra o rio Cneté-mirim e o 
corrcgo Tijocussú; e tendo sido approvado o dito con
tracto com a clausula de se verificarem as condicões 
exigidas no § 3." do Artigo 27 do Regulamento· de 
17 de Agosto de 18 i.6 , assim o faça constar a quem 
convier, recommendando ao dito lnspector Geral que 
nos contractos, que para o futuro submettcr á appro
vação deste ~Iinisterio, declare especificadamente que 
forão satisfeitos as prescripçõcs dos Uegulamentos do 
Governo. 

])eos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro 
em 19 de Abril de 18S:l.- Joaquim José Ro(lrigues 
Torres. -Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 
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derem 1wgar os Viyarins Fnr·uml/tl'/tdrulus. 

. .i(!aqtiim Jose Hedrigues TutTI'S; Prrsidt~tlfi· dü 
Tribunal do Thesomo .\acionai, a queni foi prcsrnte 
(:om o Ollkio do Sr. Presidente da l'roYincia do Espiri lo 
:-~an to do l." de DezPmbrn dt~ 11:\52, n." '2.i , o reqw~
rinwntu dnettn1entado do Vigariu Encommendado tÜ 
Frt>guPzÍJ. da Serra; .\liguei .\ntuncs de lkito, queixan
do-st~ da Thcsouraria da mesma J>nwincia por IIH~ ha
H'r euhrmlo os direitos de ;, por 0

,·,, sobre a res/)ectiva 
;·jJJl~rwt por cada IWYU l 1roris<1n annual; que I te j()l'a 
cnnf<'rida por sua Ex. Hcr.; <lf'clura au Sr. Inspf~<'tlli' 
da mesma Thesoururia; que us Parochos Encon.lmt'n
dados, serrindo por 2 ou mais annos succssiros na 
mesma Parochia, súo unicamente obrigados n pagar t<ws 
dirr~itas do 1." illtllo, embora se I"f'JWYI'm a~ suas Pro
,·isüf's, pois f(IIC outra iutelligi'm:ia nüo st! l)Óde razoa
\<'lnwnte dar ú disposi;;iio do* .f," da Tahr la, que faz 
parte da Lei u. o :2.-1:3 de :10 de 'on•mhrn dP HH t, mor
ulentc mnsidernmlu-s(' que~ os E1npt·r~gadils prllmoYidos 
a outl'o ln~ai· tla mesina Hopartit:úo ou classe (o qn<' 
niio se yerifica se nüo passando-llws umos títulos) 
só pagão a quota coJTf'S{)(l!ldc·nlc :w accrcscimo de 
vcmcimcnlo; como lw expresso na :1." adn•rtPncia d;t 
mesma Tabellà. 

Cumpre pnis; tfUt: o ~r. luspn·ctur 1fiande fazer a 
i·f:lstituit:ii.o ; t{IJC reclmna o Hm. Supplieante, fazendo 
obserYar d' ora cut diante, em casos idcnticos, a presen
te d~cisün ; 1~eantlo n~t intelligPncia dn que a Ordt>ni 
df' 1 ;J t!e )lato tlt~ t ~.>0 he snnH'IIIt• relattva ao sêllo, 
·~mbora no seu linal st' ti'uha Ptltprc~gado a palana 
impostos. 

Thf'sllllrO Naciuual f'lll :2.2 dt' \hr-il tlP JH;"',;l, -'-
Juaquim .lnst'• Hndrigut>s Tont•:-;, 
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.'1." to:L- Em 22 ue Abril de IS:,~t- Como !W dcrr 
znwcder rmn o.~ ~CIIITOS que dão 1Í rosln. 

llhn. (' E:xm. Sr. - fm resposta ao Oflirio d1~ 
\. Ex. do I. u du corrente mcz , sub 11. u '2;1 , ú que 
acompanhou pur copia u tlu Juiz Munieipal d<'l. Cidad1• 
de lgmqw, dand11 eonla da m-rcmataçilo f a que h•z 
prure1lt>r, dP algnns ge11rros, que derüo ú costa 11a 
pr11ia da mesma Cidade; tenho de dPdarar a Y. Ex. , 
qw• u Artigo :10~, do HPgulamento de 2:2 de hmho 
de Ut1G disp;-,p , 1pw os gcneros de produc1_JW es
traHf:;eira, que furem :1dwdos sem dono no mar e 
praias do hnpcriu spjiín conduzidos logo rm direitura 
ú Alfanuega mais proxinw, sob pena de serem havi
dos por cx.ILn ia dos, pai'< I ahi se proceder como dc
IPnniua o !IH'Slllll Artigo. E posto que no caso, de 
qtw s1~ trata, 11<-111 pmeedesse assim o dito Juiz "Mu
nicipal, ~~ mamlassc d1~ sua autoridade procedPr a 
aya\iaeüo e arremal<H'<~n das mercadorias achadas, c 
n·1·olhcr ú Collecloria" o producto liquido, só tcnJo 
em altcnçi:io o que Pslalue o Codigo Comercial no~ 
Arts. 7:12 e i!}:l , tpte nüo rPgulüo certamente a 
~'S]wcie Je tplC se trata, mas a dos naufragios e sal
'ados como se ohscnn dl! Titulo 9.

0

, em que taes 
Artisos se comrn·enllrwl1·m; to1la\·ia, em vista Jos ler
mos , em qnc se acha l1 arrecadação , na qual aliús 
se procetleo com zelo c fideliuadr , cumpre que Y. 
Ex. dê as 11ecessarias ordens para ([UC o dito pro
dueto liquiuo da arrPmtltatJto depositado na Colle
doria seja transferido para a Alfamkga, rpl!~ ficar mais 
proxima , com a especificação dos generos f a que 
pertence, bem como das eircunslancias, em que forüo 
achados, a fim Jc se deduzirem os direitos dr eonsu
mo , (• obsenar-se o mais , que dctPrminão os Arts. 
:!RO e 2R l do jú (·ila1ln Hegnlamcnlo. 

llros (;uarde a Y. Ex. l'aeo em 2:2 de Abril Je 
U-\r,:l. -.Joaquim .lt~st'• Hudrigu"es Torres.-- Sr. Presi
\l~nk da Pnwincia d1· S. Paulo. 



~-~ 104.- Im 2:3 de Ahril de H.::-,:L- Sei/o 111lc devem 
parJal" os Alilitarcs nomeados membros dos Co11sclhos 

administrativos pa m [ornccimcnlo tlus A rsc11acs. 

O Sr. Administrador da Hecehc<luria do Municí
pio da Côrte fique na intclligeneia 1le que nüu sendo 
u titulo de nomração do Brigadeiro Antonio Joào 
Hangel de Vasconcellos para Membro do Conselho Ad
ministrativo para o fornecimento do Arsenal de (;uer
ra da Capital relativo ao emprego, em 11ue SP achava, 
isto he, ao seu posto de Brigafleiro, de que jú perce
bia , e continuará a perceber os competentes vencimen
tos , mas sim especial para a Commissün de que fui 
inenmhido, pelo qual somente recebera a dilli~rcn<;il 
t>ntre o soldo c a importaneia total nelle mencionado, 
;tclta-se tal titulo comprehned ido na eatrgoria (h.; 

da :2." parte da Circular de .i de Oulu}JI·o do amw 
findo , e nessa conformidade se de r crú eourar o rcs
pectivo sello. 

Cumpre pois restituir ao dito Brigadeiro a q nanlia 
de H;ffl!100, que de mais pagou de sell1t JH'Io titulo 
de que se trata. 

Hin em 2!3 de Abril ue 18:-í:t - .lnaquim Jost~ 
Hodrigucs Torres. 

~-" 10:5. -Em .2!J de Abril de I H7,:L - l'ayamentos 
do imposto de Loterias . 

.Joaquim .Tosó Hodrigues Torres, Pn·sidenle dn 
Tribunal do Thcsourn Nacional , rommunim au Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fat:l'tHla da Província <lo 
~laranhão, que o Tribunal do Thcsouro Nacional to
mando conhecimento do recurso, que acornparJIIUu 
o seu Oflicio n.o 7 de 2G de .lanr•iro ullimo , inter 
posto pelo Thcsoureiro elas Loterias coneedi1las ao Con 
vento de S. Antonio da Capital <laquella Provin1·ia , 
da deí~Í~iío da Bwsnta TIH'snuraria , qrw julgou sujl'i
las ao trnposto de 8 °/u subre u n·spediro capital a-. 



Lult'rias cunecdiuas pela te i l1royiu.cittl lL • 2G3 uc 12 
ele Dezembro de 184~ para se rer<~rar o edi1kio do 
referido Convento , confirma a decrsão recorrida • nün 
só porque nem o Art. 38 da Lei de 23 do Outu
bro de 1848, nem o Art. 12 da dr G de Setembro dP 
1850 autorisiio a isençiío do impo~lo para H'i Lote7 
rias mencionadas. a primeira por 1-~rr PxelusiH Jos 
Fstabrlrcintentos dr Clwr!dadf' c Asylo de Orphãos , 
f~ a '2. • applican·l somrnte ás J,oterias concedidas pu
ra edificação r obras dr Igrejas , scndr justa a dis-
1 inr.çúo feita pl'li\ Thesouraria entro os reparos do 
<( ConYcntn }} c obra de ((Igreja)) (' tüo j1LSia que () pro
prio (;uardiüo a rrconhrrco, solicitando da AssemiJ![•a 
Lq:!;islntiva da ProYincia n faculdade de applicar a !'~
tas obras o produclo das Loterias «lcslinatlas úquclles 
rf'paros, no que niío foi attcndido. como porque JJ;in 
tin orc>t:P a insm(Jto pretcndidn 1\ naturoza dP Esf alw
IPcimf'r\los rcli~iosos, de que trata, pwrido df' p;ttri
monio snflicicnte para sun sustcnta(;üo c do Culto , il 
respeito do qual niio se düo as mesmas razl-lf'S, qll~' 
motiYiÍ.rão as disposit;úcs das citada Lei ; devendo 
cobrar-se a importancia do imposto da 1. a l,olf'ri;l 
nüo do sobredito Thesourriro , mas dos Heligiosos do 
Convento pela prssoa do seu Syndico , Yisto- trr sidP 
q plano da Loteria approvado sem a dcdurçüo daqHel
la importunei~: e o prochrcto i~lrgralm~ntc_ PnlrPgtw 
(lns d1tos Hchgr~so~. püra a f1f·;.·•da apfh~~~~~an. ~ 

Thesouro l\aewnal 1'11\ '2.1 dP A ml de Ht,:1. 
Joaquim .los(• Hodrigw•s Torres. 

\." I Oti. - rm .2ii de .\hril df• I k:-1:L -- lkndidanio 
do 5;cl[o de [lilhcll'$ tfr Loterias. ~ 

.Joaquim .J,J~r Hodrig11PS Torrf's , PresidPntl~ dn 
lrihmwl dn Tlwsouro \arinnal , d(•dara ao ~r. lns
pf'dor da Thcsouraria df' Fawnda da Província do 
\faranhit0, Pnt rrspnsfit 11n Ofli('j,, de '.2(1 d~ .li1nrin' 
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ultimo , n." G , que o procedimento de que dá conta 
a respeito da exigencia feita do imposto de R"/. , 
das Loterias concedidas pela Lei Provincial n. o ':!63 
rle 1:2 de Dozombro de 1R.i9 para os reparos do 
edificio do Convento de S. Aplonio da Capital da
quella Província foi regular 1 menos : 1." quanto á re
quisiçfw feita ao Chefe de Policia para embargar a 
venda dos bilhetes de toterias antes do pagamento 
do scllo r iinposlo do g • /o I deYPildO ter limitado a 
requisição ( nliú!> dtJsncccssaria , ú Yista do Art.;).-\ do 
RPgulamPr~to do I O de .Julho uf' 18:)0 ) ú satisfação 
previa dQ sello, por nüo ser antPs do pagumento do 
imposto de R "/. vouada u venda dos bilhetes confor
me o A rt, R. o do Hegularnento do 27 de Abril de 
18Hl, P li!Íill sornentn a extraceüo du Loteria ; 2.• 
l'm nüo ter tofllado cfl'eetiva a rcvaliducilo dos Lilhe
tr:s H'IHiidos ~em O fJUgan!OlllO crcYiO. do scllo em 
r1rtudc dos c1tado~ Arts. .JH c ;J4; !L" em náo ter 
mandado, apezar de provadil n infracçuo , responsa
hilisar o Thesoureiro da Loteria, na fôrma do Art. 
~i~ 7 ." do citado He~ulamento de 1XGO. 

J>eJo que perte,wo no pagamento do impo~to da 
2. • das ditas Loterias deverá ficar a cargo do men
cionado Thesoureiro , o qual será demandado pelo 
imposto se já tiver sido extrahida a Loteria , ou se 
a fizer exlrahir antes ti•~ se haver effetuado aquelle 
pagamento , e depois das deliberações definitivas da 
Thesourarias e das intimações, que lhe foriio feitas, 

Thesouro Nacional em '.2:1 de Abril JRG3, ~.., 
Joaquirn José Hodrigues Torres, 
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N." IOi.-(;UEIUt\.- Circular em 2:3 deAbril de 
185:J. - il!antlt.t pa~snr por tluas 'L'Ías os docwnentos 
tlc despc:as militares , em que se possa adaptar cstn 
pratica , c para ficnr luww n11s Tltrsuurnrias, rcmctlcn
do-sc do.~ outros tlocWil('llfo.~ topia.~ nuthcnticas. 

Hio de Janeiro. }finisterio das NPgoeios da Guerra 
em ·z:l (le Abril de lX:J:l. 

lllm. e Exm. Sr.- Determina Su<t }[agestade o Im
perador (pw \ .. Ex. expcc:a as precisas ordens para quP 
d'ora em diante sPjüo passados por (luas Yias, a fim 
tlP que ficpu~ ltuma archiYada na Tlwsonraria de Fa
zcwla (la Pro\'Íncia, c outra seja n'mctlida á esta Secre
taria d' Estado, to( los os (locumentos de dcspezas mi
litares, em que tal pratica se possa adoplar, como 
os recibos, u•nlas c outros scmrlhantes, c que de 
f.n(los os mais, em qu(~ Tli-lO seja possível observar-se 
tal pnwcdimenlu, comn nos pagamentos que se fazem 
por folha, se envia copia authentica, ficando archi
vado o original. 

Deos (;uarde a Y. Ex. - Manoel Fclizar<lo de 
Sousa c Mello. - Sr. Presidente da Província de .. 

N ." 108. - Cireular em :2:J (le .\hril de 185:L -
Declarando aos l'rcúdrmtcs da.s l'rovilltias que os Conse
lho.~ arlnúnistratÍt'OS do.~ Corpos do Exercito continuüo 
a funccionar nn gcrcnria do ranrlw elos mesmos Corpos. 

llio (k .Luwiro. ~linistc:t·io (los ~cgocius da Guerra 
l'lll ·z;-, de AIJril de u;:-,:L 

111m. P l~xm. Sr. -Sua ~Lagcslatlc o Imperador 
~lauda declarar a Y. Ex. que, com quanto lenhüo 
sido f•\linclos os Cons1·lltos de <Hlminislnu;ün para far
damento nos Corpos do Exercito, 1krem Piles eon
ti nua r a l'u neeiunar na gt·rencia do rancho dos mrs
tnus Corp1•s ~~.lltnO ale agora. 

llf'IIS I; 11n rdt• a Y. Ex. ~· i\Ianrwl FPlizardu d(~ 
Suusa ~~ ~ld lu. - Sr. Presidc•ulc~ da l'rovineia de ... 
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N." 109. - Circular em :2:-, de Abril de 1s.;:J. -
Mandn qnc á~ praça~ que tiverem bai.m do serniro, 
e â~ que pa~sarcm de hun.~ para outros Corpos :;e Jlll.~~cm 
c1n scpamdo titulos de dicitln para 1·cqucrcrem o que 
.~c lhes dever. 

Hio de Janeiro .Ministcrio dos Negocios dn Guerra 
em 23 de Abril de ll:~:>:J. 

Illm. e Exm. Sr.- Oecorrendo duYidas sobre a le
tra c espírito do ~ 2." Jo Aviso Circular dt~ 1 ~~ de Novem
bro de 1842, relativamente nu modo de se passarem 
títulos de dividas ús praças que tiverem baixa do servi
~~o , c áquellas que passarem de huns para outros 
Corpos, Sua l\lagestade o Imperador ~Ianda declarar 
a V. Ex. que ás praças que tiverem baixa do ser
viço se deverúo passar, em separado, títulos de di
·vida para com cllcs poJerem requerer o pagamento 
do que se lhes dever, não se mencionando porôm is
so nas escusas; e outrosim que das dividas ás pra
~·as que tiverem passagem de huns para outros Cor
pos nüo se deverá passar titulo em separado das rcspe
etivas guias , mas que nestas se mencionarão as dttas 
dividas, para que o seu pagamento seja reclamado 
pelos Commandantes dos Corpos, para os quaes pas
sarem , ou requerido por ellas, precedendo informa
~_;üo dos referidos Commandanlcs. O que communieo 
a V. l~x. para seu coulweimento c punl11al f~xeruçüo. 

Deus <iuanle a V. Ix. - Manoel Felizardo de 
Sousa e ~lello. - Sr. Pre~illen!e t.la Pmrineia dP ... 
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~ " 110. - F.\ZE-' D.\. - Em '!!j de Aht·il tlt: 18G3. 
Desde qwutdo se tlevcm cobrar os dirútos de 5 p; "/. 

dus titulas de 1:WIItcu:·üo, 

Em deferimento ao i·cqucrimcnto dos Ofiidae~ 
do f:orpo de Permanentes da Corte, Bento Marcoli
no de Awna , Jost'~ Maria Habdlo, c João José ü~
sarino da Ho~a ; ordena ao Sr. }.dministtador da 
Hccebeduria do M unici\)iu , que exigindo dos Suppli
cautcs o~ seus títulos t c nomea(:i\o , c Yei·ificando que 
elles forão pas:-aJos nntrs do L" d~ .Janeiro de 1839, 
cobre os dtrPitos de ;; p, u /., de tpw tl'ata a Tabella 
annexa á Lei do Orcamrnto de HH1 , somente do 
augmento que tiYerém nbtido dt>ssa data l'lll diante. 

lho de J anciro em '2:J de Abril de J 853. 
Joaquim los,·· Hodrigtws Torres. 

N: 111. - Em ':!.i de Abrii de J8G3. - Qwtuda 
principin o pra:;o pam a Terlanwr-ão de ·restituirão 

de si:aó 

Joaquim Josó Hodrigues Torres i í>rcsidente dn 
Tribunal do Thcsvuro Nacional , em soJnrüo á Con
sulta exarada no Oflitio uo Sr. lnspccto; da Th~~
souraria de Fawmla ua J>rovineia de .Min:rs dt• '21 
de Março proximo passado; soh n. o 22 , declara-lhe , 
que hc fúl'rt de dmida, que o tempo para João Ca
millo ue Olircira reclamar a restituit;üo da siza pof 
Pile paga pela arrcma taçiio em prat;a de h uma F a-
1.rnda de D. Maria )lartins (;nnçahcs; sú principiou 
a correr de '20 ue Agosto de 18:-iO f'rn ditmlr , data 
da sent~nça do ~upremn Tribunal de .lustic:a , que 
tornou IITrvogayers as qtw julgúrúo nulla a dita arn~
nwtacüo. 

'fhrsourn ~atio11al l'lll 2i de Ahril tlP i 8:-i:J. -
Joaquim ]o:-;t~ Hntlrigues TorTt's. 
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COU.ECÇiO DAS DECISÜES DO GO\'EHNO DO 
BRASIL. 

1853. 

TOMO f() CADERNO !í.0 

N: 11:2.- FAZENDA.- Em 2 de Maio de 18;",:1.
Remessa de documentos das despezas militares feitas 

nas Provincias. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , havendo o Ministerio 
da Guerra communicado ter expedido as convenientes 
ordens para que fossem passadas por duas vias lo
dos os documentos de despezas mihtares, em que tal 
pratica se pudesse adoptar, e que de todos os mais, 
em que não fosse posstvel observa-la, como nos pa
gamentos que se fazem por folha , se envie copia 
authentica , recommenda aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda o pontual cumprimento 
das sobreditas ordens, e a remessa ao mesmo Mi
nisterio , no devido tempo, dos trabalhos , que llw 
devem mandar na fórma da Legislaç.fw c mais dispo
sições em vigor , como positivamente determina o 
Decreto de 2:2 de Novembro de 1851. 

Thesouro Nacional em 2 de }Jaio de 185~J. -
Joaquim José Hodrigues Torres. 

N.o 113.- Em 4 de Uaio de 1853.- Como se de
vem escripturar as quantias entradas zwra o ll!onte 

Pio dos Servidores de E.~tado. 

Joaquim José Hodrigues Torres, Prcsidrn!t~ tln 
Tribunal do Thesouro Naeional , rPspom.lt· ao Ofli-
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cio do Sr. Inspector dn Thesouraria dr Fazenda ela 
Província de Sergipe do '2 do Mar~:o ultimo, n. o 1 n , 
que as quantias entradas para o Monte Pio Gernl dos 
Senidorcs do Estado hüo de escripturar-se nessa Thc
souraria como supprimentos feitos pelo Thesouro ; dc
yendo pela sua importancia sacar-se immedialamentc 
contra o mesmo Thesouro, c a favor do Thesoureiro 
do Monte Pio ; c nos Balnnros ser mencionadas na 
Heceita de supprimcnlos do 'Ihcsouro, c na ])espeza, 
de saques sobre o Thesouro , c tudo em moyimentos 
de fundos. 

Thcsouro Nacional em -i de l\Iaio de 48G3. -
Joaquim José Hodrigucs Torres. 

N. o J 11. - Im 1 de l\laio de 18r,:L -Sobre transacriks 
(citas com prcjuizos dos interesses da Fazenda, c ~. 

n:.~pcito de cxccuçrio contra dcrcdorcs por letra. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, á vista do Oflkio 
do Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda do Piau
hv de I O de l\Iarco ultimo , sob n. o 1 i, lhe oiJserva: 
(o que foi por "falta de circunspecção c prudencia, 
que por diffcrentes lransacçücs c em diflbrentes datas 
se compromctlerüo os interesses da Fazenda Nacional 
com in(lividuos, que não om~recii\o as neccssarias ga
rantias: 2. 0 ({UC menos acerladamcnlc entendeo o Sr. 
lnspPclor que, procedendo-se o se(Iuestro contra os 
dcYedorcs da Fazenda Nacional por letras, podia 
nellc comprehendcr-sc a escriptura~:üo conunercial, 
como ordenou ao Pracurador Fiseal ( que aliás no 
concernente ao seu Oflicio em materia de Direito nüo 
era obrigado a seguir a direcçüo, que lhe queria dar 
o Sr. Inspcctor ) contra a expressa disposiçüo do Art. 
18 do Co1ligo Comrncreial, c cp1c os mesmos dcYc
dores por letras, eonlra os quaes só pódc ter lugar 
o processo excculiYo praticado segundo as Leis Com-
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mcrciacs , estarão comprchcJHlidos na disposi~;ão do 
Arl. 2. 0 do Decreto de 5 de Dezembro de VHH, ex
pressa e explicitamente relativa aos Thcsoureiros, He
ccbores , Collectores , Almoxarifes, Conlracladores c 
Hendeiros. 

E por tanto ordena ao mesmo Sr. Inspector , que 
dô mais circunstanciadas inform<u;ões a respeito das 
lransacçücs, de que se passúriio letras, c das provas 
<[UC precedôrüo de idoneidade dos sacadores, acci
lanles c alJonadorcs para se deliberar o que eonvier; 
c outrosim que cumpra fielmente a Onlem· de 18 de 
Oululn·o do armo passado. 

Thesouro Nacional em ~ de Maio de 18:->:J. -
Joaquim José Hodrigues Torres. 

N. 0 tl:í.-GUElHU.-Ern -1 de Maio de lRG~J.
/Jctcrmina que 1w Contadoria (;eral da Guerra não ~c 
demore por mais de lres dias o processo dos conhcti
mcntos do.~ gcncros fornecido.~ ás Rcpartir-õcs snúordi
nadas ao Ministcrio da Guerra. 

Hio de .Janeiro. Minislerio dos Negoçios da Guerra 
em ~ de Maio de 1853. 

Determina Sua Magestadc o Imperador que Vm. 
providencie devidamente para que os Conhecimcn
Los de generos fornecidos ús Hcpartições sulJordinadas 
a este :Ministerio não se demorem na Contadoria , para 
o neccssario pi'occsso , mais de tres dias, conla<los 
daqnelle em que forem recebidos ; da!lllo parte im
mediatmnenlc a esta Secretaria d'Eslado contra aquel
les Empregados, por cuja omissii.o niio for esta Ordem 
pontualmente executada. O que communieo a Vm. 
para sua intclligencia c execuçiio. 

lleos Guarde a Ym. -Manoel Feliznnlo de Sousa 
e Mello.- Sr. Alexandre Emílio de Salas Campos. 
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N.o 116.- Aviso de 6 de ~raio de f8:J3. -Ao bu
pcctor da Pagadoria das Tropas da Côrte , declarnndo 
9uc 'Cencimentos tompctcm, desde quando, ao Major 
do ·5." Batalhão de Infantaria. addido ao 1." da mes
ma arma, André Alves de Oliveira Bc/lo. 

Hio de .Jaueiro. lUinislerio dos Negocios da Guer
ra c·m ü de .l\Iaio de 1853. 

Declaro a l. S., em resposta ao seu Oflicio n." 
;,1 de '2-i- de Fevereiro ultimo , que o l\Iajor do 5." 
BataJhfto de Infantaria. uddido ao 1." da mesma ar
ma • André Alves de Oliveira Bcllo tem direito a 
todos os vencimentos de seu posto, á cxcepçfto da 
~ratificação de exercício, cumprindo por lanlo que 
Y. S. lhos num1lc pagar desde o dia em que ficou 
aúuido a este Batalhão. 

Deos Guaruc a V. S.- Manoel Felizardo de Sou
sa c !lello.- Sr. Antonio Hodrigues de Araujo Bastos. 

~-" 117. - Aviso de 10 de l\Iaio de 1853.- Ao 
lJircftfW do A rscnal de (Jucrra da Côrle , dedaramlo 
qual o limite do valor dos artigos úellitos que púde 
confiar ao conductor para transporta-los para .Matt) 
Grosso. 

Hio de Janeiro. l\Iinisterío dos Negocíos da Guer:.. 
ra em 10 de Maio de 1853. 

Declaro a V. S. que d' ora em diante niio dever{• 
confiar ao mesmo conductor de artigos hcllicos para 
Mato Grosso carga de valor superior a 20.000;) 000 , 
nem que occupe mais de cem bestas. 

lleos Guarde a V. S.-Manoel F.-lizardn 1lc Sou
sa c ~lcllo. -- Sr. Pcuro de Alcantara Bcllcgaruc. 
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N." 118.- Aviso de 10 de ~laio de 1853.- Ao 
Commandante das Armas da Côrte, declarando que 
a reforma clada aos Ofliciaes condemnados a hum 
ou mais annos de prisão, dependendo do juizo tlo Go
verno , não deve ser conxiderada como consequencia 
incvitavel da condemnação. 

Hio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guer
ra em 10 de .Maio de 18G3. 

Illm. e Ex. Sr. -Tendo feito presente a Sua Ma
gestade o Inperador o Oificio de V. :Ex., sob n. o 190, 
de 5 de Abril ultimo, representando que, visto ter 
sido extincta a 3. • Classe do Exercito , entende que 
está comprehendido nas disposições do § 2. o do Art. 
9. 0 da tei n. ·6i8 de 18 de Agosto de 1852 o Alfe
res do 11.0 Batalhiío de Infantaria 1\'Iaximiano Joa
quim de Almeida Pinto, que , por sentença do Con
selho Supremo 1\'Iilitar de Justiça, foi condemnado a 
vinte mezes de prisão: de Ordem do l\lesmo Augus
to Senhor declaro a V. Ex. que, conforme a citada 
Lei, a pena de reforma aos Officiaes condemnados a 
hum anno, ou maior tempo de prisão, depende do 
juizo do Governo, c não deye ser considerada como 
consequencia inevitavel da condemnação; o que está 
em harmonia com o que antes dispozera o ~ 2. o do 
Art. 2." da Lei do 1. o de Dezembro de 18H, dei
xando tambem ao Governo o arbítrio de fazer a pas
sagem do Official para a 3. • Classe, mas não a im
pondo como obrigação: c por isso declaro outrosim 
a V. Ex. que sobre o destino do Oilicial em ques
tão nada se delibera, sem que primeiramente Y. Ex. 
emilta o seu juizo a respeito delle. 

Deos Guarde a V. Ex.- l\lanoel Felizardo de 
Sousa c Mello.- Sr. Antero José Ferreira de Brito. 
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N." I Ul. -l7AZENOA.- Em 11 de de Maio de 1X!í:l. 
]1,'xplica a ultima parte da Portaria de -1 de Setembro 
de 1851 a respeito de porcentagem aos Empregados 
das Recebedorias de divida actiua pro!lenientes de im
postos não lançados . 

.To<H[Uim .Tos{~ Hodrigues Torres, Presidente do 
Tribmwl do Thcsouro Nacional, rm resposta ao Jns
pedur da Tltcsouraria de Fazenda da l)rorincia do 
J\laranhiio, sobre a durida exposta .no seu Ollicio de 
;H) de ~Iat·r:o ultimo, n. o :2 i, que a razão , em que se 
apoia a disposi\·ão final da Portaria , que em data de 
-1 de Setembro de 1851 foi dirigida ú Hecebedoria do 
l\Iunicipio da Cr\rtc, nüo farorece a intelligencia dada 
pelo mesmo Sr. Inspector, tornando-a extensiva ú di
Yi(la acliva proveniente de impostos não lançados ao 
tempo , em que se arrecadavão para a fazenda Geral; 
pois que no caso da referida Portaria, por copia in
clusa, o direito ú porcentagem nüo deriva do facto 
de nüo lam;amento, mas da imposibilidarle de o fa
zer em Yirtwle da fraude do conlribuinlc, e por tanto 
de n:lo ter lwrido omiss;\o ou falta de diligencia 
das partes dos J7iscaes da Fazenda :Nacional: mas se 
a respeito ela dirida em queslüo se YCriíicarcm estas 
condi~ÕC3, hc claro que !em lo(la a applica~:ão aos 
Empregados da Collectoria (lcssa Capital o principio es
tabelecido na citada Portaria. 

Tltesouro N:wional f•m H de ~laio de 18::>3. -
Jua1luirn Jusó Horlrigues Torres. 

Copia a que se rcfac ct Ordem awna. 

O Sr. Administrador 1la Hecebcdoria do Muni
cípio, em snlu~üo ús dtnidas propostas em seu Olli
cio 1lc ll do mcz proximo findo , úcerca da matri
cula de 1.2 escravos que pretende Francisco de Paula 
da Siha, fique na inlclligcncia de que dncrú exisir 
d., Supplicntllr• a llJll'('.-;euliu;úu o!l dos titulus pm
tjlll' 1.1 :-:.cu Jiactd11 pai 111•ssuia lb rdcriclus c::;craros, 
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nu a clcclaraçüo rlo tempo (ksde o ({(Wl os possue , 
para sobre esse tempo :r:ecahir a imposi~,;üo tla taxa. 
Satisfeita esta exigencia se organisarú na 3: Contado
ria do Thesouro a conta do que he devedor o Sup
plicante, c se lhe dará a competente guia para por 
clla ir pagar na Recebedoria a sua importancia ( alêm 
da taxa do Exercício corrente, e da multa im
posta ) que será cscripturada como cobrança de divida 
activa. E finalmente que neste, c em casos idcntiros 
deverá a Hccebedoria deduzir porcentagem para os 
seus Empregados, visto como mio estando lançada 
esta renda , por ignorar o direito que a clla linha 
em conscqucncia da fraude da parte do contribuinte , 
que só foi reconhecida pela denuncia a que se vio 
forçado o actual inventariante, não lhe pôde ser im
putada a sua não cobrança. 

lho em 4 de Setembro de 1831. -Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N." L20. - Em :l!l de Maio de 1833. - Sobre o 
uso do papel scllado. 

O Collcctor das Rendas Gcracs do Município de 
Nicterohy bem entendeo o Art. 7. • do Uegulamcnto 
de 81 de Dezembro de :1851, combinado com o Art. 
GG do de :lO de .Junho de 18GO, o qual não póde 
admittir duvida alguma; sendo por tanto prohibido 
em todo c qualquer Município o uso do papel sei
lado para cada hum dos títulos comprehcndidos nas 
Tahcllas annexas ao citado Hegulamento ele 18G1 antes 
de nclle se haver annunciado a sua venda por J~di
tacs das Estações fiscacs , que forem ddla encar
regadas. 

E como até agora com esta formalidade se esta
beleceo a renda c pôr em uso o papel sella(lo para 
os mencionados titulos somente no 1\runicipio da ü\rle, 
he manifesto que ainda em nenhum outro M unicipio 
se pôde consentir c apoiar tal uso sem violaç;-w dirc-
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ela dos citados Hrgulamentos : cumprindo por tanto 
que Y. S. ordene aos Administradores de Mesas de 
Rendas e Collectores da Pro,,incia do llio de Janeiro 
que fação publicar por Editaes nos seus districtos 
a disposição do Art. 7." do Hegul.amen~o de 18?1 , 
e lhes declare que nfw devem aceitar titulo excnpto 
em papel sellado nos lugares em que seu uso não 
for expressamente autorisado. 

Deos Guarde a Y. S. Paco em 19 de Maio de 
1853. - Joaquim José Hodrigues Torres.- Sr. Di
rector Geral interino das Rendas Publicas. 

~-

N.o 121. - Em 19 de l\Iaio de 1853.- Sobre exe
cução de prccatorios para pagamentos de custas. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ao Olli
cio do Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província das Alagoas de 5 de Abril ultimo, sob n. 0 

3, que ao Procurador dos Feitos da Fazenda compete 
examinar se estão contadas as custas por que a Fazenda 
Nacional for demandada, e oppor-se pelos meios le
gaes c competentes á execução das sentenças contra 
a mesma Vazenda quando reconhecer que a conta
gem da~> custas não for devidamente fmta : e huma 
vez que , ou sem opposição, ou esgotados os recur
sos , se expede precataria e esta vem acompanhada 
da sentença á Repartição fiscal para se effectuar o 
pagamento , desnecessario he que sejão discriminadas 
as custas, a fim de yer a Thesouraria se forão devi
damente contadas , quanto mais que a respeito de 
precatorios hc ouvido previamente o Procurador Fis
cal que púdc harer certidão da conta c mesmo exa
minar os autos. 

Thesouro Nacional em 19 de Maio de 1853.
Joaquim Josó Rodrigues Torres. 
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N .. " 1U.- ~IARINHA.- Aviso de 21 dt>4laio de 1853. 
Auamenta o n.• de Praticos e Praticantes, de que tratiü1 
-os Artigos 1~~ e 2.• ·~o Regulamento provisorio de 10 
'de. Fevêr~fiidft~· 'J)f'OOJÍfr'O preter~to, para a pr.a~ 
'tiêagmn -'da~~..Jl~ará. ~ . . , 

' . . • . , ;\l!,fttk;' ~~ :'"<r> . , : '. 
Illm. 'ê Exà1.:Sr. ~)Sua Magestade o Imperador, 

Conformando-Se com o ·que expoz o Capitão ·do . .Porto 
desta Côrtc em Officio n." 33, de quinze de Mar~ 
co ultimo, sobre o do Capitão do Porto dessa Pro· 
vincia' a que v. Ei. S@ refere no que me dirigio 
com data do primeiro de Fevereiro do corrente anno, 
e n. o 5, Ha por bem que seja elevado a seis o 
numero de Praticos . marcado no Artigo primeiro do 
Regulamento provisorio de· 10 de Fevereiro do anno 
proximo preteri to, para a• praticagem da mesma Provín
cia , alêm do Pratico Mór e seu Ajudante, e a tres o 
de Praticantes designado no Artigo segundo do dito Re
gulamento~ ~"o que communico a ·V. Ex. para seu co· 
nheci~ento: 'e e.xpediçãó das· conv(lnicntes ordens a tal 
respmto. · · 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janei· 
ro em 21"de Maio de' 1853. -·Zacarias de Góes e·Vas· 
concellos~ ·-Sr. ~Presidente .da4!-P·I:bvincia ·do Pará·: 

,,~~ ~~~·~.\ 1~-~(·· - ~~ ~~""F$.1\~:-~~;: "~·.'J .. ~ ~"" 
r1~, ~·<;t\-'.i(l: ~--

N.• 123.- GUERRA .. - Aviso de 21 de l\Iaio de 1853. 
Ao Director do Hospital Militar mandando ·elevar .. a 
gratificação dos':Afrwancn · alli empregados~, · 

;::· 

· Rio de Janeiro. ~linisterio dos· Negocios da Guer-
ra em 21' de Maio ·de 1853. · · 

1\'Iande V. S. elevar a 80 réis diarios a gratifi
cação dos quinze Africanos livres, de que trata o seu 
Officio de 16 do corrente. i 

Deos Guarde a V. S. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello.- Sr.- João José da Costa Pimentel. 
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N.o 124. - Afiso de 21 de Maio de 1853.- Ao Preú
, dente da Província de Goyaz , declarando que o 

augmtmto da 5... parte de soldo somente compete aos 
Ofliciaes de 1." classe do Exercito. ,~ ,·,-

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 21 de !Uaio de 1853. 

Jllm. e Exrn. Sr.- l\espondendo ao ofJieio des
sa Presidencia, sob n.o llti, datado de ~.m de De
zembro do anno findo , na parte '{UC diz respeito aos 
Ofliciaes da extincta 2. • Linha empregados no serviço 
dos Corpos, e aos de Pedestres, declaro a V. Ex. , de 
Ordem de Sua ~lagestade o Imperador , que , compe
tindo somente aos Officiaes da t.• classe do Exercito 
o augmenlo da 5.> parte de soldo 1;onccdido pela Lei 
N.' 648 de 18 1le Agosto do di lo anuo , não foi bem 
fundada a decisão dada pela dita Presidencia á The
souraria de f'azenda dessa Província , quando esta a 
consultou sobre este ohjecto. 

Deos Guarde a V. Ex. - !fanoel Felizardo de 
Sousa e ~lello.- Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

N: 125.- Aviso de .2:J de Maio de 1S53. -..lo Prc·
sirlcnte da. Província do Ceará, declamndo que o Cabo 
de Eúqttatlra llaymull(lo Fclippe dos Santos, que substi
tuía nas fileiras do Exercito o voluutario lJlanoel 
Francisco tltt Silvct , nrio tem dü·eito á gratificação ele 
roluntm·io. 

Rio de Janeiro. Ministeriu dos Negocios da Guer
ra em 23 de ~laio de 1853. 

Illm. c l~xm. Sr. - Fiz presente a Sua Magestudc 
o Imperador o Oflicio dessa Presidencia de 8 de 1\lar
ço ultimo , sob n." 41 , acompanhando por copia o 
que lhe dirigira o Inspector da Thcsouraria de Fazcn-



( 1 Ll ) 

ua objedand.o ácerca do pagamento da gratificação 
de meio soldo a que se julga com Jiretio o Cabo de 
Esquadra do Meio Batalhão dessa Província Raymun
do Felippe dos Santos , que substituía nas fileiras do 
Exercito o vuluntario .Manoel Francisco da Silva , c 
o Mesmo Augusto Senhor ~Ianda declarar a V. Ex. 
que o referido substituto não tem direito á mencio
nada gratificação. O que communico a V. 1~x. para seu 
conhecimento , c em resposta ao dito Oflicio. 

Deos Guarde a V. Ex. - ::\lanoel Felizardo de 
Sousa e ~lcllo.- Sr. Presidente da I•rovincia do Ceará. 

N. 0 12G.- FAZENDA.- Em .2:; de Maio de 1853.
Procedimento que deve ter lugar nas Jlfanrlegos quando 
se encontrarem cartas de jogar dentro de 'liolumcs de 
mercadorias navcgado.5 como carta llc gnia. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , declara ao Sr. Inspe
ctor da Alfandega de Santos, em resposta ao seu Oflicio 
de 28 de Abril pp. , que, nos casos semelhantes ao 
de que trata o mesmo Officio, deverá regular-se pelo 
que se acha disposto na Ordem n. 0 2~} de 15 de Março 
1lo corrente anno, dirigida a Thesouraria de Fazenda 
da Província do Rio Grande do Sul, cuja copia in
clusa remette, e ordena ao mesmo Sr. Inspcctor, que 
faca extensiva á satisfação das multas, em que houve
reÍn de incorrer os exlraviadores de scllo por meio 
de volumes com mercadorias estrangeiras navegadas 
por cabotagem com carta de guia o que dispôz a Ordem 
n." 15 de 11 de Fevereiro de 1850 sobre a rxecucão 
do Art. 2:29 do Regulamento de 22 de Junho de 1836. 
Pelo que toca á frequencia da introdtlCf;ão fraudulenta 
de cartas de jogar, nos Artigos 39 e 88 do de 10 
de Jt!lho de 1850 achará o Sr. Inspector meios de eohi
hir os extraviadores de direitos. 

'fhesouro Nacional em 25 de ~laio de 1853. ~ 
l'oaquim José Rodrigues Torres. 
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N. • :t.27. - DIPEIUO. - Portaria de 27 de Maio de 
1853. - Approva as Posturas da Ill.ma ·Camam 
Municipal desta Côrtc sobre o.~ ctn·ros •. seges, e mais 
vehicu[os de coRducção. 

rz.a Secc:í.o. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do Iinperit.) em '27 de Maio de 185:1. 

Sua Magestade o Imperador lia por bem Apprn
var as Posturas , que acompanhárào o Olficio da 
Illm.' Camara Municipal desta Cidade de Li do cor
rente , relativas aos carros, seges, c mais vehiculos 
de conducçiio, as quaes forüo por ella confecciona
das com o fim de evitar os desastres, que quotidiana
mente se dão em consequencia da grande quantidade 
dos ditos vehiculos. O que se communica á mesma 
Camara para seu conhecimento c execução. - }'ran
c-isco Gonçahcs Martins. 

Posturas adoptadas pela Jlf.ma Camaru Jl!unicipal desta 
Cidade, a. que se refere a Pm·taria acima. 

1. a Nenhum cocheiro será admittido ao governo de 
earros, scgcs, cabs, omnibus, gondolas, tilburys, 
eu outro qualquer vehiwlo de conduc~;ão , sem que 
se ache competentemente matriculado na Repartição 
da Policia. 

§ L o Para que possüo ser matriculados ser-lhes
ha mister não só provar sua perícia e idoneidade 
por titulo conf<>rirlo por h uma commissão de peritos, 
que para esse fim será nomeada pelo Chefe de Po
licia, mas ainda que em virtude desse titulo obti
verão tambem licença da Camam ~I.unicipal. 

2. • Todos os estabelecimentos de vehiculos de alu
guel serão obrigados a executar o Hegulamento, que 
a Repartição da Policia houver de confeccionar , e no 
qual deve ser definida a natureza do serviço , que 
se e~ige dos cocheiros, que antes de contractados le.
ráo noticia de suas disposições.: 
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3: Os cocheiros não trarão dentro da Cidade: os 
«nimaes se não a trote curto, e não lhes he per
mittido abandonar os trens. 

4. • Nas esquinas das ruas, que se atravessarem 
h umas ús outras~ não h e licito andar se não a passo. 

5. • Os carros·, -..:-que se recolherem sem passageiros 
andarão lambem a passo. As excepções senlo unica
mente marcadas no Regulamento Policial. 

6." Os omnihus e gondolas não poderão admiUir 
maior nurnero de passageiros do que aquelle em que 
forem lotados para o que terão escripto em cara
cteres maiusculos, e em lugar bem visível, o nume
ro de sua lotacão. l)ela contravencão desta Postura he 
responsavel o recebedor, e na falta deste o cocheiro. 

7. • Os cocheiros das Companhias publicas náo se 
poderão despedir, sem que disso previn;lo aos res
pectivos Administradores oito dias antes. 

8.a Nenhum vehiculo de conduceiio, chamado da 
Praça, poderá estacionar nas ruas e· praças publicas, 
som que tenha obtido licença da Camara Muni(;ipal. 
A' Rcparliçáo da I•oiicia compete designar os lugares. 
em que devem estacionar. 

H: Em geral he prohibido a todo c qualquer co~ 
cheiro, conductor de carroça, pipa d'agua, & c., mal
tratar os animaes com castigos barharos c immodc
rados. O Regulamento Policial providenciará de mo
do que os animaes dos omnihus, gondolas , & c. , não 
só cstcjão sufficientcmenté adestrados, mas ainda que 
se conservem em estado de robustez tal, que possão 
evitar semelhantes desmandarnentos de parte de seus 
conductores. 

10. a Em todas as noites de thcatro , e bailes f{ller 
publicos, quer particulares, se postarfto os carros nos 
lugares designados pela Autoridade Policial ; c dahi não· 
poderão sahir sem serem chamados. Jlara execução· 
destas Posturas os Directores de taes divertimentos 
communicarão com a precisa antecerlencia a hora e
lugar da reunião ao Subdelegado da Freguezia , on:
de ella tiver lugar. 
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11.• O ensmo dos anunaes, qw~ se destinarem 
aos trabalhos de seges , carros , ou outro qualquer 
vehiculo de conduceão , assim como o dos cocheiros 
será feito , por em· quanto, e unicamente no Campo 
da Acclamaçào ; e quando a Camara julgar comeniente 
transferi-lo para o Campo de S. Christovfw o fará 
annnnciar por EJi!ars seis mezPs antes. 

12. a As infrae~úcs destes Artigos , niío prevenidas 
nas Posturas , serão punidas com a multa de f) u 
10~000 , e ;J a [)dias de C:ldca. Quando O Ínfraclor 
for escravo, será substituída a pena de prisiio simples 
pela de J G dias mm trabalho na Casa de Conecção. 

13.' Todo e qualquer vehiculo de eonducção quer 
publico, quer particular, scrú obrigado a trazer lan
ternas acesas das Ave marias em diante, excepto nas 
noites de luar claro. Os <le aluguel porêm serão demais 
obrigados a ter tamhem nos vidros das lanternas o 
respectivo algarismo de sua numeraçii.o, a que já se 
a chão obrigados pelo ~ 1. o Titulo to. o Secção 2 • do 
Codigo de Posturas. O Regulamento Policial indicará os 
casos de exeepção. Os infractores pagarão .i./1)000 
de multa. 

14. a Todas as seges, carros, omnibus, gnndolas, 
carroças , e quaesquer outros vehiculos de conducção, 
que se dirigirem para a Prainha vindo do lado da rua 
da Quitanda deverão descer pela rua nova de S. Ben
to , assim como os que vierem Jaquelle lugar com 
destino para o interior da Cidade deverão subir pela 
rua da Prainha , e voltar pela traYessa de S. Hita, 
ou rua dos Ourives. Os que do interior da Cidade 
se dirigirem para n praia de S. Luzia tomarão pela 
rua da Misericordia ; c os que de lá Yicrem passarão 
pela praia de D. Manoel. Os que tiYerem de passar por 
baixo dos arcos do acrueducto da Carioca no lugar 
em que elles atravcssflo a rua do mesmo nome , quer 
dcsçfw do lado da rua das 1\Iangueiras, quer para ella 
subão. passarão sempre pelo arco , que lhes ficar :i 
mão direita. Os que do largo da Lapa se dirigirem 
[HlrJ a praia de fiotnfogo snbiráo sempre pelo lado 
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direito do caminho , que transitarem ; bem como os 
que se dirigirem dos lados da dita praia para o largo 
da Lapa seguirão no sentido inverso. Os infráctores 
pagarão 4;Jt)000 de multa. 

15.• Fica pro4ibido o transito de omnibus, gon
dolas, e carroças, de pipas d'agua pela rua do Ou
vi,lor. Os íufractorcs paganio de;:; a fU,tpOOO de multa. 

Hi." Os magotes Je prelos carregadores de café dos 
armazeus da rua nova de S. Bento , e suas imme
diações, quando seguirem carregados em direcçüo ao 
Consulado, deverão descer sempre pelo lado direito 
das ruas , por onde transitarem , deixando liue o 
passeio lageado, bem como quando vierem a demandar 
novas cargas seguirão pelo lado esquerdo , e tamhem 
por fóra do passeio. Os infractores pagarão 4,tp000 
de multa. 

Paço da lll.m• Camaru Municipal do Rio de Ja
neiro :14 de Maio de 1853.- FranCisco Pinto da Fon
seca, P. I.- Dr. Antonio José Goncalvcs fontes. -
J)r. Roberto Jorge Haddock Lobo.- Dr. Francisco Lo· 
pes da Cunha. - Jeronimo .José de Mesquita. 

N. 0 128.- GUEHHA.- Aviso de '27 de l\laio de 1853. 
Ao Conselho Administrativo determinando que não fi
quem amostras dos o~jectos de valol' superiot· a dous 
mil réis, e indivisíveis. 

Hio de .Janeiro. Ministerio Ju Guerra em '2.7 de 
Maio de 1853. 

Illm. e Exm. Sr. - Sobre a materia do seu Officio 
n.o 57 de 23 do corrente, declaro a V. Ex. ({Ue, 
quando se ti ver de fornecer aos Corpos barrelmas 
e outros objectos de valor superior a dous mil réis, 
que se mio podem dividir, não fiquem amostras, e 
que o Conselho Administrativo compre somente a 
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quantidade pedida pelos Corpos, e ordenada pela Se
cretaria. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de 
Sousa e ~1ello.-Sr. José l\lanoel Carlos de Gusmão. 

N.o L2!J.-Aviso de :28 de ~Iaio de 18:)3.- Ao Com
mandante das Armas ela Cdrte, cleclamnclo qual o pro
cedimento que devem, ter os Commandantes do.~ Corpos 
quando receberem , para fornecimento dos mesmos 
Corpos , artigos improprios. 

Rio de Janeiro . .Ministerio dos Negocios da Guer
·ra em 28 de Maio de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador 
a quem foi presente o seu Officio n. • 1~9 de 22 
de :Março deste anno , que ~eio acompanhando de 
h uma representação do Coronel Commandante do 1. o 

Batalhão de Infantaria sobre o contrato celebrado pe
lo Conselho Administrativo para fornecimento de · obje
ctos do uniforme da musica do dito Batalhão; Man
da declarar a V. Ex. que , para evitar-se qualquer 
questão entre os Commandantes dos Corpos c o re
ferido Conselho , que deve obrar com toda a liber
dade , pois só assim se lhe poderá fazer effectiva a 
responsabilidade , cumpre que os ditos Commandantes 
recebão os artigos que lhes forem entregues , embo
ra sejão improprios ; c outrosim que , neste caso , 
participem immediatamentc a V. Ex. , a fim de que , 
mandando examinar esses artigos por Ofliciaes im
parciaes, na sua presença , sempre que isso for pos
sível , dô depois parte a esta Secretaria d' Estado pa
ra resolver definitivamente , quando V. Ex. julgar 
que tues artigos não são aceitaves. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. - Sr. Antero José Ferreira de Brito. 
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~~·" 1!10.- Aviso dt> 1L d~ l\Jaio dt· 18!í!L- Ao 
l!onsf'llw Administrativo , determinando u q1w dcvf' 
pra/i('((r para se poder impor a multa , quando tenha 
lugar , ao fornecedor que deixar de entrar , em tem
po competente , com QS ger~-eras que tiver tle fornecer. 

Hio de .Janeiro. Uinisterio dos Negocios da Guer
ra em !H de Maio de 1853. 

Illm. c Exm. Sr. -Determina Sua Magestadc 
o Imperador que o Conselho Administrativo para for
necimento do Arsenal de Guerra , quando effcetuar 
r:ompras, declare em seguimento da ordem parâ for
Hccimcnto do genero comprado , c que he exarada 110 

alto do pedido relativo ao mesmo fornecimento, qual 
o dia c hora que determinar para o fornecedor se 
apresentar com os gcneros no Arsenal , a fim de qué 
a Contadoria possa verificar se , nos casos em que 
deva ler lugar , foi imposta a multa á que fiea su
jeito o fimwcedor nos termos do Art. 25 do Hcgula
mrnto de H de Dezembro de 18fJ2. 

Deos Guarde a V. l~x. -lUanoel Felizardo de 
Sousa e Mello.- Sr. José Manoel Carlos de Gusmão. 

N." 131.- Aviso de 31 de Maio de 18t)!J.-Ao Direcíor 
do A 1·scnal de Guerra determinando o q1w deve pra.L 
ticar quando tiver de fornecer artigos qtte niio existão 
no Arsenal, netn pos-são alli sei' riUtnufacturados ott 
c01nprados pelas despczas mittdas. 

Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Guer
ra em 31 de Maio de 185~. 

Sempre que por esta Secretaria d' Estado se or
denar o fornecimento de objcclos, de que haja fal
ta no Arsenal, c este não os possa manufacturar, ou 
comprar pelas de~pezas miudas, remetta V. S. ao 
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Conselho Administrativo relação de taes objectos para 
verificar-se competentemente a sua compra, ficando 
assim satisfeito o que propõe no seu Officio n." 1r·)o 
de 28 do corrente. 

Deos Guarde a V. S. - l\Ianoel Felizardo de 
Sousa c Mello-Sr. Pedro de Alcantara Bellegarde. 

N.• 132. - Aviso de 31 de Maio de 1853. - Ao 
Conselho Administrativo , detetminando que deverá 
ficar guardado o pedido, ou rela~ão dos o~jcclos, cuJa 
compra for competentemente autorisada , organisando
~~ guias pela (órma declarada no mesmo A viso 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias da GuPr
ra em 31 de 1\Iaio de 1853. 

Illm. c Exm. Sr.- Para melhor regularidade do 
serviço declaro a V. Ex., de Ordem de Sua J\Jagestade o 
Imperador, gue no Conselho Administrativo, de que V. 
Ex. he Presidente, deverá conservar-se o pedido , ou 
relação dos objectos, cuja compra for competentemen
te autorisada, organisando-se tantas guias, quantas 
forem as Classes do Almoxarifado, para onde tiverem 
de ser remettidos os mesmos oLjectos, podendo ha
yer impressas e encadernadas as referidas guias com 
os necessarios claros, c tarjas , de modo que fique no 
talão, d' onde se cortarem a relação dos objcctos nel
las descriptos com referencia ao pedido c sua autorisação. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello.- Sr. José J\lanoel Carlos de Gusmão. 
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COLLE~ÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
BRASIL. 

1853. 

TOMO 16 CADERNO 6. 0 

N. o 133. --1\IARINHA . -A viso de 3 de Junho de 18;)3. 
Declara o que se deve praticar, quando o Capitão de 
Jfar c Guerra, Commandantc de Navio, entrar em 
qualquer porto do Imperio, ou Estrangeiro , onde se 
ache outro mais moderno , que esteja commandando 
Divisão , e tenha por isso içado o Pavilhão de Chefe 
de Divisão ; bem como se encontrarem igualmente no 
alto mar, ou costas. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua l\lagestade o Imperador, 
Conformando-Se com o Parecer, emittido pelo Conselho 
Supremo Militar em Consulta de 8 de Abril ultimo, 
Houve por bem Declarar, por immediata Uesolução, 
tomada sobre a referida Consulta em data do pri
meiro do corrente, que, quando o Capitão de ~lar 
e Guerra, Commandante de Navio, entrar em qual
quer porto do Imperio , ou Estrangeiro , onde se ache 
outro mais moderno, que esteja commandando Di
visão, c tenha por isso içado o Pavilhão de Chefe 
de Divisão, como lhe he permittido, bem como se 
encontrarem igualmente no alto mar, ou costas , de
verá aquelle içar tambem o dito Pavilhão, que con
servará em quanto estiverem á vista, ou no porto ; 
cessando o gozo de semelhante primasia, logo que 
se apresente outro Capitão de Mar e Guerra mais 
antigo, commandando Navio, ou Divisão, pois que 
então a este compete o que at:ima fica disposto; e 
fazendo-se em taes casos o serviço externo nos portos. 
ou á vela, pela fórma determinada nos Artigos :>4 a 57 
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do Capitulo 3. 0 do Regimento Provisional da Arma
da: o que communico a V. Ex. , para seu conheci
mento, c para que assim o faça publico em Ordem 
do dia desse Quartel General. 

Dcos Guarde a V. Ex. Paco em :J de .Junho de 
18G!L -Zacarias de Góes c Vasconcellos. -Sr. l\liguel 
de Sousa Mello c Alvim. ' 

N.o 13-i. -- l<'AZENDA.- Em 3 de Junho de LH53.
Estniii(Jciro niio póde scrciT de Agente de Collector. 

Devoho a Y. S. o Ollicio do Collector das Hemlas 
(;eracs de Canlagallo propondo para seu Agente a .Joa
quim Pedro da Costa; c cumpre-me declarar a V. S. 
<fUe nào póde ser approvado o imlividuo proposto , 
porque sendo cidadào Porlugucz nào púdc pela quali
tladc de estrangeiro rxcn·pr cargos publicus; c dcverú 
por isso o sobredito Colltdor propor oulro indi,·iduu, 
que seja cidadáo Brasileiro. . 

Dcos Guarde a Y. S. Hio em 3 de .hwho de 
18:í!L -Joaquim Jose Rodrigues Torres.- Sr. Direclot· 
Geral interino das Hendas Publicas. 

N. 0 13:í.- Em :l <le Junho de 185i3.- Applit·a~rio dos 
dinheiros de Ül]lluios á compra de Apolires tia Virida 

Puhlim. 

Hevolvo a V. S. o Oflicio do Collel'lor das Hrrulas 
f.<'raes do Município do Hio Bonito <·um data de 14 
do mcz proximo passtulo , <leclarawlo-lhe que, ycrifi
ea<las as rircunslam·ias exigidas ua parlP final da OrdPlll 
n.o 31 de 31 de Marf'O de l84(i, w-w hc contraria 
á Lei , romo prrsunw t~ nwsmo Cullt>dor , a applica~:tio 
dos dinheiros de Orph<-tth à l'ompra <le Apolices da 
Di\ida Publica p(ll' tLlllll\ du~ Btesmo~ Orphüus, Jt;Jmil 
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YCZ 11ue para isso haja autorisa~iln dri Juizo , ao qual 
compete a awriguar;ão das circunslaucias , a que s1~ 
n.ferc a citada Ordem. 

Deos Gwmle a Y. S. Hio em :J de Junho dP 
I ~3:J.- Joaquim José Hodrigues Turres.--Sr. H i redor 
(;eral interino das Hendas PuLlicas. 

N.o i:JG. -Em 4 de Junho de l~:J:L-Sobrc a mbrrwm 
tlc imposto pela 't;cnda de roupa , {'cita em puiz' 

e.çtrangr ir o. 

Joaquim José Hodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspc
ctor da Thesouraria de Fazenda da ProYincia do Paní, 
em resposta ao seu Officio n." ,i() de 1 i de ~Jarço 
ultimo, que por despacho do mesmo Tribunal de 2 
do corrente mez foi indeferido o recurso de 1\Jesquita 
e Irmão, sobre o pagamento que fizcriio na Hecchedo
ria de Hendas internas do imposto de RO ;f!! pela YCIH la 
de roupa feita em paiz estrangeiro , por quanto o 
Artigo 1H da Lei de 21 de Outubro de 181)J, c o Arligo 
11 ~ 2." do Hegulamento n. o 361 de 1!) de .Junho dn 
1814 niio cspccificão a q ualidadc da roupa de que ahi 
se trata, mas somente o trr sido fabricada em paiz 
estrangeiro, c sendo inqucslionaYel que os mantcleles 
P palt•tôls para senhora sobre que yersa o n'eurso, 
nüo süo simples ornato que se nüo possüo qualificar 
propriamente de roupa, no seu sentido restricto, accn's
ce serem fabricados em paiz estrangeiro; ,. que assim 
hem procedeo a Heparli~;ão Fiscal exigindo o imposto 
<'special , a que, pelo facto da Yenda de taes ohjcctus. 
está sujeita a loja dos suppliGanles, nos termos do final 
do citado Artigo 18 da Lei de :.21 de Outubro de LS~:~. 

Nenhuma applicaçüo póde ter ao caso wrlehtc a 
Ordem de 12 1lc Janeiro de J 819, com que os n~eor
renlcs pretendem justiliear as suas allcga~ões, por ser 
nplicaliva tl1· disposiçüo muito diversa. 
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Thcsouro Nacional em 4 de Junho de 1853.
Joaquim José llodrigucs Torres. 

N.• 137.-l~m 8 de Junho de 1853.- Os Commandan
tes dos Na,rios da Armada derem fazer balancear a 
conta dos Encarregados quando tenha de ser substitui
dos , c recolher os saldos ds Thcsonrarias. 

Joaquim José Hodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional , conforme o A viso do 
l\linisterio da l\Iarinha de :J do corrente , communica 
aos Srs. Inspectorcs das Thesourarias de Fazenda que 
pelo referido 1\Jinistcrio foi determinado que os Com
mandantes dos Navios da Armada não consintão que 
os respectivos Encarregados , quando tenhão de ser 
substituídos , se deixem ficar com os saldos relativos 
á conta de dinheiros ; devendo os mesmos Commandan
tcs , logo que se dt~ esse caso, fazer balancear á conta 
c entregar o que existir na Corte ao Thesonrciro c Paga
dor da 1\larinha , precedendo a nccessaria guia , passa
da pela Contadoria Geral, c nas Províncias ás ThPsou
rarías de Fazenda, mediante h uma guia seme1 hante 
extrahida pelas Contadorias de l\Iarinha ou de Fazenda. 

Thcsouro Nacional em 8 de Juuho do 1853. -
Joaquim José Hodrigucs Torres. 

N." 138.- Em8 de Junho de 1853.- Cera em fior 
ou ern grumos despacha-se por factura. 

Joaquim Josó Rodrigues Torres, Pre~idcntc do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspc
clor da Thcsouraria de J<azenda da Provincia da Bahw , 
para que o faça constar ao d' Alfandega da mesma 
Provineia, que o Tribunal do Thesouro Nacional em 
Sessão do dia () do correnlc mcz, reconhecendo que 
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a mercadoria despaehada por João Pereira Pestana, 
isto he , cera em flor ou em grumos não se acha espe
cificada na respectiva Tarifa , onde somente se faz 
menção da cera em píio, branca , ou amarella , em ve
las ou rolos, resolveo indeferir o recurso pelo Supplicante 
interposto contra a decisão daquella Alfandega de 21 de 
Dezembro do anno passado , que mandou fazer por 
factura, e não pela Tarifa o despacho da mencionada 
mercadoria. 

Thesouro Nacional em 8 de Junho de 1853.
Joaquim José Uodrigues Torres. 

N.o 139.-- GUERRA.- Aviso de 9 de Junho de 185~J. 
Ao Presidente da Província de S. Pedro do Sul, de
clarando que o.ç Officiacs da Guarda Nacional não tem 
direito ao auymcnto da 5. • parte de soldo. 

lHo de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 9 de Junho de 185~l. 

Illm. e Exm. Sr.- De Ordem de Sua lUagestade o 
Imperador declaro a V. Ex., em soluçào ao seu Oflicio 
n." 1 O 1 de 4 de Março ultimo, que a vantagem da 
quinta parte do soldo só compete aos Oiliciaes da 1. • 
Classe do Exercito; c se os das outras Classes, ainda 
empregados, não podem percebe-la, nenhum funda
mento ha para concede-la aos Ofliciaes da Guarda 
Nacional , de que trata o citado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex.- 1\lanoel Felizardo de 
Sousa c Mello. - Sr. Presidente da Província de S. 
Pedro do Sul. 
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~ " I to.---- FAZE~IH.·- r:m 11 de Junho de 18~:l. 
Jscnçüo da tax(l para n~ cscraMs rmprrgados rm 

t'ida maritimfl. 

Joaquim José Hodrigues TorrPs, Presidente do 
Trilnmal tlo Tlwsourn Nacional , em soluciio ú duvida, 
ú qnP se n.fl'rt: o Sr. Inspeetor tla Thcsmiraria da Pro
viw:ia dP Santa Catharim no seu O!licio de '28 de 
Ferrreirn p. p. dedara an mesmo Sr. Inspeetor, para 
o_1i1zer co11star ao d'Alfawl~ga, que a propo_z rm Olli
t•to tle 2S de Julho de 18;J2, que a rsençao da taxa 

l
mra us escravos cmprcgatlos na vida marítima dcpre
tewlc-!:ie da eomhinaçiío dos Artigos 1." c 12 , *~ 1. o e 

2." tlo Hegulamcnto de 1l tlc _\hril de lRU, c 1." e CJ." 
do tle 4 de .Junho de 18't:J, cujas tlisposições comprc
hrmlcm sumc111e os escravos residentes nas Cidades ou 
\illas, l'lll cujo caso uüo se achiio terlamcntc os dP 
que se trata; cumprindo todavia que, para ter lugar 
a uwsma isclll;fí.n, dft•elivamente se prure, com cer
tidúo tia respectiva Capitania do Porto, l{Ue os ditus 
Pscravos se ernprcgüo na vida marítima, fazendo parte 
das tripolaçt-les ele ernbarcaçües de harm fóra. 

Thesonro ~acional em 11 de Junho de 185~l.
.loatplim .los{~ Hntlrigues Torres. 

N." lil.- Em l:J tlc .Junho de 18G:L- Rcstitnir:ão 
de scllo dt~ 1;alc.~ do Banco tla Bahia que ficáriio 

ir111tilisado.~. 

Joaquim .Jose Hodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , participa ao Sr. Ins
pector da Thesouraria 1lc Fazenda da Província da 
Bahia, em resposta ao seu O!ficio 11.

0 116 de 11 
do mcz proximo passado, que por dcspaeho do mes
mo Tribunal de H do r.orrt'IÜe se den provimento ao 
recurso intPrposto pela Dirrctoria do Banco Commer
cial dessa Praça da dr·tisüo tla dita Thesouraria, pela 
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<1ual fui deuegada a rcstiluitJlO da imporlaneia do 
sello dos vales , que dcixúrüo de entrar em eirculação ; 
por quanto, se em virtude da faculdadn do Art. '.20 
do Regulamento de 10 de Julho de 1850 fazia o refe
rido Banco scllar com anlcccdcncia grande numero 
de vales de sua emissão pcrmittida, c se por força 
tla disposiçüo da Lei de (i de Selemhro do armo pp. 
satisfez o mesmo Banco o imposto do selln na ra
züo c fónna pur clla decrelatla, wriflcandu ter nessa 
occasifw <~lll deposito l.GSO Yalrs anlcriorrnenlc sclla
dos , que de facto ficúrão inutilisados por niio pode
rem mais ser cmiltidos em eoncurrcncia com os sei
lados pela nova fórma, torna-se manifesto, rm Yisla 
<lo disposto nos Artigos '.20, '.2L c '.22 do Hegula
mento citado, o direito com que pede a Direcloria 
recorrente a sobredita restituição; sendo de mais cerlu 
que o imposto só he devido pela cffcctividade da 
transacção que o titulo representa , c não pelo de
sígnio della, como entendeo essa Thesourana; cffc
etividadc que no caso vertente se realisa com a emis
são do vale: assim deverá o Sr. Jnspcdor mandar 
restituir a importancia do sello dos 1. GGO valrs men
cionados , que serão inutilisados. 

Thesouro Nacional em J :3 de Junho de I ~!>3. -
.Joaquim José Hodrigues Torres. 

N." H2.- Em 15 de Junho de 1R53.- R:rplica o 
flp,gulamento de 19 de .Março deste armo na parte 

relativn aos prazos para os 1·ecursos. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Jlrcsidenle do 
Tribunal do Thesouro Nacional, em solucão ú duvida 
do Administrador da Mesa do Consulado da I)ro
vincia da Bahia, constante da representaçiio , que 
acompanhou o Officio do Sr. lnspector da Thesou
raria da mesma Província n. 0 1:20 de 14 de Maio ui
limo, declara ao mesmo Sr. Inspcctor, crne la hora 
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em engano, suppomlo que o Regulamento de 19 de 
Março do corrrnte anno, que baixou com .o Decreto 
da mesma data n. o 1.13:2, alterou para 30 dws o pra
zo de 15 estabelecido pelo de 22 de Junho de 1836 
para os recursos , no caso de apprehensiío; por quanto 
da sua obvia c Iitteral intelligcncia se reconhece, que 
as unicas d,isposiçõcs, que, pela 2." parte do Art. 4. 0 

daquclle Rcgulamrnlo , se fizerão extensivas aos re
cursos de apprehensão, ele que trata o Decreto n. o 

117 de 18 de Janeiro de 1842, que ficou assim am
pliado, são certamente as elo Art. 3. o que, prescreven
do o modo pratico de se interporem os recursos das 
multas , por serem omissos nessa parte aquclle He
gulmncnto de 2:2 de Junho c o de 30 de Maio ele 18:J6, 
de sorte alguma allerúrão o dito prazo de 1G dias por 
cllcs e.stabelecido~ para os das ~apprPhensõcs. 

1 !tesouro NaciOnal Pm 1:J ele Junho ele 18G3. -
Joaquim Jos6 Hodrigups Torres, 

N." 143. - Em 15 de Junho de 1853. - Absol
ÚfÜO de multa pela falta de apresentaçüo do documento 
de descarga de cmbarcartio de cabotagem dentro do 
pra:o nzanudo. 

Joaquim José Hodrignes Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro l\acional, communica ao Sr. 
InspPctor da Thesouraria de Fazenda da I)rovincia da 
Bahia, que o mesmo Tribunal recrmltecendo pelos 
documentos mmexos ao recurso de J<rancisco José 
I)ereira de Carvalho, sohre que informou o mesmo 
Sr. Inspector em Officio de li de Maio proximo pas
sado , sob n. o 1.21, que nenhum prejuizo resultou á 
l''<lZCnda Nacional pelo facto de haver o :Mestre do Pata
c:ho «S. Josó » ele propriedade 'laquelle Carvalho, dei
xado lle exhihir nas 48 horas decorridas da entrada 
1lu mesmo Patadw no porto da Uahia o documento 
de sua desC'arga ua Cotinguilm, o que k1daviu fez 
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oito dias depois, resolveo, em Sessiio elo dia 13 do 
corrente mez, dar provimento ao dito recurso, alli
viando-o da multa , que lhe fora imposta pela Mesa 
do Consulado , para o que se remclte ao Sr. Inspc
ctor a cerlidüo da descarga • para que determine á 
dita l\Iesa, fJUC faça dar baixa na respectiva fiança. 

Thcsouro Nacional em 15 de Junho de 18G3. -
.Joaquim Jos6 Rodrigues Torres. 

N. 0 1,U,- Em 16 de Junho d1) 18:J3. - Declara 
o sentido du Ordem de 11 de Fevereiro deste anno 
a re,~peito da porcentagem pela cobrança da di vidn 
activa. 

Pelo facto de harer o testarncntriro dn Lourenco 
Pinto da Gama apresentado na 3." Contadoria do 
Thesouro huma nota do Procurador dos Feitos (la 
I<'a~enda Nacional para , ú vi_sta della, passar-se-lhe 
guw para pagamento 1la decnna de varws legados, 
se reconhece que o dito I)rocurador entrndc, que a 
sua intenençüo neste negocio da-lhe direito c ao seu 
Ajudante á porcentagem de que trata a Ordem de 
11 de fererciro ultimo , sem considerar (rue, harcn
do sido aberto o testamento daquelle Gama em De
zembro de 18:)1 , c concedendo-se ao testamenteiro, 
para o cumprimento (lc suas disposi1;ões, o prazo de 
3 annos, de necessidade se tem de escripturar como 
<{ rrnda corrente }> a decima de qur se trata ; cabendo 
conseguintemeulc aos )~mpregados da HeceiH'tloria a 
respectiva porcentagem. Cumpre pois (f li C Y. S. faça 
sentir ao dito Procurador, que a Ordem citada w1o 
póde ter hum sentido tüo lato como o que lhe flller 
dar, pois (JUC com a sua cxpediçiio somente se tere 
em vista apressar c actirar a cohrança de dividas, cujos 
prazos de pagamento jú cstirPssem findos, os IJIIars 
HÜO pwlcsscm H'r aJTPcadados pela Hece!Jednrin, t"aso 
e111 que se w·hün os testamentos já e11cerradus, ,. Jlllll-
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ea autorísar huma duplicata de pon:cntagem, c por 
(,onsPguinte de despew cum a arrecmla~fw r,lc huma 
só renda. 

Hcos G uardc a Y. S. Pa1:o em Hi de J u uh o de 
l8:J~L- Jmuptim .Jusó HcHlrigucs Torres. - Sr. Aju
dante do Procurador Fis1·al do Thcsouro Nacional. 

• 

N.u U:-1. -- Elll 20 ele .Junho dP U):-J:L - Sdlv de 
di.~JICnsa de banhos . 

.loai[Uim Jus1:• Bodrigu1·s Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsonro Nacional, n·sponde ao Olficio 
do Sr. Jnspe1'!1Jr da Thcsouraria de Fazenda da Pro
,·ineia das A lagoas, de 7 de Abril ultimo, sob n." 
~J 1 , que o scllo da dispensa de banhos, o ttual he 
devido por huma wz somente, cp!Cr a disprnsa seja 
de hum , quer de mais prcgües, dCYe ser eolmtLlo ú 
Yista do titulo respccliYo a clle SUJeito, e onde hc 
avcrhado o pagamento, c uiio IJUUn!lo BCBhum titulo 
se apresenta, o 1pte 5o pódc succcder por ahusu 
Iins Panwhns' abuso ('SS(' <iliC cmnem levar ao co
l!IIL•toÍIJJCillll <lo L\ln. I' 1\Pnn. Bispo da cmnpcteule 
Diocese. 

Tlwsuuro ~aeiunill ('fll .20 d(~ Ju11lw de Hr-~:L-
Joa1ptim .lnsó Hodrigucs TotTI'S . 

.\ • 0 Uli. - Em 2 L 1k .Junho 1ll' I x:-1:1. - L1rovi
dl'm:in sobre os msos tlr· aJIJII'Chensrio de ol~jcctos , dr 
q11e trata v ~ 2. o dv .. ·I rf. 7. o do Jlcgulalllcntu n." G:~:~ 
de 2X de A uostv de I X 't \I. 

.Joaquim .Jusé Hodrigues Torr1•s, Presidentn do 
Tribunal tln Thesouro í'í:wionnl, Yis!u 11iíu providen
ciarem 11s H1·gt tli!men!Ps fiscaes suhl'e us casos dn 
npprehcnsilll (los nhjPdus , de que trata o § .2. 0 1lo 



! 12~1 l 
Art. i. o do Bcgulamento n. o G33 de 28 de Agosto 
de 18151, declara que em casos semelhantes se de
verá observar o seguinte : 1. o manuar arrematar os 
ohjectos apprehendidos, com a clausula porem de 
serem reexportados para fóra do Imperio, pcrtcncen
tlo ao apprehcnsor o producto liquido da arremata
(:üo: 2. o sendo prohihido o despacho , c por tanto a 
importa~üo legal de ohjrctos semelhantes, não exigir 
direitos ue recxportaçfto, nem cauçi"tO dos de consu
mo, mas somente da eflccliva descarga fura do Im
perio' ficando o rccxportador sujeito ao processo cri
minal competente se a não provar, c cobrando-se 
unicamente a armazenagem contada do dia da entra
da dos objectos para o deposito: 3. o finalmente, rc
rnetler á Autoridade competente copia aulhenlica do 
auto de apprehensüo com todas as circunstancias do 
facto, para que tenha lugar o processo criminal con
tra o indroductor de armas defesas. 

Thesouro Nacional em 21 de Junho de 1853. 
JmlfJUÍm José Hodrigues Torres. 

N. o 14 7. - Em 23 de Junho de 18:):L - Sobre o 
payamcnto rle anr:oragens das embarcações. 

Joaquim .Tosó Hodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal ·do Thesouro Nacional, responde ao Sr. 
lnspcctor t lu Thesouraria d0 Fazenda da Província 
do Pará de 2 de .Julho do anno passado, sob n. o 

8l , fJUC nenhuma das h_vpothescs figuradas no Hc
gulamento de 20 de Julho c 1;) de Novembro de 
Ji'Hí, ou nas diversas Ordens que os tem explica
do, admil.tc 11ue na mesma Yiagem a cmharca~ii.o 
pague mais do c1uc l111ma ancoragem por inteiro; c 
por tanto o Brigue Francez « Anaslasic >> ti uc en
lrnu com carga no Maranltiio, descarrega!ldo ahi pnrlc
([ella e tomando alguma da mesma Província, c de-
pois sq~uio para a do Parú , onde acabou tlc des-
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carregar c completar o seu carregamento de gcncros 
do Paiz, ficou obrigado ao pagamento do imposto de 
ancoragem, onde realisarão-se as condições que to r
não exigível o imposto por inteiro, isto he , o facto 
da descarga, sendo que não ha prescripçiio alguma 
que indique ou limite a quantidade, não devendo a 
dita embarcação pagar a ancoragem 11a Província do 
Pará à vista do Art. 5. o do Regulamento de '20 de 
Julho, acima citado, que na especie figurada, só 
manda inteirar a quota devida nos termos dos Arts. 
1. o, 2. o c 3. o, quota essa que ficou inteirada na Pro· 
vincia do Manmhão na questão vertente. 

Cumpre observar cru e a Ordem n. o 9 de 11 de 
Janeiro de 1819 decidio a duvida exposta, por quan
to obrigando ella a meia ancoragem á embarçiio que 
descarrega parte da sua carga em hum porto, e se· 
gue para qutro com o resto, nüo recebendo ne
nhuma do Paiz, he claro que sujeita a mesma em
barcaçt'to ao pagamento da outra metade, quando se 
verificar o facto de recebimento da carga. 

Thesouro Nacional em 23 de Junho de 18!i3.
Joaquim José Hodrigues Torres. 

N. 0 H8. -- Em 23 de Junho de 1853. -Sobre a 
cobran!:a de direitos de calçado , roupa e obras 

de marccncria. 

Joa(]"uim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, tendo presente o O IH
cio do Sr. Inspector ela Thcsouraria da l)rovincia do 
l'arú de 17 de Março ultimo, sob n.o 3!), lhe rrs
pontlf) que hc muito para estranhar haver-se conti
nuado a cobrar na Alfandcga dessa Provincia do 1. o 

de Julho de 1851 em diante, nüo ohstantc a ex
pressa (lisposiç.-w do Art. 1H da te i dr G de Selem
hro de L~:JO, direitos !lc 80 por o; .. sobre a roupa, 
tal1.:aclo <~ ulm1s ele Jnarcencriu impor!mlas Llc l'aiz 
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estrangeiro; c ordena ao mesmo Sr. Inspcctor que 
faça cessar a cobrança daquelle imposto, providen
ciando por fórma que as Bepartições subordinadas 
observem restrictamente a Legislação em vigor; e man
de proceder a huma liquidação dos despachos de taes 
objectos rcalisados do 1. o de Julho de 1851 em diante, 
tendo por base: 

1. o Quanto ao calçado que se calculem os direi
tos conforme a Tarifa, como o devêrüo ter sido, em 
virtude do Decreto n. 0 771 de 28\.dc l\Iarço de 1851 
que revogou o de n. o 619 de 7 a e Julho de 1819. 
que mandava despachar por factura; indcmnisando
so a Fazenda, ou restituindo-se ás partes as differen
ças que resultarem. 

2. 0 Quanto á roupa, e obras de marceneria que 
tem despachado por factura , tornado o valor por que 
forão depachados, pagando 80 por "/o de direito, 
inclui dos estes, se deduza a importancia de que se 
deverá cobrar as de 40 por %, restituindo-se nesta 
conformidade a demasia recebida. 

Thcsouro Nacional em 23 de Junho de 1853. -
Joaquim José Hodrigues Torres. 

N. 0 149. -Em 25 de Junho do 1833. - Os Em
]Jrcgados que substituem outros não podem receber 
mais do que o vencimento do luga1· que interina
mente exercer. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, havendo-se declarado 
na Ordem n. o 186 de 16 de Julho do anno findo, 
de conformidade com o que foi estabelecido na Or
dem n. o 81 de 19 de Agosto de 1846, que, todas 
as vezes que a 5. • parte do ordenado de hum lugar 
exercido interinamente, reunida ús vantagens do lu
gar de quo o substituto tem a cffectividade , excede 
a totalidade dos vencimentos do emprrgo subslituiclo, 
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se devem abonar ao referitlo subi'!ituto sómrmte os 
vencimentos deste ultimo emprego; c cumprindo ob
servar-se d' ora em diante como regra a disposição 
da citada Ordem n.o 18G, sem que todavia se exija 
restituição dos que até agor.a hom·e~em rece~ido con
forme o Art. 2. 0 do Decreto n.o ,1.J9 de '21 de .lu
lho de 184(i, r1ue não fazia rcstrieção alguma a tal 
respeito; o communica aos Srs. Inspcctores das The
sourarias de Fazenda para sua intelligencía c cxc
eurão. 

· Thcsouro Nacional em 25 de Junho de ts:>:L-
Joaquim José Hodrigucs Torres. 

N. 0 ltíO. - Im :2;, de Junho de 18G3. - Os Fieis 
dos Thesoureiros das Thcsonrarias , quando os wb
stitHcln te1í~ direito á 5." parte na fórma do De
creto de 27 de Julho de 184li. 

Joaquim José Hodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, responde ao Officio 
do Sr. Inspcctor da Thesouraria de l<'azenda da Pro
yincia do l\Iaranhão de 30 de Marro ultimo, n. o 

2tí, a saber, se quando o Thesoureiro estiver doente 
por mais de 40 dias, ou com licença, o seu Fiel 
deverá perceber a 5.a parte do seu ordenado na con
formidade do Decreto n. o 45\l de 27 de Julho de 
184G , ou se ainda vigora a Ordem n. o U de 15 de 
Janeiro de 1838, que, depois do citado Decreto, 
nfto se pódc considerar mais em vigor a Ordem men
cionada, nem a de 28 de Fevereiro de 1837 a que 
dia se refere, nem quaesquer outras anteriormente 
expedidas sobre a malcria das substituições dos di
versos empregos de l<'azcnda, c competentes venci
mentos; estando pois comprchendidos nas genericas 
disposições do mesmo Decreto os Fieis creados por 
l..ci c pagos pela Fazenda Nacional quando substi
tuírem os respectivos Thcsourciros, devendo clles, nos 
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rasos figurados perceber a ;, . • parte do vencimento 
dos Thesoureiros. 

Thrsouro Nacional em 2:) de .T unho tiP 1 R;",:J. -
.Joaquim .José Rodrigues Torres. 

~: l:IL.- GlJEIUL\.- Aviso de 27 de .Junho Jc lR:-i:l. 
Ao fJresirlcnte da Provincia. tlo Pará, declarando que 
rtâo ha Lei, ou Ordens, q~te autoN,sfJ a percepção de 
mnolwnento.ç pelas certidoe.~ passrtdas por Bmpre,gado.~ 
do.~ A rscnaes de Guerra. 

Hio de .Janeiro. l\Iinisterio dos Ncgocios da Guer
ra Pm 27 de .Junho de 1 R:í3. 

Illm. c Exm. Sr.- Haverulo por bem Sua Magcstade 
o Imperador Indeferir á supplica do Amrinucnse do 
.\rsenal de Guerra dessa l,rovincia, tourenco Cae
tano Pereira de Sá, cujo requerimento V. Ex: infor
mou em Officio n. o 26 de 11 de Fevereiro ullimo, 
por não haver Lei ou Ordem alguma que aulorise a 
perccpçüo de emolumentos prlas ccrtidôes passadas 
por I~mpregados dos Arsenaes de Guerra; assim o 
declaro a V. Ex. para seu conhecimento, e para que 
o faça constar ao peticionario. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Manod Felizardo de 
Sousa c Uello. - Sr. Presidente da Província do Pará. 

N.u Hí:2. - FAZE~OA.- Em 30 de Junho de 1853. 
Afulta pelo _julgamento a final de autos de que se nâo 

tinha pago o scllo. 

Cumpre que V. S. , sobre o Ollicio do Collector 
das Hcndas Geracs do Município da Estrella de 4 
de Maio ullimo, sob n." 1 '2, expondo que o 1: sub
stituto do Juiz ~funicipal e Orphãos dos termos rcu-
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nidos de :Magé e Estrella, estando em exerc1cl0, jul
gara a final huns autos de que se não tinha pago 
o sello, e tendo esses mesmos autos ido a Collecto
ria para satisfazer o imposto das folhas que accres
cêrão pela interposição do recurso de appellaçiio , c 
exigindo o Collcctor ·a respecliya rcYalidaçiio, o mes
mo Juiz ordenara a expedição dos autos para o Tri
bunal Superior; respondendo que era, corno ainda 
he, de seu (levcr c compelencia impor a multa do 
Art. 87 do Hegulamento de 10 de Julho de ts;;o, 
visto haverem-se verificado os casos dos ~~ J . o c 6. o 

do mesmo Art., enviando á Direcloria Geral das Jlen
das Publicas a certidão da imposição da multa para 
providenciar-se sobre a eohrança, se de outro modo 
não o pudesse arrecadar a Collecloria. 

Deos Guarde a Y. S. Paco em 30 de Junho de 
185~3. Joaquim José Hodrigués Torres. - Sr. Dire
ctor Geral interino das Hendas Publicas. 



COLLECÇf\0 DAS DECISÕES DO GOYERNO DO 
BRASIL. 

t 85!1. 

TmlO 16 C.\DERNO -7.0 

\ 

~." lG3.- GUERRA.- ~hiso do 1.• de Julho de 1853 . 
. -fo Cmnmantlantc da.~ Armas da Cdrtc, declarando que 
os Officiac.~ do Corpo de Sawlc do Exercito cstlio ha
bilitnrlos 1mra serem nomeados llfemúms dos Consclhas 
de !11 rcstiga~âo , c de Guerra. 

Hio ele Janeiw. ~Iinistcrio dos Negocios da Guer
ra em o 1. • de Julho de 1~:>3. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador 
Houve por bem Mandar declarar, por Sua imme
diata c Imperial Resolução de 2:2 do mez passado , 
tomada sobre Consulta do Conselho Supremo 1\lilitar 
de Justiça , na qual o Mesmo Augusto Senhor Con
ftJrmou-se com o parecer dos Conselheiros de Guerra 
:Francisco de Paula c Vasconcellos , João Paulo dos 
Santos Barreto , do Juiz Relator Antonio Hodrigues 
Fernandes Braga , c do l\linistro Adjunto Antonio 
Simões da Silva , que os Olliciaes do Corpo de Saude 
do Exercito estão legalmente habilitados para serem 
nomeados Membros dos Conselhos de Investigação , 
c de Guerra , mormente nos casos em ttuc tcnhão de 
ser julgados Ofliciaes do dito Corpo : o que commu
nieo a V. Ex. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. - JUanoel Felizardo de 
Sousa c ~Iello. -Sr. Antero José Ferreira de Brito. 
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N.o 1:J4. -liAZE~DA.- Em :2 dl~ Julho tle 18:J:L
Sobre o (urnerimmto de papel scllado pam u 

.tl{tmtlc!Ja. 

Deduro ao Sr. !IISJH'elor interino ll' AlfaHdt•ga , 
em rPsposta ao seu Ollil'io n. o ;,O\) de 17 dl· 31 aio 
ultimo: 1. 0 tpw pelo Uirl•t·tm Gl·ral interino da:.:, H!·tHiw; 
Puhlit·;ts llw ha tlt~ st~r rcnu·tlida a por~:üo de papl'l 
sellado apprminlildil!lll'Itlc IH~eessaria para o C\jll'dientt• 
tlas parlt·s ua lkparti•:ito a seu ear~o duran!t• 1111111 

mez, tlt·n•wlo o Sr. lnspedor reclamar rlclle Jto\ as 
ren11•ssas, quando julgar conYenit•nte: :2." que adwll
do-sl' preYenido 110 Art. 2." do lll·~uhum·nto dP :11 
de OezPmhro dP lH:-d 11 objef'lo, de que trata Ilil 
:La parte do n·l't•rido Oflit-io, cumpre que o Sr. 111:-;

pel'lor l't'llletla ÜqttPliP Hire!'lor l'Oill a tweessaria 
antit~ipaçúo, para niio soll'rcr eslono o l'\jlCtlieJJtt•, 
os títulos impressos de que usa na Heparti~:iio, a 
fim de serem sPllaclos mtJL os etmhus proprios da 
Casa da )foeda , na f•'•rma do refcritlo Artigo ; ad
wrtinrlo que corno o pagamento pn·Yio meneiouado 
uo Art. :v tem de ser realisado por essa Hqmr
tiçiio , snhindu a sua importaneia da Henda nrlla 
arreccHluda , fica por isso dispensado, r substituído 
pela conta eorn~nte , CJile no Thesnuro se ha de abrir 
ao Sr. Inspedor prlo papel , que reccbPr , na qual 
se larwar:l mensalmente em colunmas distinctas, o dr
híto é eredilo «lo sello em questiín: !L" ({Ue sPndo os 
nutros títulos do expediente da Heparlí~ão dns dl' que 
tratão as Ordens de .i c lG de SelemLrn tlc 1R:-,o, 
'lere fazer cmn que as partes rr«JUCÍrào em papel 
scllado: .to que pt'Hlc encarregar da ·ve-nda do papPl 
sellado, P da c\pcdiçüo drl6 títulos scllados a hum dos 
Fieis dt} Thesoureiro soh a r&>pnnsabilídadc deste, vu 
a qualquer outro l:mprcgntlo por ellc indicado. o ~~ ual , 
no tim do expediente diario, deverá recolher ao eofn~ 
., produ do tla Yentla do dia: G. o finalmente, que fican
Jo dest' arte autorisada a Yl'nda do papel sellado nessa 
Re:parlÍf;fto, eumprc que u Sr. lhspretor fa~a organisar 
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hu111 Lirro para a csrriptura0<-tn n·spretiva , srgundu 
o modelo juutn ! Jeito de eoutf.,rmidade com o * 5. o 

do Arl. 2!1 do ntado Hegulamento. 
Hio 1 de .Julho de 1~5!L- .Joaquim .los{• Hodri

gups Torres. 

N." v·,;,.- GFEIUU.- ,\viso cle;, d(• .Julho de IH;j:J . 
. to Commandontc das .I rnw.~ da Ctirtc , dt•darando 
c 0111JIIiando a.~ disJWSÍfllcs tio ~ 1:1." tio Artigo 2." 
do J:cgldamcnto dos Cunmumdantcs d1J Arma.~. 

Hio dP .Jauf'iro. ~[inislcrio dos Negocios da l.urr · 
r a em ;, de .Julho de 18!'",!1. 

Illm. e J~xm. Sr. -Sua ~lageslade o hnperador , 
a quem foi presente o ullicio de r. Ex., sob n." 
Hl8 , de 11 de Abril do corrente anno , expondo 
•/ue , visto niio ser explicito o § 1:1. o do Artigo 20 
• o Hegulamento sohre as attribui\·(,cs dos Comman
danles das Armas relaliYO a nomeaciio dos Conselhos 
de Invesligaçüo , c de Guerra , pe~le a respeito del
les esclarecimentos para proceder em regra nos casos 
que indica no citado Officio : Ha por bem por Sua 
immediata c Imperial Reso]uçüo de i!í do mez pro
ximo passado , tomada sohre Consulta do Conselho 
Supremo .Militar, ManJar uerlarar : L o que pelo Al
vará de 4 de Setembro de 1765 os Coroneis achüo
se au torisados para mandar proceder criminalmente 
a respeito de qualquer falta que chrgue ao seu co
nhecimento commetlida por OHieiacs c pra~as do seu 
Corpo , e conseguintcmcnte estilo lambem auturisa
dos a mandar proceder a todas as investigações que 
julgarrm ncccssarias para chegar ao conhecimento 
dos factos occorridos a tal respeito , dando imme
diatamentc parte aos Commandantcs das Armas ; o 
q uc está de accordo com o disposto no § 1 . o do· 
Capitulo 10' e § a. o do Capitulo 23 do RegulalÍH.'llÍO de 
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Infantaria : devendo entender-se a1ptclla palaua {( Co
ronel )) como a define n § 2. 0 do Capitulo 2í des
te mesmo Hrgulamenlo, isto hc, IJttalquer dtPfe cn
earmgado do eommaudam.-nlo , eeunomia , diseipli
na, c conduela de hum ltegimcnto: :2. 0 que os Com
mándanll~s dt· ForlaiPzas, e de F1m;as 1lcstacaclas lPm 
igualrtH'II te j urisd ic1.Jío de mandar prot:rdrr ás inn•stiga
~;úes que julgarem corm•Hit•Bfes a hem da disciplina , 
f't:onomia , e cnnducla dos imlivitluus: !1. o que o Art. 
t:t o do lkgulamcuto t[UC Jmixou cum o Decreto n.• 
'2U:l de S tlc :"aio de LH i:l, nCw pu1lendo derogar 
o que eslava eslahder;idu pelo cila1lo Alrará , deYe 
ser antes cnlemlitlo como l111ma amplia1Jt0 de juris
tlic~üo dos Comrnandanles das Armas , do que {;OilW 

reslric~iío <t dos CorlllllaJHlanles das Fur~;as que lhe 
s<to confiadas : por fa11tn nos casos aeima referidos, 
e nos de dt•ser~;ão, de q uc trata a Ordcnan~a de U 
de Abril de J HO:í , os Commawlantes de Corpos po
derüo mandar procedrr a Conselhos de Guerra , c de 
lnvesliga~ão independentemente de ordens 1los Quartcis 
Generaes ; c assim tamLcm os Comrnandanles de 
Fortalezas c de Forças destacadas , IJUaJtlo aos Con
selhos de Investigação. O que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento c devida execução. 

Deos Guarde a V. Ix. - .!Uanocl l"clizardo de 
Sousa c l\Icllo. - Sr. Antero José J.'erreira de Brito. 

N ." l:íiL- FAZENDA. - Em () de .I ulho de IH!J:J.
Subrc a conta:Jcm dus jHros aos que detem 

dinheiros lntblicos. 

Joaquim Jos1\ Hodrigues Torres, Presi1lPnlc do Tri
lnmal do Thesuuro Nacional, em solu~;üo ú duvida, llUC 

propüe o Sr. Juspedor da Thesouraria de Fazenda da 
Província da Bahia 110 OHicio 11. 0 (iS de :H de Marco 
~lu corrcnlt~ amw, cleclara-lhP que; se pdo fado 1la 
mderiLla tlelcwJto dos dinheiros puhlicos arrecadados 
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perde u Collcel.or o direito a Cummissüo , e fica alêm 
disso suicito ao pagamento do juro de ~~ por"/" da 
'futmtia detida até a sua real cnlrrga, ltc fóra d,~ duvi
da que laes juros se devem r:ontar da importaneia total, 
que foi detida, pois que ella deve entrar integralmente 
para os cofres sem dedue~ão de porcenta~cm: 

1 Thcsouro Nacional em G de Julho de 18:-í:L
.Joaquim José Hodrigues Torres. 

N.o 157.- Em 8 de Julho de JR:-,:J.- Como se det·c 
proceder a re.~peito de e.recuçr)e.~ findas com o pagamento 
da div·itla , que por niío tere'" as partt~.~ exltibído o.~ 
conhecimentos para o Procurador dos da Fazenda dar 
quitariio , não se podem assim considerar. 

A fim de eYitar o inconveniente, que em Oflicio 
de 8 de Março do corrente armo, dir·igido a essa Hi
rcctoria, pondera o Juiz dos l·'cilos da fazenda da Corte, 
pela accumulação de execuções, que achando-se findas 
com o pagamento da divida não podem com tudo con
siderar-se por nüo terem as partes cxhihido os rcspceti
vos conhecimentos , c ú Yista dclles dar ao Procurador 
da Fazenda quitação; deverú Vm. declarar ao referido 
Juiz , que ordene ao Escrivão do Juizo a remessa dos 
autos ú 3. • Contadoria do Thesouro Nacional, para 
que esta á vistn do Liuo da Hcceita c despcza ela Re
cebedoria , c de quaesqucr outros g_ue precisos forem, 
examine , se os pagamentos se reahsárão, e, no caso 
affirmativo, lance huma verba com designaçáo do dia, 
mez, c anno, a fim de se poder rntüo julgar finda 
a execução. E quanto ao futuro devcrú o Escrivão , 
quando der guias para pagamentos , passa-las em dupli
cata ; c pondo a Repartição arrecadadora , alêm do 
conhecimento , a verba do pagamento em referencia 
ao mesmo conhecimento em huma das guias , poderá 
a quitação ser dada nos autos, quando não seja junto 
o conhecimento , mas constar o pagamrnto da sobn·
dita verba. 
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Deos Guarde a Ym. Par.o em S Jc Julho de 
18:-,:J.-Joaquim .losé Hodrigucs Torres. -Sr. Ajudante 
do Procurador Fiscal tlo ThPsnurn :\'acionai. 

N .0 tr,s. -Em 8 de .lu lho dP 18:-,:L-- Sohrc rcL'olitla
f'lo th• tit1dos wlo se/lados em tCIIIJWS, ou sclllltlo.~ 

co111 se/lo in {crio r. 

· Jo<H[Uim .lt1só HmlriguPs Torrt•s, Ptn r<':;ru•sta an 
Ollicio do Sr. r nsp<'tlor da Thesouraria de Fazentla da 
Província do Espírito Santo, 11." :28, de H dP Mart.:o 
do eorrrntc armo , tem a dt•darar-lhe , tptanlo á 1. a 

duvida n<'lle exposta , crue a intelligcneia ohYia do Artigo 
1/l ~ l: da LPi de .21 de Outubro tle 18'l:l, como já 
foi dcclaratlo ;'t Direetoria tle Hcndas em OfTit~io de L1o 
Je Agosto rle lK, L , h c que a revalidação do titulo niío 
sellado em tempo, ou sdlado r:om sello inferior á di
vida , deve ser r>xigida da pessoa , que l<'m interrsse 
c\ue tal titulo scja aUendido : quanto á :2.a , que para 
(ar-se o caso previsto no .\rtigo 88 do Hegulamento 
de 1 O de Julho de 18710 não hasta simplesmcnlP a 
falta do pagamento do sello, verificada na apresentação 
do titulo; he precisa a t·oncurrcrwia rle cirr~unst::meias, 
que demonstrem ou pelo menos façiío presumir, que 
houYc tlesignin c premcditnçúo no Ü\clo, que he sú 
quando se pt'Hle entender tplC existe suhtraeçüo, pois que 
de outra surt<', em lodos os casos em que seja devida 
a rcYalidaçüo, ficarú, pnr esse facto, incurso no eitado 
Artigo algum tlos true inlervicrüo no titulo; ficando o 
Sr. Tnspector na inlclligcncia de que, no caso sujeito, 
a multa ni'to (('ffi lugar, mas sonwnlc a rcvalidaçiio já 
satisfeita. 

Thesouro Nacional em S dn .Julho dP 185!).
.Joaquim .Jost'~ nndrigucs TorrPS. 
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N. o 159. - Em 8 de J ulhu de 18:J3. - Sobn· a ve1'ifica
ção da r~alidade das exportações , c cxigcncia de dc
claraçõe.~ explicitas nos documentos para annullação das 
letras de r:au?.áfJ. . das mercadorias reexportada~. 

~j, ~· 
Não tolhendo o Art. 240 dp Regulamento de 22 

de Junho de 1836 á Inspecção das Alfandegas o em
prego de quaesquer meios, que julgar conducentes H 

reritiear a realidade das r~~exportaçües , cujos despachos 
llH~ rceommcnda o Arl. :Q:J~; hem tomada foi ~lo 
Sr. Inspedor d'Alfandega da Cllrte a deliberação de 
exigir de José Maria de Sousa e Sá, que os documen
tos apresentados para annulla\;:.l.o das le!ras, que as
signou em caução de direitos de consumo, contives
sem declaração, não simplesmente dos volumes, mas 
da efTectiva descarga das mercadorias; e ast>im deverá 
proceder d' ora em di unte, exigindo dcclara~ôcs mais 
explicitas nos documentos para a annulla0ão de letras 
d:: eaução das mercadorias reexportadas ou baldeadas. 

I~ porque dos pápeis annexos á informaçüo do 
·J de Abril ultimo, da Inspec~üo dessa A Uandegu, re
sulta que os despachos de reexportação a que se refe
rem os documentos n: 1 a 3:~ f(m1o annullaclos, c 
ns mercadorias extraviadas aos direitos , sendo neste 
porto substituídas por outras de insigniHcantc ralor , 
mencionadas no· despacho· 11. 0 46; cumpre que o 
mc~.mo Sr. Inspeetor, eolligindo todos os documntos 
comprohalnrios do fado, os rcmetta á Autoridade 
.ludiciaria competente para instaurar o respectivo 
processo contra o indicado Sousa e Sú , Lem <.:omo 
contrn Uamos t Comp. pelo que igualmente constar 
da mesma inform;H;iio a respeito dos documentos n. os 

.~ 7 a 77 ; e faça effcctiva a respeito do referido Sou
sa e Sú , a disposição do Art. 86 do citado Regula
mento; e outrosim a fiscalisação externa d' Alfandega 
por todos os meios, que estiverem dentro d<1 orbita 
de suas allribuÍ(_/H'S, solicitando do Thewmn os que 
túin eouherem na sua alf';ula. 

Hio em 8 de J nlho "de 1853. -Joaquim Josó 
HodriguPs Torres. 
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N. & 1 tiO.- Em 9 de Julho de 185~t -Sobre procura
rDes passadas por Offitiacs da Guarda Nacional. 

Joaquim José Hodrigues Torres, Presidente do ·· 
Tribunal do Thcsouro N:~~ional, declara ao Sr. Ins- , 

\

)eetor ela Thesouraria de Fazenela da Província do 
lio Grande 1lo Norte , em resposta ao seu Officio de 

.i ele Junho ultimo, 11. 0 24 , que o Artigo 60 da Lei 
n.o G02 de lÇ) de Setembro de 1850, concede aos Offi
ciaes ela Guarda Nacional as mesmas honras, que com
petem aos do Exercito; c uüo os mesmos direitos c pri
vilcgios, entre os quaEIE> esta l!>em dUYida comprehen
dido o de p~ssar procura1:ões pelo proprio punho. 

Thesouro Nacional em 9 de Julho de 1853. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

~.'' HiL- l;l'EHIL\.- .hiso de 11 de Julho de 1853. 
Ao Director do A rchiw Militar, determinando que de 
todos os tralml/ws que se apromptarcm na Uflicina 
Lithoryraphica , c wio (orem resavadus , se 7'emettão 
dous exemplares á cada lwma das Serrctarias d' Estado. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 11 de Julho de 1853. 

De todos os trabalhos lithographicos , que se 
aprompla1·cm na respectiva Officina do Archivo Mi
litar , e nüo f0rem reserYados , remclta V. S. dous 
exemplares á cada huma das Secretarias d' Estado , 
principiando a execução desta Ordem pela Carta To
pographica da Província de 1\linas Geraes. 

Dcos Guarde a Y. S. - l\Ianoel Felizardo de 
Sousa c Mello. -Sr. Firmino Herculano de Moraes 
Ancora. 



N.o 162.- FAZENDA.- Em t:J dr Julho de 1853.
Sobre pagamento ele juro de quantias detidas por Colle
ctores, suspensão de execução , e conce.~.~iic.~ de mora
lorias a devedores. 

Joaquim José Hodrigues TorrOB, !)residente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , fi)Ill resposta ao Otn
cio do Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província das Alagoas de 23 de Janeiro ultimo , sob 
n. o U , transmittindo o rcenrso interposto pelo ex
Administrador da 3Iesa de Rendas da villa de J>or
to Calvo , Angelo José da Silva , da decisito que obri
gou ao pagamento do juro de 9 por o/ 0 desde a data 
da publicação da Lei de 28 de Outubro de 18~8, pc
lo alcance de 1.653.']ti7H de annos anteriores, em 
que ficou para com a Fazenda National , communi
ca ao mesmo Sr. Inspcctor (rue o Tribunal do Thc
souro Nacional , tomando conhecimento do sohre(li
lo recurso , confirmou a decisão recorrida por ser 
conforme ao Art. 4il ela citncb Lei , c á Ordem de 
'28 de Abril de 1819. 

E por esta ot..:casiüo ohsena ao dito Sr. lns
pector que rüo podia por fórma alguma mandar 
suspender a execução contra o recorrente , nrlo só 
porque o prohibem expressamente as Ordens de '2í 
de Agosto de l8H c 18 de Dezembro de 1R15 , co
mo porque a flisposiçüo (la te~ acima rcfcri(la niio 
pernutte a coneessào de moralonas aos devedores da 
classe do recorrente: cumprindo que pela subtrae
ção das sizas se rcmcttão os doeumenlos compro
batorios do facto á ~utoridadc (~ompe.len!e p1ra ~;o~ 
ceder contra o mcncwruulo ex-Admmist1·aclor na ft~r
ma da Lei. 

Thesouro Naeional em 13 de Julho de L8!liL 
Joarruim José Rodrigues Torres. 
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N. 0 Hi3.- Em 14 de Julho de 18;)3.- Snbstituiçâv 
rle EmprPgados na.~ vagas dos lugares superiores. 

Joaquim José Hodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao Ofli
cio do Sr. Inspector da Thcsouraria de Fazenda da 
Província de rernambncn de 31 de Hezcmbro ulti
mo, sob n. o I G.2, lhe drdara f[UC bem proferida foi 
a dccisüo iJtW UPsignou o om~ial Emílio Xavier So
breira de Mello para snbsliluir o lugar de Oflicial 
maior da Secretaria 1la mesma Thesouraria, (1ue se 
achaya vago, preferindo o dito Otncial ao Empregado 
dn mesma elasse Luiz Fran~isco de S<Jmpaio e Silva; 
por quanto, havendo entra~ lo o primeiro dos ditos 
Oflkiaes em (•xcrcicio nntes que o segundo que con
tinuou em cmnmissüo na Côrle depois de sua uo
Btraçüo, d1~Yia-se applicnr, como de faeto npplicado 
foi ao easo de que SP tm!a o Art. !l2 do ncerelo 
de :2.2 de Non~mhro de 18;)1, rcgu lando-~c a an
tiguidade na classe, coul'orme as disposiçórs do Bc
ereto de 30 de Novembro, e do Aviso de 15 dP .I u
lho do anno passado pela data dos despachos, aclwn
do-se os nomeados nos termos do ultimo dos cita
dos Dccrrtos; sendo da mesma da la, pelo tempo de 
serviço na Sccn~inria; f', sendo este ignal, pelo maior 
no servieo do .Estado. 

Tllcsnlll'o Naeional em 11. 1lP .Julho d<' tx:-,:J.
.Joaquim .Jn;;í'• ~tíldrigm·s Tol'res. 
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N. 0 164.- GUERRA.- Aviso em H de Julho de 1853. 
Ao Presidente da Província de S. Pedro do Sul, deter
minando que ordene ao re.~pectivo Conunanrlmllc das A t'
mas faça murlm· de guarnição os Corpos que por mais 
de ltwn anno estejão ern alguma Povoaçiio;. c on
trosim que exercite o Exercito em r.nanobras .~upe
t·ior~s , estabelecendo para esse fim o ner:e.~sario itine
rarw. 

Rio de Janeiro. l\linistcrio dos Negocius tla Guer
ra em H de Julho de 1K•3. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua ~lugestade o Imperador, 
Ha por bem Determinar que V. ·Ex. cxpc~a as suas 
ordens no Marechal de Campo Commamlantc das Ar
mas dessa Provincia para que este faça trocar de 
guarnit.;iio os Corpos do Ixercito que por mais de 
hum anno estejão em alguma Poyoaçiío , ficando em 
regra para o futuro que , salyos casos mui cxtra
ordinarios, nenhum Corpo dcn~ conservar-se rrn lugar 
poYoado por tempo maior do que o indicado. 

I~ porque convêm aproveitar a opportunidadc pa- _ 
ra fazer exercitar o Exercito em manobras superio
res áquellas que póde ter no isolamento dos Cor
pos , Ha por bem o lUesmo Augusto Senhor , que 
o refi•rido Marechal disponha o itinerario dos Cor
pos que mudarem , por ffJrma a encontrarem-se em 
posi~;õcs apropriadas aos exercícios das rrspoctivas 
armas, c os façiio em Brigadas por espaço de uilo 
a quinze dias. 

O que tudo r;ommunico a Y. Ex. para sua exe
,·w·üo. 

" Heos Gwmlr a Y. Ex.- )lunucl Felizanlu de 
Sousa c Mello. -Sr. Presidnnte da Proviueia de S. 
Pedro do SuL 
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N.o 165.- FAZE~DA.- Em16 de Julho de 1853. -
Não se podem deter os despachos de mercadorias regu
larmente manifestados, descarregados e depositados na~ 
A lfantlegas, porque se tem de proecder a exames 
a 1·espeito de outms vindas na mc.ww Embarcação 
c niio incluirias no nwn i('esto Olt manifestadas. 

Jo:uruim José Hodrigurs Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional. sendo presente, com 
Aviso do Jlinisterio de Estrangriros do 1. o de Março 
deste anno por intcrmedio da Legação Portugueza, a 
representação do Negociante Joaquim Francisco l"er
nandrs sobre o embaraço que, rm virtude da Por
taria da Thesou rarin da ProYincia do Pará de 2 de 
Novemhro de 18!í..2, ~;() lhe oppúP ao drspacho de 
mercadorias pelo Brigue Portuguez « Sociedade )) a 
elln consignada:;, rm Yirtude da Portaria da Thesou
raria da Provincia do Jlará de 2 de Noyemhro de 
1832, sob o pretexto de não estar determinado pelo 
Thesouro o procedimento, que deve ter lugar pelo ex
travio de mercaJorias importadas no dito Brigue, ve
rificado pelo exame e conferencia no manifesto res
~ectivo, em cumprimento da Ordem do Thesouro de 
;..4 de .Julho do mesmo anno; e sendo certo, que 
nem esta Ordem, crue <lrlerminou tal exame e con
ferencia, nem disposi~ão alguma dos Regulamentos 
autorisava a Portaria r-eferida a respeito de nwrca
dorias pertencentes ao dito Brigue rrgularmente ma
nifestadas, descarregadas e depositadas na Alfandega, 
com as quaes n;lo se entendia, nem podia entender 
a Ordem mencionada, bem explícita sobre o caso que 
tem em vista acautelar; desapprova o procedimento 
do Sr. Inspector da referida Thesouraria, c onlena-lhe 
clue immediatamente mande ficar sem cffeito a men
ciOnada Portaria, desembargando as mercadori.as do 
carregamento do dito Brigue, que nos termos dos 
Regulamentos fiscaes em vigor, cstiwrem r. o caso de 
não soffrer embaraço no seu despacho; determinando 
fambf'HJ qw· ;;;p niir1 l'ohre nrmazcnagem sobre lar:,; 
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mercadorias pelo tempo , que durar a detenção em 
virtude daquella Portaria. Outrosim he estranhavel 
que o mesmo Sr. Inspector, devendo conhecer que 
desse seu acto extraordinario se seguiriüo ctTeitos 
gravosos aos donos ou consignatarios das mercadorias 
assim embargadas, não désse logo conta ao Thesouro 
como lhe cumpria que o fizesse para que opportuna
mente se resolvesse sobre a materia. 

Thesouro Nacional em 16 de Julho de 1853. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.o 166.- Em 16 de Julho de 1853. -Sobre o pro
cedimento que se deve ter com as mercadorias não 
incluida.ç nos manifestos . 

.Joatruim José Rodrigues Torres , !)residente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , tendo em vista o 
Officio do Sr. Inspector da Thesouraria da Provín
cia do Pará de 18 de Setembro do anno passado , 
sob n." 114, dando conta dos exames e conferencias .... 
feitas em cumprimento da Ordem de <.24 de Julho do 
mesmo anuo no manifesto do Brigue Portuguez -
Sociedade - dos quaes consta que diversas mercado
rias despachadas e embarcadas em Lisboa com des
tino ao Pará alli não forão manifestados nem dos 
papeis do Navio á Alfandega apresentados se mostra 
o destino, que tiverão : verificando-se assim o caso 
acautelado no Artigo 156 do Regulamento de 22 
de Junho de 183(), para se lhe applicarem as dis
posições ahi estabelecidas , nào obstando a sahida 
da embarcação , porque não estando clla corrente , 
mas só desembaraçada para sahir· sob fiança nos ter
mos do Art. 5. o do Regulamento de 19 de Janeiro 
de 1R53, tendo-se responsabilisado o Consignatario 
pelas ditTerenças que se revelão , sem na ulterior 
1:onfereneia verificar-se a hypothesc prevista no cita
do Art. 156, rm cujo caso, hem f'omo no rl.o Art. 
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1:-,:-, h e o Juizo admini~tralivo o competente para o 
processo e imposição das penas nos mesmos Artigos j 
decretados , como declarou a Ordem de 14 de No- ·· 
vemhro de 1850 , ordena ao mesmo Sr. lnspcctor ··,~· 
cptc assim proceda ; declarando-lhe mais que ainda 
quando m1 Ordem de 24 de Julho se lhe não hou-
Yesse determinado qual o procedimento a ordenar a 
.\ lfamkga a respeito das dlfferenças, que se encon
trasse, cumpria-lhe resolver como entendesse de di-
reito c j usliça as duvidas que oce.:orressem ao Ins-
pector t..laquella Repartição , na fórnm do que dis-
püe o Art._ L" § 15 do Decreto de '22 de _Novem-
bro de 18J1 n.o 870, sem esperar a deCisão t.lo 
Thcsouro, o que h e prej udieial á justiça das partes 
c a administração e serviço publico ; devendo tam-
Jwm advertir ao Inspector d' Alfandega que t.leverá 
submcttcr direr..;tamenlc á Thcsouraria as duvit.l.a que 
se lhe otlerecercm na execução t.los Regulamrntos , 
Lc·m como dclla solicitar os esclarecimentos de que 
earecer no J.esempenho J.c suas obrigações , por Hw 
n:io ser licito dedinar de sua jurisdicção e compe-
tc>ncia para isso , c solicitar directamente do Thesou-
ro os esclarecimentos , embora o faça por intcrnie-
dio da Thesouraria. 

Thesouro Nacional em 16 de Julho ele 1853. 
Juaquim José Rodrigues Torres. 

N. 0 167.- Em :20 ele Julho de 1853.- Sobre o 
tempo de que se deve co·~lar o Juro aos Collectores 

qne 1'clem os dinheiros da Fazenda Publica. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em solucão á con
sulta exarada no O !fi cio do Sr. Inspect01: da The
souraria de l<'azenda da Província de l'Hinas t..lc '20 
de .Junho ullimo, soL n.o 52, declara-lhe, que o 
ex-Collector do Chapeo d' Uvm>, Veliciano Coelho Uuar(P, 
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t•stú sem durida sujt~ifo ao juro dl' \1 p•1r pela 
indt•vida delt·n~ün da qwmtia dr, :~22 ;tjl '-\lX, 1'111 qrw 
licou alcaw;ado , o qual lhe dert~ SPI' t'Oilladu ou da 
data da publicação da Lei de 28 de Outubro de 181.8, 
s~ o alcance foi anterior a ella, ou daquclla em <JUt' 
devia ler entrado com as quantias arrctatladas , se 
estas o forão depois da mesma Lei , na conJ{)rmidade 
della c das explicações contidas nas OrdPns de CZ(i 
de Fevereiro , 2 de ]\Jarro e '28 tlc Abril dP I 8,.\1, 
as quaes só exigem a intin1açiin ao Exaelor u lcar~t.;adn, 
ljUando ellc se acha dPmandado judicinlmenlc. 

Thesouro Nacional em 20 de Julho de 18rí~. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.o 1ü8.- .JUSTICA.- Aviso de 20 dt~ .T11lho d" IH:í:L 
A o Presidente ia Pro1Jincia de S. l'aulo , drrlarando 
que livros devem ter os Commerriantes 1 a.~.~im ma
tri.culatlos como m'io rnatricularlo.Y. 

\ 
Ministerio dos Negocias da Justiça. Hio de .Janeiro 

em 20 de Julho de 1853. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua 
Magestadc o Imperador, com o Oflicio de V. Ex., em 
data de ao de Março ultimo I sob n. o \H' a copia nelle 
inclusa do Officio em que o .Juiz de Direito substi
tuto da Comarca de Mogy-mirim, pede esclarecimmfos 
sobre a duvida em que se acha, relativamente aos 
livros que devem ter os Commerciantes não matricu
lados, c fórma dos mesmos livros: Manda o lU esmo 
Augusto Senhor , em conformidade com o parecer do 
Tribunal do Commercio da Capital do Jmpcrio, que 
f()Í consultado sobre a rnateria, Declarar a V. Ex., que 
todos os Commerciantes, quer matriculados quer não , 
sfto obrigados á ter indispcnsalvelmente hum livro dia
rio, e o copiador de cartas, encadernados, numera
dos I selladus c rubricados , nos termos dos Arts. J O, 11 



e I i.J uo CoJi~o uo Commercio, r dP tmln o Capitulo 
'2." Tomo 1.0 Parte 1." do mesmo Codigo, <1ne por 
sua epigraphe c por sua generalidade obriga a todos 
os Commcrciantcs , sob pena de não fazerem prova 
os ditos livros, como he expresso no Art. '23 Jo mes
mo Codigo, c Art. Hi § 3.0 do Hegulamcnto n.

0 

7~H. Quanto aos esclarecimentos que solicita o rcfc
riuo Juiz para saber que livros lhe pertence rubri
car , cumpre advertir <rnc somente nas Províncias 
ccntracs compete hoje aos J uizcs de Direito rubricar 
os livros dos Commerciantes matriculados das respe
ctivas Províncias, c hem assim os dos Corretores , 
Agentes de leil{Jes, Administradores de armazens de 
<ler.osilo, que não preferirem manda-los rubricar no 
Tnbunal do Commcrcio Ja sua matricula , nos ler
mos do ~\rl. 'l :l do Codigo Cormnereial, c do Art. ~);) 
do Hegulanwnlo n.o 788, pois que nas Províncias 
marítimas , como hc a de Sáo Paulo, em todas as 
quaes crcou Juntas do Commercio o Decreto n.o 861 
de 17 de Noycmbro de 1831, essa rubrica hc da 
altribuição das mesmas Juntas , em virtude <lo Decreto 
n.o 930 de 10 de ·Março de 183:2, c da Tabella que 
baixou com a Portaria de 4 do mesmo mcz e anno 
§ 8. 0 taxando os emolumentos uas Juntas do Commer
cio uo Marauhüo, Hio Grande do Sul, c Sito Paulo, 
em que jú o Art. UO do citado Hcgulamento n.

0 

738 
crcm·a Juntas do Cornmercio. O r1uc tudo communico 
a Y. Ex. para seu conhecimento, c para o fazer cons
tar ao sobredito Juiz de Direito substituto. 

Deos Guarde a Y. Ex.- ],uiz Antouio Barbosa. -
sr. Prrsid•~ntr da Provilll'ia de S. Paulo. 

ll 
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N." Jt)H. -- FAZE~lH.- Em 2:3 de .Julho de 18:J3. 
Aos Empregallus das Al(andegas que serPem lW mesmo 
tempo tla Jlacebedoricts compate a porcentagem das 
renda.~ do interior , que arrecadiio. 

Joaquim José Hodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional , em solução á con
sulta , que lhe dirigio o Inspeclor da Alfandega de 
Santos, em Ofli.cio de '23 de Maio ultimo, df'clara 
au Sr. Inspcclor da Thesouraria de Fazewla da Pro
Yincia de S. Paulo , para que lho faça constar, que, 
segundo já foi explicado nas Ordens de 2-i de No
vembro de 1837 e 27 de Abril do anno passado , 
dirigidos a 1." á Thesouraria do Ccarú, e a 2." ú 
do Espírito Santo, aos Empregados das Alfawlegas, 
que serrem ao mesmo tempo de Hecehedorias , com
pele sem duvida alguma a porcentagPm das n•11das 
do iutPrior , (jUC arrcc:adiío. 

Thcsouro Nacional em :2:l de Julho dt~ 1 H33. --. 
.JoafJliÍtn .José Hodrigucs Torres, 

~ ." 1 iO.- Em 2:l de .Julho de lH;):L - Subrc se/lo 
de licençnR. 

Joaquim .Josó Hodrigues Torres, Pn·sidP11l1~ do 
Tribunal du Thesouro ~acioual , em resposta ao Oflicio 
do Sr. lnspPctor da Thnsouraria de Fazenda da IJro
vincia das Alagoas de 8l de ~larço ultimo, n." :27, 
sobre as licenças que tendo de vigorar indeprndcnle 
do concurso da Autoridade subordinada ú que con
cede, c por tanto sem o << cumpra-se >> dessa Auto
ridade , núo pagão sello dcvirlo no aclo da assigna
tura c só depois; no qual pergunta se deve consi
derar yáJidas as licenças que embora lenhão sido ex
pedidas sem o pagamento do scllo , o paguem antes 
dP pntrar o lieenciado no gozo clella ; ou se quando 
n pagw~ dPpois , as dcn~ considerar sujeitas ;'t rcYa-
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lida~:<io, ua lúrma do Art. ;,;1 r ;,'L do Hegulamenlo 
de 10 de .Julho de lK•O; ou linalmeute se cumpre 
mamlar descontar ao Impregado a parte do tempo 
rm que se oproveitou da liccu~:a s<'m o pagamPnto 
do sello, como se deduz da Ordem de '21 de Abril 
de 1H32; dt~clam-lhe que a referida a Ordem só leve 
por fim cxplit"ar qun o tempo da liccn~·a se nilo coHla 
da da la e111 que foi concedida, mas da do« cumpra-se)) 
do Clwf(~ da Heparlit;ilo ou A utoridadt• de quem tlt:
pt'rHlP a sua c\ecu~iío, st·Bdo f()ra de tluYiua •1ur u 
pap:<111H'llto do sello dt•Yc pn•cf•tlcr a este neto, pois 
qut· twlo Art. ;,;j do Hq;ulamento de 10 de .Jull1o dt~ 
I R;,o lt·m de s<:r feita aulPs do rcp:istro, isto ]Wio 
que r<'s]wita ús liccw:as Pxpedidas nas l'rovincias ou 
na Curte a t:mpn·p:adns ahi n•sidcBlrs. 

l)unnto ús liu·nt;as f'UllC('didas na Un·le c npc
d it las para as Prm incias, sohre us quaes prm idencio 11 

o hiso de 2't. de J'laio tk U{'d , niio dPH'Ill ter ex••
nt~úo st·m o pagmw•Htn do sPllo, emhma niio de-

· penda a sua t.\ccu•;iio da Thcsouraria, nem por dia 
tenltüo de transitar, o que jú foi preyenido nos Arts. 
12 , 1 ~l e 11 do Hegulamcnlo de '2.7 de Agoslu .<lc 
lRHI. Na hypo!lwse Jigura1la; por tanto, se o Im
pregadu cnlwu 110 gozu da licew:a sem o pagamento 
do sello, ou se o satisfez dr•puis do registro, fúra 
dos casos l'XCt>pluados no ÁYÍsu e llccrcto acima cita
dos; hP preciso para qu<' a licen~a possa surtir os 
seus pfl(•llus legnPs ffU<' S<' pagtw a rcYalida~;iío, im
pondo-st~ as JH'Il<lS dil .\rtigo N7 do ll('gulilm••nto de 
10 dt~ .lulltu de n.;;-,o a IJllt'lll d(~ diri'ilo for. 

Tlwsuuro !\faciollal ('111 z:l dP .lullto dt> l~:-,3.
loaquim .los.:· Hudrigtws T111Tl'S. 
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N." 171.-Em '.28 de Julho uc 185:1.-Sobre o mo~ 
do de cscripturar o direito de Patentes da Guarda 

Nacional , multas, e sua restituição. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lns
pectores das Thesourarias de Fazenda, que a renda 
do novo direito das Patentes dos Ofllciaes da Guarda 
Nacional, estabelecido pelo Arl. 57 da Lei de 19 de 
Setembro de 1850, pertencente á Heceita Geral do 
Estado , deve escripturar-se nos livros em que se 
escriptura a <los Novos c Velhos Direitos, com a con
veniente especificaçüo ; e no Balanço geral soL o ti
tulo << Hendas do Interior }> ; abonamlo-se aos Em
pregados incumbidos da arrecadação da mesma renda 
a respectiva porcentagem, na fórma das Leis em vi
gor. Quanto ús multas de que trata o Art. I ~n (la 
Lei citada, continuando em vigor a Ordem de 17 de 
Novembro de 1851, observar-se-ha nos casos de res
tituicüo a Ordem n.• 158 de 22 de Julho de 1~3\1. 

"Thcsouro Nacional em 28 de Julho de 18:J:J. -
Joaquim José Hodrigues Torres. 

N. 0 1í2. - JUSTICA.- Aviso de 29 de Julho de 18:J~L 
Ao Presidente da" Província do Maranhão. Declara que 
sendo o Promotor publico hwna das partes que figu
nlo nessas audicncias, está comprehendido na disposiçiio 
do Cod. do Processo, Art. 6. •, o qunl mandl~ que as 
partes se levantem, nas attdicncias quando filllarcm 
ao Jniz, Tribunal, ou Jurados. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. llio de Janeiro 
2\1 de .Julho de 18:>3. 

111m. (: Exm. Sr.- Tendo sido presente. ao Gover
no Imperial o OfJicio n.o t:,t de LO de Maio ultin10, 
f' IH tt ue essa Presitlenda participou q uc o 11romot{l r 
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Publico da Comarca de Alcantara lhe r:onsullara « se 
quando os Promotores tem de fallar ao Juiz, Tribunal, 
ou Jurados, devem levantar-se"; manda o mesmo Go
verno , em conformidade com o parecer do Jlrocurador 
interino da Coroa , que fui ouyido sobre a ma leria, 
declarar a V. Ex., que a solução dada por essa Pre
sidcneia á referida Consulta, decidindo que compete 
nos Promotores o mesmo privilegio de ütllarem de 
seus assentos, facultado aos Athogados pela Ord. L.'' 
3. o Tit. Hl § 1. o c pelo Assento de 7 de Junho de 
160;:), he manifcstadamenlc contraria ao que dispõe 
o Cod. do Processo no Art. fiO, o qual nüo estabelece 
distincçüo alguma, mandando (_{UC as partes, nas au
dicncias, quando falia rem ao J mz, Trilmnal, ou Jura
dos, se levantem. Sendo pois o Promotor h uma das 
partes que figuriío nas audiencias , hc eYidentc que 
está comprrhenclido naquclln disposiçüo, pela qual se 
acha reyogada nesta parle n Ortl. L. o :1. o Tit. 1 H ~ 
1. 0 c o Assento de 7 de Junho de Hi05. 

Dens Guarde n r. Ex. - tuiz Antonio Barbosa. 
Sr. Presidente da Proyincia do l\laranhüo. 

N. 0 li:.J.-1<'.\ZE~IH.- Em :10 dc.Julhu de l~:í:L 
Competcncia dos Con.mlcs a fim de acautelar os inlcress!'s 
da Fa:::cnda Pllblica na arrecadar:âo da meia si:::a da 
renda de cmlmrr:arães, \'f'. ' 

lllm. c Exm. Sr.- Acuso a rccrpçüo 1lo :hiso do 
V. Kx. de n de Abril u !ti mo, trasmillindo o OfJicio 
de L~, do mez antecedente, em que o Consul (;eral do 
Brasil na Confedera~;üo Argentina participa que fora 
Yendi1lo ao Goycrno de Buenos Ayres o Brigue Brasi
leiro <<Enigma;>, sem pagar-se a resprctiYa siza; n 
devo em resposta declarar a V. F.x., q11e sendo incon
tcstawl, ú YÍsla dos ,\rligus Kl do Hrgulamenlo de 
:Jo de ~Jaio de P~:j(j c 1 i L do lkgularnentn de 11 
ele Junho de 18i7, a compelencia dos Consules para 
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exercer· inspec1;ão sobre as vendas de cmharcaçürs Na
cionaes nos districtos de sua jurisdicção, hem proce
dco o mencionado Consul, quando acautelou os inle
res<>es da Fazenda Nacional, e fez depositar a impor
tancia da meia siza da referida venda, visto que o 
proprietario do Brigue he sempre responsavel pelo 
imposto, quaesquer que sejão as clausulas do con
lraclo, ficando-lhe salvo o direito de reclamar a sua 
indcnmisação do Governo de Buenos Ayrcs. 

Quanto á intervenção de hum Agente por parte 
do mesmo Governo para assignar a cscriptura do res
pectivo contracto, faz-se clla indispensavel, pois que 
sem a assignatura de hum dos contrahentes, nüo póde 
a escriptura fazer prova contra elle. Hogo por tanto 
a V. Ex. se digne expedir as nccessarias Ordens para 
11Uc o referido Consul envie ao Thcsouao Nacional a 
importancia depositada, e recolha todos os documen
tos , que provem a nacionalidade da cmbarca1;üo , na 
conformidade do Art. 143 do Hcgulamcnto de 11 de 
Junho de 1847, ficando na intelligencia de que este 
Art. nüo impõe, nem podia impor a obrigaçüo de ce
lebrar-se o contracto de compra c venda somente pe
r~nlc os Cons?-les, rodendo estes tambcm lavra-los em 
nrtude da fc publica de que gozão. 

Dcos Guarde a V. Ex. Paco em 30 de Julho de 
1853.- Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. Paulino 
.José Soares de Sousa. 
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COf.LECÇÃO DAS DECISÕES DO G()VERN6 DO 
BR.ASIL. i 

> 

1853. 
-~, 

TOUO 16 CAHERNO 8.o 

N. 0 174. -GUERRA.- Aviso do f.o de Agosto de 
1853. - Ao Presidente da ProiJÍncia da Parahyba , 
declarando qut o soldado veterano , qtte se contracta 
11ara continuar a sc.rvir , de:ce ter as vantagens que 
a Lei concede aos voluntariw. 

Rio de Janeiro. ~Iinisterio dos Nrgocios da Guer~ 
ra em o t .0 de Agosto de 18tl3. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo sido prrsenl.c a Sua 
Magcstade o Imprrador o Officio df~ V. l~x., sob n.o 
Rfl , datadG·"ile ~} de Julho findo, pedindo que se 
J h e declare se as praças Jo Exerci to que tiverem 
completado o seu tempo de serviço , c quirerem. 
continuar a socvir , se deve abonar sómente a gra
tificação igual ao soldo da primeira praça, como 
marca o Art. 4. o da tci n. o 648 de 18 de Agosto 
do anno passado , ou se tmnbem devem accumular 
como voluntários , alêm d' essa gratificação , a de
signada no Art. 2.• da mesma Lei , Homre por betn 
o Mesmo Augusto Senhor :Mandar significar .a V. 
Ex. , para seu governo , que , tendo a Lei princi
palmente em vista reter voluntariamente no Exercito 
o maior numero possível de soldados antigos e mo-
rigerados pela razão de que são muito mais pro
veitosos os serviços de praças ~ue tem adquirido 
habitos militares c a ncccssaria instrucção do que 
os de recrutas , não era possível conceder a estes 
mais vantagrns do que aos outros ; c he isto o que 



( 1 ií8 ) 

se conclue tambem do Art. 1G do Regulamento de 
14 de. Dezembro do referido anno , devendo por con
sequencia dar-se ao soldado veterano, que se contracte 
as vantagens que a lei concede aos voluntarios , po
dendo ser maior a gratificação em dinheiro , com 
tanto que m\o cxc.eda a 400 ~ 000 : e assim fi
ca respondido o Officio de V. Ex. aeima citado. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. - Sr. !)residente da Província da Pa
rahyba. 

N: 1 iG. -JUSTIÇA. - Aviso do 1.0 de Agosto de 
1853. - Ao Presidente da Província de Pernambuco, 
declarando a qncm compete confirmar ns Compromisso.~ 
das lnnandades c Confrarias. 

Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro 
1.0 de Agosto de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, 
a quem foi presente o officio de V. Ex. de 25 de ~I'aio 
do corrente anno, em que consulta se compele a essa 
Presidencia a confirmação dos Compromissos das Ir
mandades c Confrarias, Tendo ouvido o parecer do 
Conselheiro Procurador da Coroa , Manda declarar a 
V. Ex. que a altrilmição de approvar taes Compromis
sos (1ertence ao Governo Imperial , em üsta do Art. 
2. 0 ~ 11 da Lei de 22 de Setembro de 1828, salvo 
o direito que compete ás Assembléas Provinciaes de 
legislar sobre a mesma ma teria, em conformidade do 
Art. 10 § 1. o do Aclo Addicional; e assim havendo 
Lei Provincial que a regule, deve V. Ex. seguir as 
suas disposições. 

De os Guarde a V. Ex. - Luiz Antonio Barbosa. -
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 
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N." 1i6.- A.-viso do t.o de Agosto de 1853.- Ao Pre
sidente da Pro1Jincia de Pernambuco. Declara que o Juiz 
de Direito da L." Vara Cível lla Cidade do Recife, Ba
charel Custodio Manoel da Silva Guimm'ães, procedeo 
de h uma maneira. irregular e cstmnhavel, nomeando 
a hum seu irmão para servir interinamente o Officio 
de Tabellião de Notas. 

l\linisterio dos Negocias da Justiça. Ilio de Janeiro 
L o de Agosto de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, a 
quem foi presente o officio dessa Presidencia de 18 de 
Marco do corrente anno, sob n." i f), bem como os do
cumelllos que O acompanhúrão, relaliYOS á nomea
~:iio feita pelo Juiz J.e Direito da 1." Vara Cível da 
Capital dessa Província, o Bacha1:cl Cnst.odio Manoel 
da Silva Guimarães, de hum seu irmão Je nome João 
Facundo da Silva Guimarães, para servir interina
mente o Olllcio de Tabellião de No las, sendo o mesmo 
João Fawndo empregado no Tribunal tio Commer
eio: depois de ouvir o parecer da Secção de Justiça 
do Conselho d' Estado 1 Manda declarar a V. Ex. que 
o referitlo Magistrado procedera de huma maneira re
prehensivel, fazendo recahir a mencionada nomeação 
na pessoa de João Facundu da Silva Guimarües: t.o 
por ser seu irmão, eircunstancia ú vista tla qual não 
se presume que elle obrou inteiramente isento de pre
venção a favor do mesmo , para bem apreciar o seu 
merecimento e aptidão, como exigem os principias 
de Direito, sobre que assentão o Alvará de 2'2 de 
Junho de 16t2, Decreto de -i de l\Iaio de 1643 e 
o Alvará de 9 de Setembro de 164i , alêm de ou
tros pontos de legislação: 2." porque sendo o nomea
do Escripturario do Tribunal do Commercio 1 empre
go incompatível com o de Tabellião de Notas, exige 
o respeito devido ao Governo Imperial , que não fosse 
elle desviado por semelhante fórma do emprego em 
que se achava , sem previa autorisação do mesmo Go-



( lHO ) 

verno; ~!anda, por tanto o Mesmo Augusto Senhor 
es~ranha·r ao Juiz de Direito da 1. a Vara C i vel dessa 
Capita:l o mencionado procedimento; e porque o Es
~r~pturario .Ja Tribunal do Commercio , João Facundo 
da Silva GuilllGriíes , sem permissiio do Governo, aban
donara o seu empn·gn, deve V. Ex. manda-lo res
ponsahilisar, pelo crime previsto no Art. v·,7 do Co
digo Crimiual. 

l>üos Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio 1larbosa. -
Sr. Presiurnte da Provineia do Pernambuco. 

N.o 177.- .hiso de -i dP _\gos~ de 187,:1. -- Ao J>rc
sidenla tltt Pro1~Í/II'Ín tia ~~úo l'aulo. /Jcclo m que o.~ 
Chefes de l'uliria qllc :~tio .Jui::cs rlc Direito, rúnda 
que nâo sirctio WIÚitl!i:lamenlc o.~ rlous mi'!JO-~ , tem 
tlireito á yratificaçiio de HOO;,'DOOO , rom o atarscinw 
designado no Art. '2.i du Decreto de 2() de Julho 
de 1850. 

Uinistcrio dos Negot:ios da Justiça. Hio do Ju
ueiro em 1 de Agosto de 18;,3. 

Illm. e Exm. Sr.- Fui presente a :sua Uagestu
dc o Imperador o re<[Uerimento do Bacharel Carlos Frr
reira França , J LLÍZ ~1unicipal do Termo dessa Capital , 
no qual expüe que, havendo cllr servido o eargo de 
Chefe de Policia interino dessa I)rovincia, recebera 
da Thcsouraria a gratificação de exercício, vencida 
desde 17 de Dezembro de 183:2 a H> de Janeiro 
de 185a, á razão de L .100 ;tpOOO; mas que en
tendendo depois a mesma Thesouraria, que a gra
tificação de exercício de Juiz Municipal, quando ser
ve de Chefe de Policia nessa Provineia , he só de 
300 ;t1l 000, resolveo que o supplieante repuzcsse o 
excesso eorrespondente, resolução esta que foi con
firmada Jlor V. Ex. : c Havendo o Mesmo Augusto 
Senhor ~ andado ou vir o Conselheiro Procurador da 
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Coroa interino, sobre semelhante objcclo, Deliberou, 
de eonformidade com o parecer deste, que os Che
fes de Policia, que são Juizes de Uircilo , ainda que 
não sirvão conjunctamente os dous cargos , tem di
reito á gratificação de 800 ~ 000, com o accrescimo 
designado no Art. 27 do Decreto de 26 de Julho d:e 
1R:l0 ; e que por tanto, se o supplicanle sendo Juiz 
Municipal , exerceo as funcçõcs de Chefe de Policia, 
substituindo hum Juiz de Direito, compele--lhe a 
mesma gratifieaçi-lO, na fúrma do Art. 2H do eilad& 
Hcerelo , e segundo o disposto no Aviso de 17 de 
Dezembro de 18:Jl: o que comrnunieo a V. Ex. para 
sua intelligcncia, e expedição das eomeHicntcs ordens. 

J>eos Guarde a V. Ex.-Iuiz Antonio Barbosa.
Sr. Presidente da Jlrovincia de São PHulo_ 

N." 178.-Aviso de 5 de Agosto de 18:;3. -Ao Pre
sidente tltt l'rovincia do Jlio Grande tio Norte. De
dara que, sendo appellaveis, com cffcito suszJCnsiro, 
as sentcnras de absolviçâo do Jury em crimes ina
fiançavcis, ua {órma do Art. 8\. da Lei de :J de 
Dezembro de 18H , não devem taes sentenças ser 
executadas , sem que tenha decorrido o prazo que o 
Codigo do Processo, no Art. 310, faculta pttra a 
interpozição da appellação 

~Iinisterio dos Negocios da; Justiça. Uio de Ja~ 
nciro 5 de Agosto de 18:->3. 

lllm. e Exm. Sr.- Trndo sido presente a Sua 
Magestade o Imperador o offieio dessa Presidenóa, 
sob n. o 9G c data de 21 de Abril ultimo , cobrindo 
copia de outro officio, em que o Juiz de Direi
to da Comarca dessa Capital representa, que, segun
do o modo por que elfc entende o Arl. 380 do Re
gulamento de 31 de Janeiro de 1842 nunca tem 
mandado pôr em liberdade réo algum que tenha si-
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do absohido de crimes inafiançaveis, se não depois 
de passados os oito dias que a Lei marca para 
passar a decisão em julgado : Houve o Mesmo Au
gusto Senhor por hem approvar a intelligrncia dada 
pelo _referido Juiz de Direito ao citado Art. 380 ~o 
mencwnado Hrgulamcnto, porque sendo appellave1s 
com cffeilo susprnsivo as sentenças de ahsolviçüo do 
.l ury em crimes inafiallt'areis, na fórma do Art. 81, 
da 'Lei de 3 de Dezemb'i·o de UH I , he eridente que 
não devem ser ex:ecul;Hlas laes sPntcm;as, sem qtw 
tenha decorriuo o prazo <pw o Cudigo do Processo no 
Arl. :ao faculta para a inlerpoziçüo da appellação: 
o que communico a r. Ex. para seu conhecimento, 
c para assim o fazer <'<mslar ao sobredito Juiz de 
Direito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Barbosa.
Sr. Presidente da PruYincia do Hio Grande do Norte. 

N." 17~).- GL'EHIU.- ,\Yiso de:-, de Agosto de 1853. 
Ao Dircctor do Hospital militar, manclaudú fimtecer para 
o Hospital dos menores do Arsenal os medicamentos que 
[orem ncressarius. 

Rio de Janeiro. M inislerio dos Negocios da Guer
ra em 5 de Agosto de 1853. 

Em Gonfurmidade com o que pede o Brigadei
ro Director do Arsenal de Guerra, mmlllP Y. S. for
necer para o Hospital dos meuorcs do dito Arsenal 
os medicamentos que forem competeulemenle requi
sitados; remettendo Y. S. a conta da importancia dos 
mesmos medicamentos no fim de todos os mezcs. 

Dcos Guarde a Y. S. - :Manoel Felizardo de 
Sousa c ~Iello. - Sr. João José da Costa PimenteL 
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:'i .0 180. -FAZENDA.- Im () de Agosto de tS!J:l.~ 
Solm~ a arrec1ulação da taxa do.~ e.~l'ta1JO.~ nas 

Províncias. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao offi· 
cio do Sr. Inspector da Thcsourariu ele Fazenda da 
Proviucia das Alagoas de 2 de Março ultimo, n. 0 19, 
tl.eclara, quanto ao primeiro 11uesi. to, que para a arre~ 
cadacão da taxa dos escravos nas ProYineias se não 
faz preciso que as Povoações onde ellcs residem sejão 
sujt>itas á decimu urbana ; mas, que nos lermos do 
Artigo 11 da Lei de 21 de Outubro de 1843, e da 
expressa declaração do Artigo L" do Ikcrelo n. 0 411 
de 4 de Junho de 1845 he neccssario que taes Po
yoações sejão Cidades ou Villas, porque só aos escra
vos residentes nos limites destas, deve a matricula com
prehender : quanto ao segundo , que sendo a Com
missão de demarcação de limites para a taxa dos es
cravos composta de hum Agente de Fazenda, e de dous 
Cidadãos da approvaçâo da Thesouraria , deverá pre
valecer a mmoria dos votos ; podendo o Colleclor 
quando se de excesso , ou abuso na designação dos 
limites , interpor , por parte da Fazenda , o recu.rso 
que faculta o Decreto n." 452 de 20 de Junho de 
1846. 

Thesouro Nacional em G de Agosto de 1853.
Joaquim José Hodrigues Torres. 

N." 181.- Em 8 de Agosto de 1853.- Sobre isen
ção do sello dos proce.~.~os em que (orem partes a 

Justiça e a Fazenda Publica. 

Sua l\Iageslade o Imperador, Conformando-se com 
o parecer da Secção de Fazenda do Conselho d' Estado 
de ao de Julho, sobre u recurso do Escrivão do Juizo 
dos Feitos da Jcazenda da Côrte c Provineia do Hio 
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de Janeiro, contra o dis~osto na Portaria de 7 .de Feve
reiro ultimo, que o olmgu a ministrar o papel sellado, 
que for necessario para se formarem e expedirem os l 
processos da Fazenda Nacional : Houve por hem por 1' 
Sua immediata Rcsoluciio de 3 do corrente, lletermi- · 
nar que se consi~ere· em vigor o disposto no § 2." 
do Art. 1:-í da Let de .21 de Outubro de 181:1 e Art. 
!).2 ~ 1. 0 do Hc~ulamcntn de 10 de Julho de U~:lO, 
c que se praticava no Juizo PriYatiYo, parn o fim de 
se considerarem isentos do sello fixo os processos em 
que forem partrs a Justiça c a Fazenda Publica; sendo 
porêm o rco a flnal con(lemnado , sujeito ao p<~gamcn- I 
to do scllo, se 1úo for pobre. O f{lle participo a Vm. 
para sua intelligencia c cxccuçüo. ~ 

Deos Guarde a Ym. Paço em 8 de Agosto de 
1853.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Procu~ 
rador Fiscal interino do Thcsouro Nacional. 

N." 182.- GUEHR.\.- kriso de 9 de Agosto de 1853. 
Ao Pl'esidente da Provinr:ia da Bahia, approvando a 
arteração proposta no ~;y.~tcma de escripturaçãu se
guido no Arsenal de Gttcl'ra daq,~elllt Província. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Gucr
r.a em !) de Agosto de 1R:í3. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua Magestade o Imrwrador 
Manda significar a V. E'\. , em resposta ao seu Olfi
cio n. 0 '208 de 15 de Junho ultimo, que Ha por 
bem ApproYar a alteração proposta no systema de 
escripturaçiío seguido no Arsenal de Guerra dessa Pro
víncia, fazendo-se d' ora em diante em separado a 
de lodos os ohjectos concrrncntcs ao Exeretto, c da 
mesma sorte a de todos os outros pertencentes aos 
diversos Ministerios, visto que necessariamente resul
tava confusão da pratica, ale agora em vigor, de es
eripturar-se tudo isso promiscuamente. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel .Felizardo de 
Sousa c Mello.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 
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N. 0 t8:J. - Aviso de 10 de Agosto de 1853. - Ao 
Commandante das Armas da Côrte, declarando os 
casos em que poderM ser dado.~ em consumrno quaes
quer artigos pertencentes aos Corpos, Fortalezas, Ba
terias c Fortificações. 

Hio de .Janeiro . .Minislerio dos Negocios da Guer
ra em 1 O de Agosto de 1853. 

Jllm. e J~xm. Sr. - Em solueiio ao seu Oflicio 
n." 388 de 14 de Julho findo, p·edindo que se es
tabeleça . hum methodo para servir de regra quando 
se houver de dar consummo a quaesquer artigos, 
pertencentes aos Corpos, Fortalezas , Baterias e For
tificações, que forem julgados inteiramente inaleis 
para o fim a que se destina vão; Manda Sua ~Iases·· 
tade o Imperador declarar a V. Ex. que taes artigos 
só poderão ser dados em consumo nos seguintes 
casos: 

1. o Quando lcnhão acabado o seu tempo de 
vencimento, c não possão mais continuar a servir por 
se acharem em máo estado. 

2. o Quando se tenhão arruinado ou extraviado 
no serviço antes mesmo da epocha de seu vencimento , 
provando-se porém te-lo sido por alguma causa im
prevista ou inevilavel. 

3. o Finalmente, quando tenhão sido estragados, 
extraviados, ou desviados por negligencia, rclaxacão 
ou malícia daquelles a quem houverem sido confia
dos, ficando estes nesses casos responsaveis pela sua 
importancia. 

Verificada que seja alguma das hypothcses acima 
declaradas, se procederá ao acto de consumo por 
huma Commissão de Officiaes estranhos aos Corpos, 
I•'ortalezas, & c., a que pertencerem esses artigos; c 
assim V. Ex. o ficará entendendo, e fará executar. 

Heos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. -Sr. Antrro .José F~a tlr Brito. 
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~: 184.- FAZENDA.- Em 1l de Agosto de 18;'>3. 
Sobre a escripturação c classificaçiio das dellpezas, que 
se fizerem nas Provincias por'conta dos Ministerios du 
Guerra e Marinha. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional , reconhecendo que nüo 
podem continuar a vigorar as dísposí~ôes da Ordem 
,·ircular de 7 de Mareo de 18-i!l, as do Art. 8. 0 da 
1lc '2-i de Julho de HÜ):2, c bem assim as das Ordem; 
1lc t 1 de Junho c 2-i de Dezembro do mesmo anuo 
lle 1852, n. os 3--i e 115, dirigidas , a l. a á. Thesou
raria de Fazenda da Província do Maranhüo, c a 2.' 
ú da Bahia, por não estar a doutrina dcllas de accordo 
com o systcma de ccntralisação dos pagamentos , ul
timamente adoptado; resolveo revogar as referidas Or
dens e determmar que nas Thesourarias de 1-'azenda 
se observe d' ora em diante o seguinte: 1." serão es
cripturadas como dcspeza effcctiva, c classificada nos 
respectivos tivros auxiliares , Balanços mcnsacs c defi
ni h vos , todas as despezas, que se fizerem por conta 
dos Mínísterios da .Marinha e Guerra, ainda fJUe não 
haja credito distribuído, como actualmentc succcdc com 
as relativas ás rubricas << Força NaYal c Corpo d'Arma
da )~ cessando inteiramente a pratica dos saques, que 
neste caso fazião contra as Repartições suppridas , e 
a faYor do Thesouro; c bem assim a remessa das copias 
dos documentos da despeza, que devif\o remcltcr-lhc, 
como determinava a Ordem de 7 de Marco acima refe
rida : 2. o as Thesourarias deYcrüo remc.tlcr no prin
cipio de cada mcz aos ditos Ministcrios conta demons
trativa de toda a despcza feita no mez antecedente , 
classificada pelas rubricas da Lei do Orçamento, e 
instruída com os documentos comprobatorios della , 
como ngora se pratica na conformidade dm; Ordens 
cxisten!Ps, on pela fórma que for determinada pelos 
mesmos Ministcrios. 

Tlwsouro Naeional rm 11 de Agosto de 1853. -
Joacplim José Rodrigups Torrrs. · 
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N .0 185.- Em lü de Agosto de 185:3. - Cuntr·acles 
de arrcmaLação de /lendas. 

Joaquim José- Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , declara ao Sr. Ins
pector da 'fhesouraria de Fazenda da Província do 
Ceará, em resposta ao seu Officio n. o 3'2 de 14 de Abril 
do corrente anno, que por despacho do mesmo Tri
bunal de 11 do mez presente forão a pprm a dos os coB
tractos, de ()UC no mesmo Oflicio dá parte; cumprin
do observar a respeito o seguinte: L o que deyera decla
rar nos termos respectivos , que os contractos ficavão 
(lependentes da approvação do Tribunal do Thcsouro, 
posto que tivessem execução antes della , na fúrrna 
da Circular de 22 de Setembro de 185:.2: 2. 0 f{Ue não 
consta ter-se comprehendido na importancia dos ren
dimentos, que servirão de base para as arrematações, 
o que ficou por arrecadar em cada hum dos tres exer
cícios ultimos, conforme o Artigo 5. o do Decreto de 1 a 
de Junho de 1845 , cuja disposição convem que se 
mostre satisfeita sempre que se der conta de semelhan
tes contractos: 3. o que pela iL • condição se impüe aos 
arrematantes a obrigação de entregar os liuos na The
souraria seis mezes depois do encerramento do exer
cício, no entretanto que a entrega deve ser , quando 
muito, até 3 mezes depois do dito encerramento, con
forme as Jnstruccões de 13 de Novembro de 18i:l: 4." 
que não se expressou, como se fez na 12.a condiçáo a 
respeito dos dinheiros do cofre dos Orphãos, a obri
gação de receberem, c entregarem tambem as quantias 
procedentes de bens de defuntos e ausentes, c vagos, 
nem que os fiadores ficavão igualmente responsavcis 
por taes arrecadações; quando isso devera estipular-se 
sempre, bem como a respeito das quantias, que proce
derem de execuções movidas pelo Juizo dos Feitos da 
Fazenda , quando pelo facto de arrematarem as Hendas 
deixem de haver Collectorias ; fazendo-se extensivas a 
taes arrematantes as disposiçôcs das Ordens, 11uP aos 
f:ollcctores, c Administradores de Mesas de HPnclas con-
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cedem porcentagem pela arrecadação , guarda, e re
messa de faes dinheiros; e ficando sujeitos os sobreditos 
arrematantes ás mesmas penas estabelecidas contra os 
referidos Exactores pela falta de entrega das ditas quan-
tias , e dos livros de sua escripturação em devido ~ 
tempo. l 

Thcsouro Nacional em 16 de Agosto de 185~J.
Joaquim Josó Hodrigucs Torres. 

N: 18G.- bn li de Agosto de 18G:J.- Commissão 
aos Collcctorcs c Escrivães pelo trabalho de promorer 

1 as CXCI'llfÕCS, & C. ~ 

.llWJuim .José Rodrigues Torres , Presidente do 1 
Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ú Con-
sulta que em data de 2:1 Lle Julho ultimo lhe dirigio 
o Sr. Inspccfor da Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia de Pernambuco , lhe declara que os 2 por "/o 
que pela Ordem circular de 31 de Maio de 1851 
se mandárão contar aos Collectorcs c seus Escrivães 
pelo trabalho de promover as execuções, arrecadar, 
escripturar, c remettcr as quantias pagas pelos deve-
dores damandados pelo Juizo dos Feitos, são distinctos 
da porcentagem, que está arbitrada em 6 por 0

/ 0 para 
os Empregados do mesmo Juizo; da qual não devem 
ser deduzidas, não só porque isso importaria rcducçiio 
da dita porcentagem , como porque , estando o Go-
verno autorisado a marcar até 1 O por "lo pelas arre
cadacõcs do Juizo, conforme a tci de :2U de Novem-
bro de 1841 , podia , quando mesmo se considerassem 
os Collectorcs comprehendidos no numero desses Em
pregados , elevar a mesma porcentagem; c embora 
a arrecadação seja a mesma, não se dá todavia a 
duplicata de que trata a Ordem de 16 de Junho, a 
que se refere o Sr. Inspcctor, por quanto he ella re-
latira ú diviua corrente, cuja arrccadar;f10 pertence ú 
Ht>cPlH.·doria, c uúo ao .J u izu dos Feitos; não havendo 



( 1ü9 ) 

lambem identidade de circunstancias curn o que se 
determinou na Ordem de 28 de Janeiro de 18i8, na 
qual não se trata de arrecadação na mesma Provín
cia ; reconhecendo-se claramente ,que o que se quiz 
foi vedar duas porcentagens de 6 por ·;.que eqmva
leria a 12 por % superior á que pcrmille a Lei. 

Thesouro Nacional em 17 de Agosto de 1853.
Joaquim José Hodrigues Torres. 

N.o 187.- GUERRA.- Aviso de 17 de Agosto de 185:3. 
ilfanda que o Presidente do llio G1ande do Sul dê se
tneslralmente informações sobre os Offiàaes do Ji.~stado 
Maior e de Engenheiros existentes ua Província. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos ~egocios da Guer
ra em 1 7 de Agosto de 185:J. 

lllm. e Exm. Sr. _,_ Existindo empregados no 
serviço dessa Província muitos 01liciaes dos Corpos 
de Engenheiros e Estado l\laior, Determina Sua l\Ia
gestade o Imperador que V. Ex. dê semestralmente 
informações a respeito delles conforme os modelos, 
que se remettem. 

neos Guarde a V. Ex. - l\l;mocl Felizardo de 
Sousa e Mello. -Sr. Presidente da ProYincia do Hio 
Grande de São Pedro do Sul. 
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N.o 188.-~L\.IUNHA.-Aviso de 17 de Agosto de 1853 . 
. Manda adaptar a tabella das drogas para as Ambu
lancl~as, de que trata o § 7 ." do Art. 32. o do lle-
gulamenlo dos llospitacs da Armada de 3 de Janei- · 
r-o ultimo. ~ 

Illm. c J~xrn. Sr.- Sua Magestade o Imperador, 
Conformando-se com o que V. ·Ex. expoz em Ofl1cio 
n. o 7 53 de 8 do corrente , H a por bem que se 
adopte a tabella, inclusa por copia, que acompanhou 
o dito Oflicio, apresentada pelo Cirurgião em Chefe 
do Corpo de Saudc da Armada , ácerca das dro
gas para as Ambulancias , de que ~rata o § 7. • do 
Art. 3.2.0 do Regulamento dos Hospltaes da mesma 
Armada de 3 de Janeiro ultimo; devendo taes Am
bulancias ficar sob a rcsronsabilidade dos encarrega
dos da Fazenda Naciona a bordo das embarcacões, 
a que se refere o mencionado paragrapho : o· que 
communico a V. Ex. para seu conhecimento, c ex
pedição das convenientes ordens a tal respeito. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 17 de Agosto 
de 1853. - Zacarias de Góes e Vasconcellos. -Sr. 
Miguel de Sousa l\lello c A.lvim. 

i 



A. 

B. 

c. 
D. 
E. 

F. 

G. 

11. 
I. 

J. 
K. 

.li. 

1\'. 

o. 
P. 
Q. 

tiverem Cirurgiões. 

Agua sedativa (para banhos) 
Agua r·dente camphorada .•. 
Alcali volatil .............. . 
Bals.tmo de Arcêo .....••••. 
Bichas .•...••.••.•.•.•••.•. 
Ce\'3da •..•••..•....•••.... 
Cremot· de tar'taro .••..•... 
Caroços de marmellos ..... . 
Kreosoto ......•........... 
Digeslh·o balsa mico .•....... 
tcmplastro anrericano esten-

rhdo ( pontos falsos) •.... 
llito de diachylão gommado 
IJito vesicalorio .........•.. 
Elixit· paregorico .......... . 
Flores de borTagem ..•..••. 
Ditas de sabugueiro.... • .. 
Ditas de t.ilia ............ .. 
Fios de linho ............ .. 
Gomma ar·abica em pó •.••. 
I pecacuanha (dividida em 

papeis rle 24 grãos) ..•.•. 
Liohaca em grão ......... .. 
Dita ém pó .• ,;; .......... . 
Licor· anodino ... , , ... , .. , . 
Linimento anodino .•..•.... 
Malvas ..••.•.....•..•.•••. 
Macella ..•........• ,,.,,.,. 
Alercurio doce .••..•....... 
~los! arda em pó ......... .. 
Nitrato de praia .......... . 
OIPo de amendoas doces ••. 
Dito de Rícino ......•.•••.. 
Orchata .......•.•...•.. , ..• 
Opodeldock ............... . 
Polpa de tamuindos ••.•... 
Le 1\oy purgativo ....•..... 
Pós de Dower (divididos em 

papeis de 12 grãos) ..... . 
Ditos de Joanes ......... .. 
Pomada aldssima .......•.. 
Dita de Saturno ......... .. 
Raiz de althea ... , ...•....• 
Sal amargo ............... . 
Sulphato de quinina ( divi

dido em papeis de G grãos. 
Sedlitz .................... . 
Tartaro emEtico (dividido 

em papeis de I grão), ••. 
Tintura de arnica ...•...... 
Dita de aconito ........... . 
Unguento basilic1ío ...••.•.. 
Xarope de gomma ........ . 
Borracha para clistet• ...... . 
Chocolateira de folha .•..... 
Bacia de amme de tamanho 

regular ................. . 
Fundas ....•...•....•.•.•.. 
Panno de algodão amel'icano. 

4 lib1·as .••. 
2 libras .•.. 
I onca •... 
I libt:a .• ..-. 

50 
4 lib1·as ... . 
4 oncas ... . 
8 onéas .. . 
I oitáva •.. 
8 onças .... 

8 onças .•.. 
6 onças .. . 
li onças ... . 
2 oitd\'as •. 
12 onças .... 
8 onças .•.. 
4 onças ... . 
2 libras .. .. 
6 onças •.. 

3 oita,·as .. 
I libra ..... 
3 libras .••. 
I o.nça ..... 
I hbra .••.• 
2 libras ... . 
8 onças .. .. 
2 om·as .•.. 
3 libr:as .. .. 
I oitava .. . 
I libra .. .. 
I lb. 8 onc. 
2 libras .• .'. 
4 vidros ... 
2 libras ...• 
8 onças •. 

2 libras .... 
1 lb. 8 onç. 
I onça .. .. 

12 on<;as ... . 
10 

3 libras ... . 
2 ancas ... . 
6 onêas ..•. 
1 oitava ... 
G onças ..•. 

6 onças .... 

t ~~;~~·::: 
1 oitava .... 
8 onças .. ,. 
8 onças .•.. 
2 onças .... 
I lb. 8 onc. 
G onças .. :. 

2 oitavas •. 
I libra ... .. 
2 libras ... . 
4 oitavas .. 
8 onças ..•. 
1 lb. 8 onc. 
G onças .. :. 
I om·a .... . 
2 libras .. .. 
I oitava .. . 

12 ~mças ... 
I hbra .... 
I 1~. 8 onç. 
3 ndros •.. 
I lb. 8 onc. 
G onças .. :. 

2 libras. 
1 libra. 
I onça. 
8 oncas. 

aó 
2 libra~. 
~ onça. 
., oncas. 
1 oitava. 
4 onr;as. 

1 onças. 
'Í oncas. 
2 onéas. 
I oitâva. 
6 oncas. 
G onÇas. 
2 oncas. 
I libr!a. 
4 onças. 

I oitava. 
8 oncas. 
1 libra. 
2 oitavas. 
6 oucas. 
I libr:a. 
4 oncas. 
1 oitá vas. 
I libr·a. 
I oitava. 
8 oncas. 

~ ~b~:~· 
2 vidros. 
I lib1·a. 
1 onças. 

2 oilavas . , I oira,·a... I oitava. 
4 oitavas .. 2 oital'as .. 2 oita\'as. 
I libra ..... 12 onças... 8 onças. 
1 libra ..... 12 oncas ... 8 ancas. 
2 libras.... I lb. 8 onc. I libt!a. 
I libra ..... 12 on<;as.: 8 ousas. 

2 oitavas .• 2 oitavas.. I oit:wa. 
3 caixas ••. 2 caixas... I caixa. 

I oitava .. . 
1 onças ... . 
I onca ... .. 
2 lihí·as ... . 
4 libras ... . 

I 
I 

I 

I oitava .. . 
4 onças ... . 
1 onça .... . 
1 hbra ... . 
2 libras ... . 

I 
1 

I 
2 

I oitava. 
2 oncas. 
i oitàvas. 
R oncas. 
2 lib1:as. 

I 
I 

I 
2 

G \'aras... . 4 \'3ras.... 2 \·aras. 

Vasilhame necessario para acondicionar os medicamentos suppra. I 
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11. Para dar a cheirar Íws casos de syncope. 
C. Em limonadas para laxar o venti·e, &c., huma colherdechá até huma 

D. 
E. 
F. 

G. 
H. 

I. 
J. 
K. 
L. 
.li. 

N. 
o. 
P. 

de sopa em meio copo d'agua com assucar. 
Pua dores de dentes, pondo-se pequena quantidade no buraco. 
Para curar ulceras e outras ferida5. 
Pat·a dar de quatro a oito pingos em h uma chícara de chá de ti lia 1 

em algumas dores. 
Para fazer chá, pat·a dat· com Elixit· paregorico, ou licor anodino. 
Pat·a dissolver huma colher de sopa em huma garrafa d'agua para 

tomar por vezes nas diat·rheas, c outros in com modos de estomago, 
e nas catatThacs. 

Para dar hum papel, quando tenha de dar hum vomitorio. 
Pat·a dat· nos mesmos casos do Elixit· paregorico e outros. 
Para fomentat· dh•er·sas dores, como rheurualismo, 1'. c. 
Para cautel"isar os cancros venereos, e outras feridas esponjosas. 
f'ar·a dar hum papel em huma chirara de chá de flores de borragem 

ou sabugneir·o, nas constipacl'ies, 1\ c. 
Para dar nos intenallos dos aêcessos da febre iutcrmittente. 
Pa1·a deitar· hum papel em h uma garrafa d'agua, c vascolejar, e dat· 

meios caliccs de hora em hora até vomitar, 
Duas colheres de sopa em meia garrafa d'agua fria para banhat· golpes 

e contusões, e pôr chumacos de fios, ou de pannos embebidos em 
dnla. a 

Q. IJous a seis pingos em buma chicar·a d'agua fria, mistum-se, e da-se 
ás colheres de sopa de hora em hot·a, li c., nos casos de febt·e, e só 
dur·antc os accessos. 

Quartel do Cinrrgião-~Iót· da Annada primeiro. de Agosto de mil oi
tocentos ciucoeuta e tres.- Doutot· Joaquim Ca1ldido Soares de ,lftirelles. 

Conforme. - Francisco Xoricr Bomtempo. 
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N. 0 189.- GUERRA.- Aviso de 18 de Agosto d() U~:í:J. 
Declara ào Commandante das A r ma.~ 1Út- Cllrtc, que rm 
qualquer tempo póde acceitar voluntario~ rmn a.~ ron
diçõcs do Regulamento de 14 de Dezembro de 18G'2. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negoeios da Guer
ra em J 8 de Agosto de 1 853. 

Illm. c Exm. Sr. --Em solucüo ao seu Officio 
H. 0 ~HG dc9 do corrente, em que"v. Ex., rcfi•rin(lo
S(~ ao ArL 3. o do Regulamento de 1 ~ de })pzeruhro 
Jo anno proximo passado, pPrgunta se somente ar(·. 
o fim deste mcz póde acceitar voluntarios para o 
senic,;o do Exercito, lhe declaro que Plll qualquPr 
tempo pôde acccila-los com as condi~~ões onerosas do 
Hcgulamento citado. 

Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felizardo de 
Sousa c Mello. -Sr. Antero Josó Ferreira de Brito. 

N. 0 190.- Aviso de 18 de Agosto de 18il3. - Derlrmt 
rw Direr:lor da Fabrica da Poi1JOra que d' ora nn 
diante .~ó se deverá levar á ronta do JJfinistcrio da 
f;ucrra a polvora que este Ministerio gostrzr. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos ~~·gorios da GIH'I'

ra em 18 de Agosto de 185a. 

Nesta data remeUo (t neparti\;ilo de Onnl'lP!
mestre General a conta da polvora fomPcida ú HP
pal'!içiio da Guerra no anno financeiro de HG'2 n 
185~{, a fim de que faça examinar se foi toda appli
rada ao serviço deste l\Tinisterio, e f:alrular a quan· 
lidndc do mesmo artigo que se tem de gastar prnr;t
vclmenle no corrente anno financeiro, por ter de sf'r 
f'sta quantidade a unira que se drn~ra le-ra r (l' 111'a 

cm dinnfr, (t rnnla destn 1\1 inisfNin, llrandn ainda loda 
a JtJais f'lll rnnta da Faori('a. quP serú nhnnndn sr1· 
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lllf'Hle, quando for a pohoru vrndida, ou drsprndida 
por conta de qualquer ~linislerio. 

llcos Guarde a V. S. - Manoel Felizardo de 
Sousa c MP\lo. - Sr . .IPronirno l'rancisco Coelho. 

~. 0 J\11.-Aviso de 1!1 de Agosto de1S5~3.-Auto
rúa o 1 n.~pector da T!tesouraria de Fazenda da Pro
viwia das Alagoas a mandar abonar para o enterro 
de l'arln hwna praça de prct a quantia. de 3;mH60. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em Hl de Agosto 1lP 1853. 

:Manda Sua l\Jagestade o Imperador por esta Se
cretaria d' Estado declarar ao Inspector da Thcsou
raria da Fazenda da Província das Alagoas, em res
posta ao seu Officio n. 0 12 de 28 de Maio deste 
anno, que h e autorisado a mandar abonar a quantia 
de Ires mil novecentos e sessenta réis para as despe
zas do enterro de cada praça de pret, por ser quan
to se acha marcado na Tabella do Bispado de Per
namhu~:o, como consta do seu dito Ofllcio; e isto 
não obstante a Ordem do Thesouro de 16 de Janeiro 
de 1841 marcar somente para tal despeza a quan
tia de mil quatrocentos e quarenta réis; ficando o 
mesmo Inspector prevenido de que desta decisão se 
dá conhecimento ao l\linisterio da Fazenda na pre
sente data. 

Deos Guarde a V. S.-Manoel Felizardo de Sou-
sa e Mello. 



N. 0 192.- Aviso <.le 19 <.le Agosto de J8G3.- /Já 
esclarecimentos sobre o engajamento das praça.~ de 
pret em conformidade do que dispõe o llcyulamento 
de 14 de Dezembro de 1852, 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 19 de Agosto de 1853. 

Ilhn. e Exm. Sr. -- Representando a Presiden
~IU da Bahia, em seu Officio n." '.2~14 ele 2:3 de .lu
lho deste anno, sobre a duvida em que eslava o Com
mandante das Armas da referida Província, a respeito 
de ser ou não extensiva aos voluntarios paisanos , 
que , no momento de assentarem praça , declararem, 
ou mostrarem que tem fôro para serem reconhecidos 
Cadetes, a disposição do Art. 17 do Regulamento de 
ii de Dezembro do anno proximo passado, que se 
oppõe a que taes praças sejão de novo engajadas com 
o premio marcado no mesmo Hegulamento: Manda 
Sua Mageslade o ·Imperador declarar que o engaja
mento das praças de pret, que já servem nos Cor
pos, e não forem Cadetes ou Particulares, eslú Pspe
cialmente affecto aos Commandantes dos mesmos Cor
pos por aquelle Artigo do Regulamento citado; mas 
que nem esse Artigo diz respeito -ás praças, que se 
apresentão a servir pela primeira vez, caso este que 
se acha definido no Regulamento, nem a exdusitn 
f{Ue faz dos Cadetes e Particulares, importa vedar-se 
que cllcs sejão eng<~ados pelos Commandantes das 
Armas, c Presidentes das Províncias, .qmlc niio houver 
aquella Autoridade, com as mesmas vantagens f~slipu
ladas para as praças, que nüu furem qualilkadas; 
sendo de esperar que em ambos os easos haja a 
maior cautela na pratica dos engajamentos. O que 
communico a V. Ex. para seu conhecimento, e go
Yerno. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa n Mello. - Sr. Presidente da Pruvinria da 
Bahia. 
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_\." l!J:J. - Cín:ular de 20 de Agosto Je 1:-():J.- Rcwm
mcmln n maior pontualidade na remessa de inf'unnlt
~·ücs que se fazem necesmrias para o llclalorio que se 
tem de apresentar anmwlnwnle ao Corpo Legislalil)O. 

Hio lle .Janeiro. Miuisterio dos Ncgucios da Guer
ra Clll 20 de .\gosto Jc u.;:-,:L 

I IIm. e E.\m. Sr. - :\'úo obstante as repeliuas 
n·cummenJa~IJes auuuacs pura a remessa Je infor
rwt<;{tes , que habilitem a Secretaria d' .Eslauo Jos 
~e!.!:ocios da Guerra ú levar ao conhetimenlo do Cor
po 'LcgislatiYo hum H ela lo rio cxacto, c circumstan
ciaJo do estado de to<las as Hepartiçõcs subaltern&s 
lloste Ministerio, ainda neste anno não forão satisfei
tas na uwxima parte aquellas recommendações com 
danwo do senic;o, l{UC padece pela impossibilidade, 
em <IUC se colloea o Goremo, de attender á melho
ramentos quo cabem nas suas attribuições, como de 
indicar á Asscmhléa Geral medidas que são da com
pclencia desta. 

Assim pois, ainda h uma ycz tenho de comnm
uicar a V. .Ex. que Sua Magostade o Imperador De
l<·rmina, que V. Ex. Ordene a todos os Chefes mi
litares c c i ris das Hcpartiçõcs, de <I ualqucr nature
za dcpcnclentes deste Ministerio, corno scjiio Arsc
naes, Depositas de artigos Lellicos, Hospilaes ou En
fnmarias, Fortalezas, Obras militares, Quarteis, Dc
positos de pol"rora ou ele outro material, Thcsourarias, 
na parte rdatiya ú Contabilidade do Minislerio da 
Guerra, &. c., <JUC enviem a V. Ex. Hclatorios dos 
Estabelecimentos que dirigirem ou commandarem, por 
fórma tal, que se conheça o seu estado, c quaes as 
medidas c1ue eonvrnha tomar-se, para se remediarem 
as faltas que se <lerem , e isto em tempo de V. Ex. 
remetlcr-mc esses Helatorios com as suas observações, 
quando as julgue prrcisas, no dia 1.• de Janeiro 
de I X:)'t impro!PriYelmentP. 

Outrosim Ordena u Mesmo Aug.uslu Senhor <rue 
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V. Ex. faça declarar á esses Chefes, á que me re
firo, estar o Governo Imperial resolvido á rcsponsa
bilisa-los por omissão, que traga embaraços, como 
os que se tem dado. 

Deos Guarde a V. Ex. - l\Ianoel Felizardo de 
Sousa e l\Iello. -Sr. Presidente da Província de ... 

N." HH. - Cirwlar de '23 de Agoslu de Hi:J:L -- Ul'
dcna a t·cmcssa de diversos documentos , na (órma do 
Art. 27 do Regulamento de 3l de Março de ~851, 
pam que a Commissão de Promoçãe.~ possa saus(azer 
o que lhe he determinado pelo Art. 35 do dito Regula
mento. 

Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Guer
ra em 23 de Agosto de 1833. 

Illm. e Exm. Sr.- Acontecendo que, uiio obstan
te o q uc se tem recommendado em Avisos circulares so
bre a fiel observancia do Art. '27 do Regulamento de ~H 
de l\Iarço de 1851, a Commissão de Promoções se veja 
na impossibilidade de satisfazer em tempo ás dispo
sições do Art. 35 do mesmo Regulamento; 'Ha por hem 
Determinar Sua l\Iagestade o Imperador , muito ter
minantemente, que seja cumprido nquellc Artigo, para 
que o Governo não se veja na necessidade de tomar 
cffectiva a sua ultima parte; c outrosim que V. Ex. 
tenha em vista o seguinte: 1. o que as 1nformaçücs 
semestres de conducta sejão enviadas sem interru
pção, a fim de se evitarem as lacunas, q uc h a a res
peito de alguns Corpos: 2." que taes Informa~;ües ve
nhão cobertas com a relacão de lodos os indivíduos 
por antiguidades, e posto~ de mais para menos com 
rcferencia da folha, em que se acluio os seus assen
tamentos, como se rxige nas ohservaçôes (las expli
calfJes , (JUe acompanhiio o modelo dado: 3." ({tle 

nas mesmas Informa1;ôes se mencionem os indivíduos. 
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que uo semestre anterior tiverem deixado de perten
cer ao Corpo, declarando-se na respectiva folha qual 
o motivo, se por baixa, reforma, accessos, ou pas
sagem para outro Corpo, deserçáo, mortes, ou cum
primento de sentença condemnatoria: 4. • que nas 
tolhas das Informacões dos Inferiores e Cadetes se 
mencionem nas observações as habilitações legaes que 
tiverem, como exame pratico, boa saude e robustez, 
verificadas em Inspecção de saude; sendo Cadel:c, se 
tem ou não servido de Inferior, sargenteando Com
panhia, se bem ou mal, c porque tempo. 

neos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa c Mello.- Sr. Presidente da Província de .... 

N. B. Nos Avisos expedidos aos Presidentes de 
Mato Grosso c Amazonas se accresccntou o seguinte 
Artigo: 

;). • Finalmente, que nas relações de conducta 
dos Ofliciaes em Guarnicáo nas Províncias de Mato 
(;rosso c Amazonas se cÓnsignc o tempo de serviço 
que alli tiverem feito, declarando-se o dia em que 
se aprcsentárão, ou de qualquer interrupção que te
Hhão, c, no caso de retirada, quando. . 

N.· 1\J:,. - Aviso de 21 de Agosto de 18:-ía. -
Approva a decisão dada pelo Presidente da Bahia so
bre a intelligencia da palavra - ponto - do ,frt. 
30 do llcgulamento de H de Dezembro de 1852. 

Hio ele .Janeil'o. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em '.2í de Agosto de 18:í3. 

111m. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua Ma
gestadc o Imperador o seu Ollieio n. 0 238 de 29 
de Julho proximo passado, versando sobre a duvida 
suscitada entre o Dm~elor do Arsenal de Guerra dessa 
Província e o Prcsidrnle elo Conselho Administrativo, 
"'tslrntando f'Sic ~'lll r:nlltrario da opiniilo daquelle 

l 
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fJUe pelo Art. 3. 0 do Hegulamento de U de Dezem
bro de 1852, não tem o Conselho obrigaçüo Je de
signar hum dos seus Uembros para assistir ao acon
dicionamento dos objectos remettidos para os Corpos 
dessa Guarnição, e só sim para outras Províncias; a 
cujo respeito V. Ex.; sendo consultado pelo meneio
nado Director, declarara, em Portaria de 28 do dito 
mez, que a palavra «ponto}) empregada no Artigo 
indicado, comprehende, náo só outra Província, mas 
lambem os lugares dessa, para onde tenhüo de ser 
enviados objectos em caixas ou volumes; como tudo 
consta das copias annexas ao citado Oflieio: Manda 
o lUesmo Augusto Senhor significar a V. Ex. que hem 
decidio ; porque h e da índole do Art. 3. o em ques
tão, que nenhuns generos saião dos Arsenaes para 
pontos distantes (mesmo dentro das Capitaes) , em 
que estejão os Corpos ou Hepartições, a que se des
tinão, sem que á conferencia de taes generos assista 
hum dos Membros do Conselho Administrativo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e ~Iello. - Sr. Vice-Presidente da Província 
da Bahia. . ----

N. 0 Hl6.- Aviso de 24 de Agosto de 1853.- Resolve 
diversas duvidas propostas pelo Inspector dct Thesou
raria de Fazenda do Pará sobre os vencimentos dos 
Membros do Conselho Administratiw para forneci
mento do Arsenal. 

Hio de Janeiro. J\linisterio dos Ncgocios da Guer
ra em 24 de Agosto de 18~,a. 

Manda Sua Uagestade o Imperador declarar ao 
Inspector da Thesouraria de Fazenda da hoyineia 
do Parú , em resposta ao seu Oflicio 11." 5 de 2 de 
Março deste anuo, propondo algumas duvidas sohrf' 
os veneimenlos dos Membros do Conselho Adminis-
trativo para fernccimrntn dn ArsPnal tlr Gtwna: 
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1. o Que o solJo do Oflicial reformado, que for 
Membro do Conselho, deve ser inclui do na gratifi
cação que lhe pertencer como Presidente ou Vogal. 

2. 0 Que na gratificação de Membro do Conse
lho, que tiver exercício de Dircctor do Arsenal de 
Guerra, ou qualquer outro, devem ser incluídos o 
soldo c vantagens de tal exercício, cabendo a opção 
entre aqurlla gratificação, c o mesmo soldo c van
tagens, se ferem maiores. 

3. o Que, nessa conformidade, quando entre o 
soldo c vantagens ditas houver ditTercnça para menos 
em comparação da grntificação marcada na Tahella, 
f[UC regular os vencimentos dos Membros de taes 
Conselhos, devem perceber a quantia necessaria para 
preencher a gratificação. 

4. o Que nas v<:mtagens de que se trata são com
prchcndidas as forragens c elapcs. 

;) • o Que a verba , á que se deve levar estn des
pcza até o fim do anno financeiro, deve ser a 21.", 
como já se communicou ao Ministerio da Fazenda , 
em Aviso de :22 de Janeiro deste anno, devendo do 
1. o de Julho ultimo em diante ser escripturada em 
rubrica dislincta, conforme o· Aviso dirigido tamhrm 
ft Fazenda em 11 do dito mez. 

G. o Que nüo süo comprehcndidas no Art. 3. o 

desta Portaria as v<mtagens que percebe o Yogal, 
que commanda o Corpo de Policia; porque essas 
vantagens nüo siio pagas pelos Cofres geraes, e sim 
pelo Provincial. 

Ocos Guarde a Y. S. - Manoel Felizardo de 
Sousa c l\r riJo. 
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N.0 197.-Aviso de 25 de Agosto de 1853.-- Dá expli
cações sobre diversas duvidas do Commandante interino 
do meio Batalhão do Ceará ácerca da execução do De
creto que approvou o plano dos uniformes do Exercito. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 25 de Agosto\ de 1853. · 

Illm. e Exm. Sr .. -Sua ~lagestade o Imperador, 
a quem foi presente o Officio de V. Ex. de 22 d1~ 
Junho ultimo, sob n. o 104, enviando o do Com
mandante interino do meio Batalhão dessa Província, 
no qual expondo este varias duvidas ácerca da exe
cução do Decreto n.• 1.029 de 7 de Agosto de 1852, 
que approvou o plano dos uniformes do Exercito, 
pede ao mesmo tempo esclarecimentos a respeito: Ha 
por bem l\'landar declarar a V. Ex. : 1. o que os 
pedidos relativos ao grande uniforme devem ser or
ganisados e remettidos nas epochas marcadas para o 
seu respectivo fornecimento, isto hc, de quatro em 
quatro annos, e não com a anticipação de dous annos; 
não sendo isto o que dispõe a Relação n. • 1 annexa 
ao Aviso circular de 4 de Junho de 18tit, como ai
lega o dito Commandante, a qual manda sim com
prehender no pedido dos objectos de quatro annos 
de duração as praças, que na úccasião do seu ven
cimento contarem metade deste tempo : 2. • que o 
fornecimento, tanto do grande uniforme, como das 
demais peças, que tem duração de quatro annos, de
verá ser feito em 1856, visto ter finalisado o ul
timo quatriennio em 31 de Dezembro de 185:2: 3. o 
que a epocha do vencimento do grande uniforme deve 
ser contada do 1. o de Janeiro do corrente anno, 
pela razão expendida anteriormente: 4. o finalmente, 
que não devia com effeito ter lugar o fornecimento 
das sobrecasacas do pequeno uniforme, em substi
tuição das fardetas de panno, pertencentes ao ven
cimento do anno passado, em razão de já haver o 
dito meio Batalhão realisado o recebimento drstns no 
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Arsenal de Guerra de Pernamlmco, como declara o re- .. 
ferido Commandante. O que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento e devida execução. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. - Sr. Presidente do Ceará. ~ 

N. 0 Hl8.- FAZENDA.- Em 25 de Agosto de 1853. 
Determina-se a maneira de sttppri1· as despezas das 

Agencias do Correio, cuja /lenda seja insufliciente. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, tendo em vista satis
fazer ás necessidades do serviço dos Correios , que em 
alguns lugares he feito com pouca regularidade, por 
faltarem ás respectivas Agencias meios de acudir ao 
pagamento de Estafetas e a outras despezas , ordena 
aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda 
que não só autorisem os Collectores e Administradores 
de Hendas, que lhes são subordinados , para pagar 
as ditas despezas, mediante notas mensaes das respe
ctivas Agencias, nas quaes se fixem as despezas necessa
rias, mas tambem para sacarem sobre as respectivas 
Thesourarias as quantias indispensaveis, se para faze
rem taes pagamentos não existirem em suas caixas fun
dos suflicientes. E porque póde dar-se o caso de exis
tirem algumas Collectorias c Mesas de Rendas em lo
calidades cujo commercio seja antes feito com a Provín
cia limitrophe, do que com a Capital da propria Pro
Yincia, o que as privará de sacar sobre a Thesouraria 
a que são subordinadas, cumpre que os mesmos Srs. 
Jnspectores as autorisem tambem para sacar sobre as 
Thesourarias das referidas Provincias limilrophes, sendo 
estas primeiramente avisadas do numero, nomes dos 
Collectores e Administradores de Hendas, e denomina
ção das Estações, que, por se acharem assim collo
cadas, tem de proceder a esses saques. E convindo 
outrosim estabelecrr a regra porque sP devem ronsi~ 
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derar estas operações, a fim de que haj~ uniformidade 
de lancamentos em todas as Thesouranas de Fazenda 
e EstaÇões citadas, ordena mais que os saques feitos 
e pagos dentro da mesma Província sejão levados á 
Receita de l\Iovimentos de Fundos dos Balanços ou Gui
as das Collectorias e Mesas de Rendas, lançando-se em 
despeza effectiva dos mesmos Balanços ou Guias sob 
a verba <( Correio Geral e Paquetes de Vapor » a im
portancia das quantias pagas ; e que a Thesouraria, 
quando pagar os saques os não leYc á dcspeza de 1\lo
vimentos de Fundos do seu Balanco mensal ; mas os 
considere no saldo , com a dec1arácão de estar o seu 
importe em poder da Estação sacadora, convertendo 
porêm o dito saldo em Despeza da referida verba « Cor
reio Geral ;; quando tiver de fundir no Balanço da 
Thesouraria a Guia ou Balanço da ~lesa de Hendas, 
ou Collcclorias de que se tratar. E pelo que diz respei
to aos saques contra as outras Províncias cumpre que 
se observe o seguinte : depois que as l\lesas de Rendas 
e Collecforias tiverem sacado e feito pagamento das 
despezas, lançarão em suas Guias ou Balanços ambas 
as operações: a 1. • em Receita de 1\Iovimento de Fun
dos, debaixo do titulo <( Saques sob r e a Thesouraria 
de .... ( a limitrophe ) ex.rlicando sua procedencia; e a 
outra em despeza effectiva , como fica declarado. A 
Thesouraria da Província , que pagar o saque , lança
rá em despeza de Movimento de Fundos o seu im-

rorte, sob o titulo « Pagamento de saques de .... 
a Thesouraria a que pertencer a Estação sacadora ) , 

e esta ultima Thesourar1a fundindo com o seu Balan
ço ou Guia da Collectoria ou 1\'Iesa de Rendas, lança
rá em Receita, tambem de l\Iovimento de Fundos, a 
referida importancia, com o titulo <( Saques sobre a 
Thesouraria de .... ( aquella contra que se houver saca
do ) , levando á verba competente á despeza feita, como 
já foi explicado antecedentemente. . 

Thesouro Nacional em 25 de Agosto de 1853.
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N. 0 HJ9.- GUERRA.- Aviso ue '26 ue Agosto ue J8:J3. ,.· 
Ao Presidente da Província de h-lato Grosso, declaran-
tlo que o pão deve ser fornecido como dieta extraor
dinaria, nunca como alimento. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guer
ra em '26 de Agosto de 1853. 

lllm. c Exm. Sr. - Tendo presente as tabellas 
dos preços das etapes, que acompanhárão o seu 
Officio n." 11 de 11 de Janeiro deste anno, decla
ro a V. Ex. que o pão deve ser fornecido como 
dieta extraordinaria, e nunca como alimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e 1\lello. Sr. Presidente da Província de 
~lato Grosso. 

N." 200.- FAZENDA.- Em 29 de Agosto de 1853. 
Sobre porcentagem a Collectores , 1·estituição de siza , 
habilitações de herdeiros de credores da Fazenda Nacio
nal, renúncia de parte da divida , e a respeito da parte 
vencedora que detxa de timr a sentença para evita,· 
o pagamento de '2 por o f o 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em solução aos diver
sos quesitos propostos pelo Procurador dos Feitos da 
Fazenda da Província de Pernambuco em Officio de 
17 de Março do corrente anno, dirigido ao Director 
Geral do Contencioso, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da mesma Província, para 
que lho faça constar : 1. o que a duvida relativa á 
porcentagem dos Collectores e Administradores , já 
foi resolvida pela Ordem n. o 100 dirigida a essa The
souraria em 17 do corrente mez : 2. o que he bem 
clara a Ordem de 8 de Novembro de 1838 n. o 118, 
e que , conforme a sua letra , dando-se qualquer dos 
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casos nella figurados, os 'luues não podem existir 
ao mesmo tempo, visto que se excluem mutuamente, 
tem lugar a restituição da siza p~ga ou das letras 
passadas para seu pagamento , em VIrtude de contractos 
ou arrematações de que he devida: a.· que os her
deiros ou cessionarios de quaesquer credores da Fa
zenda Nacional , comprehendidos os Empregados Pu
hlicos não carecem proceder por libello para se habi
litarem a fim de receberem as quantias, que na~ Re
partições de Fazenda se reconhecerem devidas, qual
quer que seja a sua importancia, porque não vão 
demandar a mesma Fazenda por taes dividas, mas 
somente mostrar a existencia de lias, e a legitimidade 
c identidade de suas pessoas, sendo para Isto suffi
cientes e Jegaes as justificações perante o Juizo dos 
Feitos conforme a Lei de 29 de Novembro de 1841 , 
e Hegulamento de 12 de Janeiro de 1842, com appeHo 
ex-Officio para a Relação do Districto, não poilendo 
outra cousa entender-se se da Ordem de 23 de No
vembro de 1840, e das lnstrucções de 10 de Abril 
de 1851 : 4. o que não póde o herdeiro ou cessio
nario de hum credor da Fazenda renunciar huma 
parte da divida nos autos de justificação em que se 
trata de mostrar a existencia de toda ella, e ainda 
que faça tal declaração inadmissível, não lhe apro
veita , .porque sempre a sentença ha de versar sobre 
a totalidade da divida, e excedendo esta a 100$000 
ha de ser a_epellada ex-Officio se for julgada proce
dente a justificação, sendo de notar que o credor até 
100 ~000 não precisa de justificar judicialmente pa
ra se habilitar perante as Thesourarias conforme a 
Ordem de 23 de Novembro de 1840 : 5.• finalmente, 
que o correctivo para o caso em C{Ue a parte vence
dora de combinação com a vencida , para evitar o 
pagamento dos 2 por • f o , deixe de tirar a sentença, 
e de da-la á execução , está no ~ue dispõe o Decreto 
n. • 413 de 10 de Junho de 184;), que dedara nulla 
gualquer quitação extrajudicial em fraude do exposto , 
Impondo huma multa ús partes , e ordenando que 
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us l~scrivães remettão trimestralmente relaeôes de todas j 
as sentenças, que tive~em passado em julgado, de que <-~ 
se tenha averbado o Imposto, a fim de se proceder á ' 
fiscalisat;ão, e arrecadação do que estiver vencido ; e ~~-;. 
por isso ainda que o vencedor não promova a execução 
ôa sentença, póde a Fazenda Nacional proceder á co
brança do dito imposto, não havendo , em vista de 
semelhante providencia, necessidade de recorrer a dis
posições anteriores já alteradas, ou modificadas. 

Thesouro Nacional em 29 de Agosto de 1853.-
loaquim José Rodrigues Torres 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
BRASIL. 

1853. 

TmiO 16 CADERNO 9. 0 

N. 0 201.- FAZENDA.- Em 3 de Setembro de 1853. 
Sobre o pagamento de congrua a Viga rios ausentes 

de suas Freguezias. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Província de 
Sergipe, em resposta ao seu Oflicio n.• 49 de 30 
de Junho ultimo , que se a Freguezia de Itabaiana, 
d'onde he Vigario o Padre Felis Barreto de Vascon .. 
cellos , estiver sendo parochiada sem interrupção pelo 
Coadjutor estipendiado pelo mesmo Vigario , de modo 
que da ausencia deste não resulte duplicata de despeza 
aos Cofres Publicas , deve o dito Vigario receber mte
gralmente a sua congrua sem dependencia de attestado 
de exercício ; porêm se por motivo dessa ausencia 
se houver expedido Provisão a outro Padre para servir 
como encommendado , resultando dahi duplicata de 
despeza, que nfw he permittida, nem se pode consi· 
der ar autorisada pelo A viso , que concedeo licença 
ao referido Vigario , cumpre ao mesmo Sr. Inspector 
fazer indemnisar a Fazenda Nacional da importancia , 
que se tiver pago duplicadamente , visto que se não 
procedeo com attenção ás disposições da Resolução 
tomada sobre Consulta do Conselho de Fazenda de 
23 de Março de 1825, na qual se estabelecem re
gras a semelhante respeito , e cuja copia se remette 

Thesouro Nacional em :J d~: Setembro de 18!1~. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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Senhor. -Por Portaria da Secretaria d' Estado dos 
Negocias da Fazenda de 6 de Dezembro do anno pp. ~ 
passado Mandou Vossa Magestade Imperial remelter 
a este Conselho para consultar o requerimento do t 
Padre José Cardoso ~lesquita relativo á duvida, que 1 
se offerece ao pagamento da congrua , que lhe deverá 
competir como Vigario encommendado da Igreja de 
S. Pedro e S. Paulo da Parahiba deste Bispado , cujo 
requerimento acompanhado de varios documentos , 
respostas fiscaes , e diversos pareceres dados pela Re
partição do Thesouro Publico , sobe tudo com esta 
no seu original. E dando por este Conselho vista ao 
Desembargador do Paço , Procurador da Coroa, Sobe
rania e Fazenda Nacional, respondeo o seguinte.-
He certo , que por occasião do Ofllcio do Reverendo 
Bispo de Marianna dirigido á Mesa da Consciencia e 
Ordens, que consta da Consulta por copia junta, se 
consultou e resolveo o pagamento das congruas por 
inteiro aos encommendados , mas não póde conceber-se 
em que seja fundada a diversidade com os encom
mendados das Igrejas dos outros Bispados, e deva 
ser singularmente, e em favor dos encommendados 
das Igrejas do Bispado de Marianna , aquella Imperial 
Resolução de 20 de Novembro de 1822 , sendo que 
por não se entender tal singularidade ou especialidade 
pela ~lesa mesma , que consultou a Sua Magestade 
Imperial se expedia por ella a Provisão de 18 de 
Maw do anno preterito , com que o supplicante re
quereo no Thesouro Publico, a qual sem bastante 
fundamento não podia dizer-se laborar em ob e sub
repção, nem occorre a contradicção , que o Contador 
Geral suppoz na sua informação, á vista da outra 
Consulta por copia lambem junta da mesma ~lesa, 
que o Contador Geral com equivocação referia do Con-
selho da Fazenda, tomada em 2t de Julho de 1813, 
resolvida conforme o Parecer da Mesa em 29 do 
dito mez e anno , para ser pago o Vigario encom
mendado da Igreja do Bomfim da Mata de S. João, 
no Arcebispado da Bahia , da terça parte da congrua 
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annual do Vigario collado , por assim ler sido resol
vido anteriormente , alêm de dever regular-se no caso 
de quando o encommendado for provido por impe
dimento do Parocho collado, que fica vencendo as 
duas partes da congrua para a sua subsistencia : o 
que he conforme ao determinado na Provisão de 19 
de Outubro de 1791 , expedida á Junta da Fazenda 
da Província de l\'Iinas Geraes, a favor do Vigario col
lado da Igreja matriz de S. Antonio da Casa-branca, 
habilitado por Provisão da lHes~ da Consciencia e 
Ordens de Lisboa para receber duas partes da sua 
congrua annual durante a sua auscncia na Côrtc de 
Portugal com licença Regia, c do seu Prelado , fican
do huma terça parte para pagamento do Yigario en
commendado. Por tanto concluo, que a Imperial Re
solução de 20 de Novembro de 18':22 he applicavel 
aos Vigarios encommendados das Igrejas dos demais 
Bispados deste Imperio, por se darem a respeito delles 
as mesmas razões, que se considerá o na Consulta por 
occasião do Officio do Bispo de 1\Iarianna áccrca de 
se achar vaga a mesma Igreja da Casa-branca, c não 
haver ainda encommendado que fosse nomeado pela 
pobreza della, e não poder sustentar-se o Parocho 
sem congrua, pois mui sabido he haverem nos ou
tros Bispados Igrejas igualmente pobres , onde a estóla 
e o pé d'altar não supprem certamente para a subsis
tencia do Parocho; o que porêm dcYe entender-se 
com · os cncommcndados das Igrejas vagas , porque 
com os das Igrejas , que tem Parochos collados, e 
estes se achão legitimamente impedidos , ou ausen
tes do exercício parochial como para a sua sustenta
ção devem ajudar-se da sua congrua, só póde ter 
lugar o pagamento da terça parte da congrua para 
das outras 2 terças partes ser pago o Vigario collado, 
na conformidade da Resolucão c Provisão referidas. 
Assim entendo poder consultar-se. Hio 22 de Fevereiro 
de 18:25 - Nabuco. -O que tudo sendo visto : pa
rece ao Conselho o mesmo que ao Desembargador do 
Pa1:o Proeurn1lor dn Fazrnda, rmn qurm sr confor-
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ma. Vossa Magestade Imperial Mandará o que for de 
Justica. llio de Janeiro 23 de l\farco de lt\25, 4. o 

da lndependencia e do Imperio.- ·João Carlos Au
gusto Oyenhausen. -Luiz Barba Alardo de Menezes. 
Francisco Baptista Rodrigues.- Dr. Luiz Thomaz Na
varro de Campos. Forão votos os Conselheiros. - Leo
nardo Pinheiro de Vasconcellos, e Francisco Lopes 
de Sousa. Está conforme Joüo Pedro Carvalho de Moraes. 
Como parece. Paco 23 de Abril de 1825. Com a Uu
brica de Sua Magestade o Imperador. -Mariano José 
Pereira da Fonseca. 

N. o 202.- Em 5 de SetemlJro de 1853.- Só tem direito 
ao meio soldo as viuvas dos Cirurgiões do Exercito 
reformados , que {allecêrão depois da publicação da 
Lei de 21 de Agosto de 1841 n.0 191. 

Por Consulta da Seccão de Fazenda do Conse
lho d' Estado de 13 de ·Agosto ultimo, se decidi o 
que as disposições do Art. 7. o da te i de 2.-:i de 
Agosto de 1841 n.0 191 estabelecem hum direito 
novo, e que só compete o meio soldo ás viuvas de 
Cirurgiõrs do Exercito reformados, que fallecêrão 
depois da data da publicação daquella Lei. 

Deos Guarde a V. S. Paco em 5 de Setembro 
de 185~J. - Joaquim José llo.drigucs Torres. - Sr. 
Dircctor Geral interino da Contabilidade. 

N." 203.- Em 12 de Setembro de 1853.- Scllo de 
licenças concedidas pelas Camm·as. 

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao Oflicio de 
V. Ex. de G de Agosto ultimo, a que veio junto por 
copia o da Camara Municipal da Cidade de Campos, 
pedindo n revogn~·iio do imposto do srllo de 2 ~ 000, 
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que, em virtude do Decreto n. 0 G81 de 10 de Julho 
de 1850, he pago pelas licenças concedidas pelas 
Camaras, tenho de declarar a V. Ex. , para o fazer 
constar á referida Camara, que as licenças annuaes 
concedidas pelas Municipalidades para o exercício de 
qualqurr industria só devem pagar o sello de 2 ;ljl 000 
quando concedidas a estrangeiros, pois no caso con
trario a taxa respectiva hc a de 1 ~ 000, como já se 
declarou na Ordem de 2-i de Julho de 1851, e no 
Aviso de 31 de l\larço de 185:2, explicando o Art. 
48 do Hegulamcnto de 10 de Julho de 1850. As de 
que trata este Artigo, sujeitas indistinctamcnte á taxa 
de 2 ;t1l 000, são as que não vem nominalmente de
signadas, nem especificadas , quer expedidas pelas 
Camaras', quer por outras Autoridades para actos de 
sua competencia, nos casos, c de conformidade com 
os seus Hegulamentos, não podendo trr lugar a re
vogacão do imposto relativo aos títulos d(~ que trata 
a mesma Camara, por não caber semelhante acto nas 
attribuiçõcs do Governo, nem ser o imposto tiio one
roso como se lhe figura. 

Deos Guarde a V. Ex. Paco em 1'2 de Setembro 
de 1853.- Visconde de Paraná.- Sr. Presidente 
da Província do Rio de Janeiro. 

N." 204. - Em 12 de Setembro de 1853. -Sobre 
Tevalidação de sello de licenças concedida.~ pelas 

CamaTas Municipaes. 

Declaro a V. S. , para que o faça constar ao 
Administrador da Heccbedoria do M unicipio, em solu
ção ao seu Officio de 23 de Agosto proximo passado, 
que a revalidação do scllo da liccn(;a, que l\Ianoel 
Quintino Hibeiro pretendeo obter da Illm. a Camara para 
dar bailes mascarados na Ilha de Paquctú não pótle ter 
lugar. As revalidaçücs tem por ohjecto legalisar os 
títulos, que, srm ellas não podem produzir Plll Juizn 



' ! ! 111 

os seus cJfcitos c süo ados voluutarios das partes , 
que tem interesse na validade dos mesmos, o que 
claramente se deprehende das palavras facultativas , ~; 
<< poderão ser rcvalidàdos '' que se lêem nos Arts. 
31 e 54 do Rcgulamrnto de 10 de Julho de 1850; . 
e para serem exigíveis he necessario hum titulo ou 
documento , sobre que assentem , que tenha de ser 
attendido, cujos cffeitos se queirão promon~r , visto 
que só dcllcs lw devi<la a taxa e não dos actos , que re
prcscutão, sendo evidente <JUC, no caso sujeito , não 
P:xiste titulo, por <Jtianto consta, <JUe a licença não 
fora definiti-ranu·Hlc coHcf'dida, e nem quando o fosse 
dcpendião os sms cflf~ilos da rentlidaçüo. Sendo porêm 
ccrlo haver o dito Manoel Quintino HiLeiro solicitado 
a licença de qu<' se trata , da qual se passou até 
o necessario Alvarú, qw' não foi assignado por falta 
do pagamento prcrio do scllo na fónna da tri , c 
que , nüo obstante isso proccdPra elln como se a 
houvesse ohlido, eumpre que pela RccebPdoria lhe 
s<>jüo impostas as penas do Artigo 88 do citado He
gulamento , yisto como s<~ aeha pronula a subtracção 
de direitos de que trata o mesmo Artigo, proccdrndo, 
quanto ás penas do Art. 1 i7 do Codigo Commercial , 
nos termos das Instrucrões de 3 de Outubro de 1844. 

Deos Guarde a Y: S. J>aeo em 12 de Setembro 
dP 185:L- Yiscowle de Parau{t. - Sr. Direclor Geral 
interino das HewJas Publicas. 

N." 20.j, -Em 17 Je Selemhro de 18:l3. - "Venhwn 
direito tem os Supplcntcs dos Juizes Munieipacs á pcr
ceNão da grati{tcação dos Juizes de Direito , quando 
interinamente exercem esse lugar. 

O Yiscondc de Paranú , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Naeioual , respondendo ao Officio do Sr. 
Inspedor da Tbcsouraria de Fazenda da Província do 
Pará de '2 de Mar~u do anuo passado , sob H. o 2!J, 
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lhe declara, em solução á duvida no mesmo propos
ta, que á vista da Lei n. • 687 de 26 de Julho de 
1850, nenhum direito tem os Supplentes dos Juizes 
l\'Iunicipaes á percepção da gratificação dos Juizes de 
Direito , quando interinamente exercem esse lugar , 
cabendo ·a dita gratificação unica e exclusivamente aos 
proprios Juizes ~lunicipacs, como se acha declarado na 
Ordem n.o H de 15 de Janeiro do anno proxirno 
passado. 

Thesouro Nacional em 17 de Setembro de 1853.
Visconde de Paraná. 

N.o 206.- J~m l!l de Sdembro de 18G3.- /)os titulas 
de declarar-rio de ordenados dos Empregados aposenta

dos não se cobrem emolumentos. 

O Sr. Administrador da Recebedoria fique na intel
ligcncia de que não se deve receber emolumentos pelos 
Títulos de ded1.1racão de ordenado , que compete aos 
aposentados , visto que estes os pagão pelos Decretos 
de mercê da aposentadoria; fazendo restituir a D. Rita 
Carolina do Amaral c Silva os sete mil réis cobrados 
de seu fallecido 'marido José de Oliveira c Silva, apo
sentado no luga'r de Chefe de Secção da Contadoria 
Geral da Guerra , pois que na Tabella de 19 de Abril 
de 18!4 não ha titulo em que se possão encabeçar. 

Rio em 19 de Setembro de 1853.- Visconde de 
Paraná. 

N .• 207.- Em 19 de Setembro de 18:J3.- Não se ad
mitte o despacho de parte de mercadorias de hum volu

me para consumo, e parte para reexportação. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao Officio. que na data 
de :.29 de Outubro do anno passado. c sob n." 81 lhe 
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dirigio o Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda du 
Província do Ceará, dando conta do deferimento ao 
recurso dos Negociantes Pacheco, c Mendes, lhe declara 
que, fóra dos casos perrnittiJos como recurso nos Arti
gos 8. o do Regulamento de 17 de NoYembro çle 1844, 
e 2. o do de 30 de .Julho de 1850, nenhuma outm dis
posição relatira ú fórma dos despachos das Alfandc
gas autorisa o procedimento do Sr. Inspcctor, quando 
entendeo, que dos mesmos volumes se podem despa
char parte Jas HH'rcadorias para r:onsumo, c parte 
para rcexportaçii.o. As mercadorias de tal modo im
portadas sii.o manifestadas c cscripturadas por igual 
teor, e muito convôm <i regularidade da fisculi
saçüo , que assim lambem se -despachem quer para 
consumo , quer para seguirem outro destino; sendo 
certo que no Hegulamenlo de 2:2 de .Junho de 18:H3 
se marca a fórma de tues despachos, sujeitando-os até 
a formalidades espcciaes; c finalmente que a reexpor
tação das mercadorias deve em regra realisar-se nas 
mesmas condições em rruc forão importadas, segundo 
se de\wehcnde das disposiçücs do Capitulo 13 elo citado 
Regu amento, c mais claramente ainda da Ordem de 
18 de .Julho de 18-Hl, c do modelo, que a acompa
nhou , o que se não poderá verificar na nova especie 
aclmittida pelo Sr. Inspector; ficando por isso reforma
da a sua decisão. 

Thcsouro Nacional em 19 de Setembro de 1853.
Yiscondc de Paranú. 

N. 0 '.208.- Em 20 de Sclemln·o de l85:J.-Sofl1'e a con
timwção dos 11rocessos, em que a Fazenda JYacional 

tenha de ficar rencida na 2." Instancia. 

Pode Vm. responclcr ao Oflicio, que na data de 
2\J de .Julho pp. lhe dirigio o Procurador Fiscal c 
dos Feitos da Província das Alagoas declarando-lhe que, 
com quanto se possão dar us inconvenientes por cllc 
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apontados, Je continuarem processos, em que a Fazen
da Nacional tenha de ficar vencida na 2." Instancia, 
em Yista do que contra clla se proYUl' jurídica e con
cludentemente , não póde com tudo o Tribunal do 
Thesouro resolver, que se não expeção as A ppellações, 
que os Juizes são obrigados a interpor na fórma da 
Lei, e nem mesmo serão frequentes taes inconvenientes, 
<les<le que se propuzerem as causas com bom funda
mento , como se deve, pois que entáo poucos serão 
os casos, em que venha a Jecahir, e ainda nesses pode
rá o Tribunal, antes que sejão julgados os feitos, provi:
Jenciar que não prosigão, se reconhecer essa neces
sidade, sobre a qual Jeverão representar os Procu
radores da l<'azenda. 

Deos Guarde a Vm. Paco em 20 de Setembro de 
1853.- Visconde de Paraná.- Sr. Director geral 
interino <lo Contencioso. 

N. 0 209. - Em 21 de Setembro de 1853. - Cartas 
de naturalisaçâo de Colonos não estão sujeitos ao 

sello. 

Illm. e Exm. Sr. -Em solução á duvi<la proposta 
no seu Ofllcio n. o 14 de 5 do corrente mez, deda
ro a V. Ex. , que as Cartas Je naturalisação dos Co
lonos , sobre <Jue ella versa não estão sujeitas ao 
sello , por quanto na isenção de quaesquer despezas 
determinadas no Decreto n." 397 de 3 de Setembro 
de 184G, a que se refere o de n." 518 de 31 de Ja
neiro de 1850 , está comprehendida a <lo sello. 

Deos Guarde a V. Ex. Paco em 21 de Setembro 
de 1853. - Visconde de Paraná. - Sr. Presidente 
de Santa Catharina. 
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N. 0 2HL- ~LHUNHA.- Aviso de 21 de Setembro de 
1853. -Fixa a verdadeira intelligcncia do§ x.o do 

Tirnlo 1. o do Alvará de 7 de Janeiro de J 797. 

Sua Magestade o Imperador, Conformando-se, por 
immediata Resolução de 31 do mez proximo p~·ete
rito , com o parecer da Secção de Guerra e Marmha 
do Conselho d' Estado, emittido em Consulta de 8 de 
Abril ultimo, sobre a Ycrdadeira intelligencia do § R.o 
do Titulo 1: do Alvará de 7 de Janeiro de 17U7 , 
Houve por bem Declarar que o abono dos cinco por 
cento para quebras, concedido aos Commissarios , não 
só se refere ao total da conta da despeza dos m<ln
timentos e generos , designados na Tabella annexa ao 
Aviso de 14 de Outubro de 1850, fundado na an
tiga pratica do Arsenal de 1\Iarinha , mas tambem 
deve ter lugar em toda a despeza dos mesmos man
timentos c generos, feita pelo respectivo Commissario 
durante a Commissão do Navio, quer ande á vela, 
quer esteja fundeado algumas vezes, ou desde que 
sahir barra fóra do porto, em cujo Arsenal recebera 
o seu aprovisionamento, até que volte ao mesmo 
porto , onde tem de prestar as suas contas: o que 
communico a Ym., para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Yru. - l)aco em 21 de Setem
bro de 1853. -Pedro d' Alcantára Bellegarde. - Sr. 
Antonio José da Silva. 

N." :211.- FAZENDA.- Em 2:2 de Setembro de 1853. 
Compelencia do Juizo dos Feitos da Fazenda para 
conhecer das cansa.~ sobre indemnisações , que não ver
sarem sobre presas. 

Em vista do Officio que em data de 23 de Agos
to ultimo lhe dirigio o Procurador Fiscal da Thcsou
raria de Fazenda da Província das Alagoas , cum
pre que Ym. lhe declare, em solução á duvida 
nn mesmo prnpnsfa, que o Arf. 7. 0 § 3."da Lei de 



'/abel/a par(l a distribuição do combustirel a bordo Jtl.~ 
lfarios da Annada, em additamento á Tabella mandada 
abserrar pelo Decreto N. 0 5!,1 de 5 de JYot•embro de 
18.',7. 

LOTAÇÕES POS NAVIOS. , QUANTID,\DE DO COMBt'STIVt:L. 

Até 50 praças inclu- :Uuas libras por cada praça. 
sive. 

:nc 50 a 70 praças 
idem. Cem libras ao lodo, por <lia. 

De 70 a 100 praças Huma e meia libra flOl' cada praça. 
idem. 

De 100 a 150 praças 
idem. 

De 150 até 300 praças 
idcm. 

Cento c cincocnta libras por dia ao 
todo. 

lluma libra por dia para cada praça. 

Huma libra por dia, por praça, com 
De 300 praças para o abatimento, que a experiencia 

mais. indicar. 

Obse1-rações. 

1. a As lotações dos Navios, embora não estejão completas, 
sempre se julgarão taes para a distribuição da quantidade de 
comhust ivel designada nesta Ta beiJa. 

2. a Quando se houver de fazer de<;peza com praça , ou 
praças destilcadas, ou que dPstaquem (levando r,1çõcs), !.lo 
Exercito, rc cru tas, de passagem, presos c quaesquer outras, 
que não estiwrem in1 lu idas nas lotações, c cujo numero com 
as de bordo exceder á lotação do Nuvio, se abonarú mais duas 
libras na razão de cada huma pruça extedrnte á mesma lota
t;ão; flcando porêm ao arbítrio do respectivo Conunandante 
razer economisat· o que puder neste augmento, entretanto 
que nas contas para indemnisação do Cofre da RPpartição da 
Marinha, que se houverPm de extrahir, se debitará sempre a 
cada praç" duas libras de carvão para sua ração. 

3. • Sendo esta Tabella calculada nas hypotheses de que o 
~anão fornecido he de boa qualidade, e de que os fogões são 



rons!ruidos para serem alimentados com este combusti Yel, 
quando ellas se não Yerificarem, e que por isso se deva gastar 
mais quantidade deste genero, ficará ao criterio do Comman
rlante, amestrado pela experiencia , autorisar o excesso d(• 
despeza , que for necessario. 

!~.· Na falta de carvão se fornecerá lenha, na conformidad~ 
do disposto na Tabella citada , mandada observar pelo Decreto 
l\. 0 5U de 5 de Novembro de 1847. 

Quartel General da 1\larinha em 16 de Setembro de 1853. 
Miguel de Sousa Me1Io c Alrim. Conforme, Francisco X:1Yirr 
HNniC'mpo. 
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'23 de 1\"ovembro . de ·18H só trata das indemnisa
çõcs , que resultão de prezas , o que ~inda mais o 
confirma o Regulamento de 5 de .Fevereiro de 1842: 
e sendo esta a intelligencia obvia da dita Lei, he fúra 
de duvida que o Juizó dos Fcitós he competente par;~ 
conhecer das càusas sobre indemnisações , que nã(l 
versarem sobre presas ; sendo por isso destituída df' 
fundamento legal a excepção declinatoria , que oppoz 11 

dito Procurador Fiscal na causa, a que se refere. 
Deos Guarde a Vm. Paco em 2:2 de Setembro de 

1833.- Visconde de Parantt, -Sr. Ajudante do Pro
curador· I<'iscal do Thesouro Nacional. 

1\'.• 2L2.- Em 22 de Setembro de 1853.- LJph
caçõcs sobre lançamento do imJ]osto sobre lojas. 

O Visconde de Paraná , Presidente do TriLuwd 
do Thesouro Nacional , communica ao Sr. Jnspeetor 
da Thesouraria de Fazenda da Provineia de Sauta 
Catharina, para a. devida intelligeneia, que o mesmo 
Trih1iiial, em Sessão de 19 do corrente mez, indeferi11 
o recui·so de José Bonifacio Caldeira de Andrmle pelos 
seguintes fundamen.tos. . 

. Segundo o Hegulamenlo de 1G de Junho dt· 
1844 o lançamento do imposto sobre lojas devr ser 
só hum , quer tenha, por base. o aluguel da casa pa
ra o pagamento da quota de 20 por •;o, quer o 
fundo capital do estabelecimento para o da patente, 
e comprehenda aliás diversos generos de negocio , ou 
occupe mais de hum pavimento , porque , no 1." caso 
dever-se-ha attender uo maior aluguel em relaçào ás 
partes do ed.ifficio occupadas pelo negocio, c no 2." 
dever-se-ha regular a paiente pelo capital, que se pre
sumir empregado nos differentes misteres ; sendo to
davia condição essencial , que tudo se possa comprc
hcnder em huma só casa de commercio ou loja , tant(l 
o sobrado , como o pavimento terreo , tendo ambos a:-; 
mesmas entradas e sabidas , visto como o imposto re
cahe sobre cada loja e não sobre cada genero dt~ 
negocio. Se porêm no mesmo pavimento terreo e do 

-
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mesmo edificio mais de huma loja existe , aiuda qur~ 
pertencrnle ao mesmo dono e de igual gen~ro, mas 
<{Ue cstcjão de facto separadas por portas dtfferentes 
nu divisão do edificio , como acontece ao recorrente, 
he fóra de duvida que, em tal caso , o lançamento 
rleve ser dislincto, e regulado pelo aluguel de cada 
l!uma das lojas , ou pdo fundo que se arbitrar a 
ntda hum tlos cstabeleeimcntos, st·gundo a fórma do 
imposto que lhe compelir. Com qtw~lo pois todo o ne
~ocio do rccoJTPntc oecupc o pavimento lerreo da ca
sa, como se YÔ dos papeis juntos ao recurso, com 
ludo , tendo ellc efl'ectivamentc duas lojas distinctas 
( litzendas , c ferragens ) nas extremas do edificio , se
paradas por paredes e portas, segue-se que o lança
mento , de que recorreo, foi feito em regra, e nos 
lrrmos do Hegulamcnto citado. 

Thesouro Nacional <'m 2:2 de Setembro de 1853. -
Viscondf' de Paranú 

'Lo 2l:L- }L\.HlNIL\.- Aviso de 2H de Setembro de 
1833.- Manda obserrar a Tabclla, que regztlrr a distri
buição do comlmstivel ]JOTa o serviço da ~~ozinlw a bordo 
dos Navios da A rnwda, como explicação da que baixou 
com o Decreto n. o 341 de S de ~Yo1jembro de 18i 7. 

Sua Magestade o Imperador, Conformando-se coni 
o que cxpoz o Chefe de Esquadra encarregado do 
Uuartel General da Marinha em Oflicio numero oito
~~enlos e sessenta e seis , datado de dezeseis elo cor
rente, lia por bem que se obsene a Tabella, inclusa 
por copia , apresentada pelo dito Chefe de Esquadra , 
a fim de regular a distribuição do combustível para 
o serviço da cozinha a bordo dos Navios da Armada, 
como explicação da que baixou com o Decreto numero 
quinhentos e quarenta e hum de cinco de Novembro 
de mil oitocentos e quarenta e sete : o que commu
niro a Ym., para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Ym. Paco em 29 de Setembro 
de 1853. - Pedro d' Alcantara Bcllegarde. - Sr. 
Antonio Leocadio do Couto. 
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f.OU.Ef:C/\0 DAS DECISÜES DO GOYF.RNO DO 
llRASIL. .. 

18!)3. 

TOMO Hi f.ADEH!\"0 lO. o 

N." 211.-GUERRA.-Aviso de :1 de Outubro de 18G3. 
Ao Brigadeiro Dircctor do Archiro militar, declarando 
quem deve prestar as contas da despeza daquella Reparti
çilo, e as formalidades que se rlef)etn guardar. 

Uio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guerra 
em 3 de Outubro de 1853. 

Em resposta ao Oflicio de V. S., n." 110 de 
2!1 do mcz passado , declaro que as contas de dcspeza 
drssa Hcpal'lição deverüo, 1l'ora em diante, ser presta
das pelo respectivo Archivista, sendo cllas justificadas 
com documentos, que V. S. deyerá rubricar como 
Director; continuando a ficar á cargo do Porteiro , 
corno até agora, as despezas miudas; tudo conforme 
Y. S. propõe no mesmo citado Olllrio. 

Deos Guarde a V. S. -Pedro d'Alcantara Belle
garde. -- SJ'. Firmino Herculano de Moraes Ancora. 

N. 0 215. -FAZENDA.- Em 3 de Outubro de 1853.
Abono de grati~cação aos O{ficiaes do Corpo de 

Engenheiros empregados em Commissâo actira. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, para satisfazer á solicitação 
constante do A viso do Minislerio da Guerra de 2\) 
do mez findo, ordena aos Srs. Jnspectores dns The-
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sourarias de Fazenda , que abonem aos Ofliciaes do 
Corpo d' Engenheiros , empregados em Commissão 
activa , a gratificação de transporte que lhes compete 
na fórma do Decreto de 1:1 de Abril do corrente anno ; 
e bem assim a gratificação de trabalho regulada pelo 
augmcnto do soldo concedido aos Officiaes Ja 1." 
dasst~ 1lo Exercito. 

Tllesouro Nacional em :J de Outubro Je 1853.
Viseomle de Paraná. 

N. o 21 H. ,_ Em 4 de Outubro ele 1853. - Pagamento 
de de.~pe::as com A (ricanos livres. 

Em resposta ac, Oflieio de V. Ex., Il.
0 1!) Je r, 

do mez passado, apresentando-se a duvida a respeito 
Je l{UCm devia pagar as despezas feitas com 2 Africa
nos livres ahi apprehendiuos , cujos serviços forão co
cedidos ú Santa Casa da Misericordia da Capital dessa 
Província ; tenho de dedurar a V. Ex. que aos Esta
belecimentos, a quem são dados os serviços ~os Afri
canos , pertence o pagamento das despezas feitas com 
os mesmos até entüo, e do premio' marcado a seus 
apprehcnsores pela Lei de 4 de Setembro de 1850; 
e que assim ú mesma Santa Casa da l\Iisericordia 
compete o pagamento em questão. 

Thesouro Nacional em 4 de Outubro de 1853. -
Visconde de Paraná. 

N: '217.- Em lO de Outubro de 1853.- Como se 
deve proceder na decisão de proccdencia de a.ppTehen
são , na hypothese do Art. !H do Regulamento de 12 
de Junho de 1815. 

Bem que não fosse o Agente fiscal do Pedreg~:~.
lhn o competente para decidir da procedencia da 
apprehcnsiío uas quatro pipas de Aguardente, de que 
trata n Oflicio do Sr. Administrador n." 551 de 13 
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do mez proximo findo, e sim o mesmo Sr. Admi
nistrador; todavia estando verificada a respeito do 
facto em questão a hypothese do Arl. 29 do Hcgu
Iamento de 12 de Junho de 18i5 : resolveo o Tri
bunal do Thesouro que se fizessem eficctivas ao dono, 
ou administrador do Engenho de que sahírão as 
mencionadas pipas as multas c penas do Art. 26 do 
mesmo Hcgulamento, a que se refere o 29 já citado; 
sem que porêm deva ser rcsponsabilisado o mesmo 
dono ou administrador pelo imposto solm~ o gencro , 
porque nas penas do contrabando em que incorreo o 
infractor do Regulamento está incluída a perda dos 
ohjectos subtrahidos ao imposto, ou o seu valor ; c 
nn liquidação da apprehensão devcr-sc-ha deduzir do 
rcspeetivo producto a quota correspondente aos direitos 
devidos. como determina o Art. :288 do Hegulamento 
de 2.2 de Junho de 1836, que rege a materia. O 
que ao Sr. Administrador commumco para sua in
tclligcncia e execução. 

Hio em 10 de Outubro de 1853.- Visconde de 
Paraná. 

N." 218. -Em 1t de Outubro de 1853.- N(t liquida
rão de dividas de exercícios findos denc-se observar o dis
posto nns Avisos do Ministerio da Guerra de :j 1 de 
Agosto c 28 de Setembro de 18 HL 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , observando que no processo 
da liquidação de divida de exercícios findos , nüo tem 
algumas Thesourarias; dado execução ao (lisposto nos 
Avisos do ~Iinisterio da Guerra de 31 de Agosto e 
28 de Setembro de 1848, envia aos respectivos Srs. 
Inspectores copia dos mesmos Avisos para que fação 
cumpridamente guardar quanto nelles se determina. 

Thescmro Nacional ~tm U de Outubro de 18.13. -
Visconde de Paraná. 
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N." :2HI.- Em 1:2 de Outubro de 185il.- Sobre o 
Despacho livre dos Engenhos e moendas de canna, 

c machinas de descaroçar algodão. 

O Viscomle de Paranú, Presidente do Tribu
nal do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspe
tor da Thcsouraria de Fazenda da Província do Ceará, 
<(UC devcrú reformar a sua decisão sohrc o despacho 
hue dos engenhos e moendas de canna, e das uwchi
uas de descaroçar algodão, de que trata o seu Oflicio 
n. o 98 de 30 de Julho ullimo, por nüo ser confor
me com o determinado na Ordem n. • :211 de 1 a de 
Setembro de i 852, fixando a iutclligrncia pratica do 
Artigo 1.o § 10 do Decreto c Hcgulamcnlo n. 0 ÜJ~ 
de 28 de Agosto de 184U, a qual deve ser obser
vada em casos semelhantes. 

Thcsuuro Nacional em 12 de Outubro de 1833. -
Vist.:onde de 1\mmú. 

N. • ':220. -Em 1 a da Outubro de 18f,3. -Sobre des
pac/w de cartas de jogar. 

Estando o despacho de recxpt 'rlafJÜO de cartas 
de jogar, de que trata o Olficio do Sr. Inspedor 
da Alfandega da Côrte n. • 132 de 18 de Agosto ulti
mo, comprehcndido nas hypothescs dos Artigos 203 
e 20,! do Hcgulamcnto de '2:2 de Junho de 18aG, 
por quanto nüo soil'I·c a menor duvida o premedi
tado extravio dos direitos de 33.G04 baralhos das 
ditas cartas, attcndcndo-sc a que vieriio os respe
ctivos volumes preparados a flm de o facilitar ; ao facto 
de ser o despacho para reexportaçáo , presumindo
se que houvesse assim menos accurado exame; á 
designação falsa ·da quantidade das mercadorias; e 
finalmente á repetição das mesmas circunstancias em 
todas as c1uatro notas apresentadas: mande o Sr. 
fnspector proceder n respeito das cartas em ques-
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tão de conformidade com o que dispõe o citado 
Art. 20i do Hegulamento de 22 de Junho de 1836. 

Hio em 13 de Outubro de 1853. -Visconde de 
Paraná 

----,.--

N. 0 2'.21.-Em 15 de Outubro de 18!)3.-Sobre multas 
impo.~ta 1w conf'orm idade do.~ Artigos H5 § 3." e 

135 do llegnlamento de 22 de Junho de lÍ)3(). 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, em resposta ao Ofllcio do 
Sr. Inspector da Thesouraria da Província das Ala
goas de l:J de Julho ultimo, sob n. 0 :)5, lhe com
inunica que o Tribunal do Thesouro ~acioual, to
mando cunhccimento do recurso interposto por João 
Damasceno de Araujo, Capitão do l~atacho Nacional 
<<Amizade», e Custodio Francisco da Cruz Guima
rães, da decisão da referida Thesouraria coniirma
toria da do Inspector da Alfandega que impuzera aos 
recorrentes a multa dos Artigos ur. ~ 3." c 1~15 do 
Hegulamento de 22 de Junho de 183(), não lhe deo 
provimento por serem claras, terminantes, e bem 
conhecidas dos Capitães das embarcações e do pu
blico , as disposiçõ~ citadas; não. obstando a que se 
faça effectiva a sancçào penal a circunstancia de 
serem escravos os indivíduos apprehcndidos a bordo 
sem licença do Inspector da Alfandega, não só pelas 
razões deduzidas pelo Procurador Fiscal da men
cionada Thesouraria, como porque o sobredito Re
gulamento, não exccptuando os trabalhadores ou 
operarios necessarios a bordo para concertos de em
barcações ou beneficio da carga, comprehende a es
pecie sujeita, se se attender a que no Brasil tacs 
classes se compõe em geral de escravos. 

Thesouro Nacional em 15 de Outubro de 1353. 
Visconde de Paraná. 
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N ." '2:22.- Em 15 de Outubro de 18:13.- Pagamento do 
Impo.~to das Loterias, scllo, revalidação dos bilhe-

. tes, e re.~pon~abilidade do Thesourciro. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, communica ao Sr. Inspe
ctor da Thesouraria de }<'azenda da Província do 
1\Iaranhiio, que o mrsmo Tribunal tomando conheci
mento da peliçüo de recurso c queixa de José An
tonio da Silva Guirnariics, Thesoureiro das Lote
rias dessa Província, sobre c1ue informou n Sr. Ins
pcctor com o seu Officio n. • 17ü de 18 de Julho 
ultimo; c verificando dos papeis respectivos que 
menos bem entendidas tenltiio sido pelo Sr. lnspe
ctor as Ordens do Thesou ro n. "' 21 e 22 de '23 de 
Abril do corrente armo , relativas á questão sucitada 
sobre o imposto de 8 "/o, c sello das loterias con
cedidas ao Convento de Santo Antonio dessa Ca
pital: resolrco o seguinte. 

1." Que á cerca do imposto de 8 o f., de que 
lralúrão as mencionadas orclens n."s 2 L c 2'2 de '2~1 
de Abril, só hc rrsponsavcl o recorrente pelo da 
2." loteria, cabendo ao Convento de Santo Antonio 
na pessoa do seu syndico a responsabilidade da I." 

2." Que pago como foi, c aceeito pela mesma 
Thesouraria sem objccção alguma , ainda que por 
abusiva tolerancia, o sello simples dos 8.000 bilhetes 
das duas loterias antes da cxtraccão dellas em vez 
de ser an tcs da rxposi~üo ú vcndâ, como determina 
o Hcgulamcnto, c, verificada a infracçüo, nüo se ha
vendo exigido nesse aclo a devida revalidaçüo , não 
pódc ler esta agora cabimento, vislo lerem os titu
las produzido o seu legal efTcito; aceresccndo que 
sendo os Thcsourciros de loterias os encarregados 
exclusivamente de semelhante arrecadacüo, e nün se 
averbando os ti tu los desta qualidade, ·cujo sclln hc 
pago segnnclo o plano apprnvado da loteria, tornou
se clilficil, pela negligencia da Thesouraria, a veri
licaçiio do facto da infrac\:iío. 
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:J." Que consequentemente justo não hc lambem 
responsabilisar-sc o Thcsoureiro recorrente na fórma 
do Artigo 87 § 7.• d_o Regulamento de tO de Julho 
do 1850, pois que affeclivamcnte pagou o sello dos 
bilhetes no tempo em que costumava a Thesouraria 
recebe-lo: devenJo por isso ser alliviado das multas 
que lhe forão impostas, c Je que recorre. 

1. o Finalmente, que estando penJente de solu
~;üo da Carnara dos Srs. Senadores hum Artigo ad
ditivo úcerca deste ohjcclo , appron1do na dos Srs. 
Deputados na ultima SessiÍO Legislativa, dcver-se-ha 
sustar qualquer procedimento contra o recorrente 
até que a mencionada Camara resolva. 

O que tudo o Sr. Inspeetor farú cumprir; 
ficando por esta occasião advertido de que lhe não 
h e licito, mesmo para contestar imputações, que jul
gue de-,cornedidas, usar de recriminações injuriosas, 
e servir-se de expressões menos convenientes em sua 
correspondenia oflicial. 

Thesouro Nacional em 15 de Outubro de 1853. 
Visconde de Paraná. 

N." 223.- Em 18 de Outubro de 1853.- Como se pro
cede nos termos dos Artigos 203 e ~04 do Regula
mento de '2:2 rfe .fttnho lf~;l(), achanLlU-Se diffcrença 
entre a qualidade c quantidade 1le mercadorias em 
hwn vultune. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de l<'azenda da Província do Mara
nhão para sua intelligeneia e exeew;ão, que o mes
mo Tribunal tomou conhecimento do recurso de 
José -Ferreira da Silva c Irmão, interposto da tleeisão 
da Presidencia dessa Província, confirmando a da 
Thcsouraria que sustentara o julgamento pelo <fttal 
a Alfandcga declarou procedente a apprehensáo de 
huma eaixa com 171 cúrtes de vestido de eassa; <~ 
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considerando que o simples facto da diffcrença en~ 
tre a qualidade ou especie de mercadoria , sujeita 
a despacho, c a designada na nota não pó<le impor
tar a apprchcnsão <lo Yolumc , rm face dos Artigos 
203 c '204 do Hegulamcnto de 2'2 de .lunho de 
183G, visto. ser condiçüo. csseneial da app~ehensão o 
dolo ou a llllenri"io mamfesta <le suhtralm as mcr
C<Hlorias aos direitos nacionaes por algum dos mo
dos nelles indicados, ou seja acomlicionando as 
mercatlorias de cspecie <liiTerenll's entre outras como 
escondidas ou occultando-a.~ em (mula (also on dohm
llo, m~ em algum repm'timento ou divisão da caixa ou 
volume; tanto assim que na 1." hypothese do citado Ar
tigo 20H , quando menos certa parece a fraude, ficão 
as mercadorias tão somente sujeitas aos direitos do
bra<los, se nisso convier o lnspector de Alfandcga, 
a quem deve submetter-se o caso; e reconhecendo 
pelo processo <la dita apprehcnsão que os 5 córles 
de ycstido que se ycrilieúrão ser, niio de cassa, 
mas de ehaly, nüo eslaYiío todavia ocenltos em rc
partimenlo ou fundo falso , nem acondicionados por 
fórma que revelasse a intenção de subtrahi-los ao 
pagamento dos competentes direitos, podendo por 
conscquencia apenas su..,pcitar-sc <piC, não tendo a 
parte t!Pclarado previamente a qualidade superior, 
pretendia pagar os mesmos direitos dos de inferior 
qualidade ou rspctie, faeto este previsto e reprimi
do na I." parlr do Artigo 20:3 (ItW nii.o exige a pa
g.amcnlo de díreilos dobrados; tlco provimento ao men
ciOnado re<.;urso para o ellcilo de rdormar-sr a tl(~
cisii.o recorrida no srntido qur ftca exposto. 

Thcsouru Nacionnl em IR de Outubro de 1853. 
Yiscondr dr Paranú. 
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N.o 224.--- GUERllA.- Aviso de 18 de Outubro d~ 
1853. - Ao Presidente da Província da Bahia, de
clarando que se approva o figurino de uniforme para 
os Afusicos do. 2. o Bt;ttal~ão d' Artilharia a pé. 

1\io de Janeiro. ~linisterio dos--Negocios da Guerra 
em 18 de Outubro dé 1853. 

Illm. e Exm. Sr. -De Ordem de Sua Magestadc 
o Imperador, declaro, a V. Ex. que fica appnm1do o 
figurino de uniforme para a l\Iusica do '2. u Batalhão 
d' Artilharia a pé, ahi estacionado , conforme o Oflicio 
dessa Presidencia n. 0 216 de 28 de Julho ultimo. 

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

N.o 2.25.-FAZENDA.-Em 19 de Outubro de 1~53. 
Abono de ordenado aos Promotores desde a data em 
que entrão em exercício por nomeação dos Presi
dentes. 

Illm. e Exm. _Sr.-~espondendo ao Officio de 
V. Ex. n." 21 de 11 de Junho do anno proximo 
passado, declaro a V. Ex., de conformidade com o 
A viso do l\Iinisterio da Justiça de 5 do corrente mez , 
que deve-se abonar aos Promotores das novas Co
marcas dessa Província o ordenado marcado no De
creto n. o 925 de 5 de Março de 1851 desde a data, 
em que entrárão em exercício por nomeação dessa 
Presidencia anterior ao mesmo Decreto, visto ser essa 
nomeacão essencial á Administracão da Justica, c 
haverem os ditos Promotores effectivamente servido. 

Deos Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja
neiro em 19 de Outubro de 1853.-Vinconde de 
Paranú. -Sr. Presidentr da Provim~ia ele Goyaz. 
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N. 0 22U.-Em 19 de Outubro de 1853.-Prcfcren
na nos aforamentos de terrenos de marinhas. 

O ;Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta aos Oflicios da 
Ill."'" Camara ~Junicipal de 20 de Agosto e 10 de 
Setembro tlo corrente anno , nos quaes pede a ap
provat;üo 1los aforamentos de terrenos de marinhas 
na Ilha do Governador feitos a Ireneo José da Sil
Ya, c ao Capitií.o ue Fragata l\Ianoel Francisco da 
Costa Pereira; tendo em vista a informação pela 
mesma 111. ma Carnara dada sobre o requerimento 
em que D. Maria Isabel Hosa do Amaral se queixa 
destas concessões: declara que , achando-se expres
samente determinado nas Ordens de 20 de Agosto 
de IH3:l c de 30 de Janeiro de 1831), que ao afo
ramento dos terrenos de marinhas tenhão preferen
cia os proprictarios dos terrenos confinantes, que 
por si e seus antecessores estaviio na posse daquelles, 
sendo essa preferc11eia extensiva mesmo aos que ti
verem arrcndatarios, ainda que estes já tenhüo edifica
do, ou aproveitado de qualquer maneira as marinhas; 
e não soffrendo duvida alguma, em vista dos do
cunwntns aprPsentados que D. Maria Isabel llosa do 
Amaral he proprietaria das terrns com que confron
lflo as marinhas em questão, cujo aforamento re
querco ha annos; sendo lambem certo que tem es
tado de posse deltas , o que já foi mesmo reconhe
cido por hum dos pretendentes: não só em virtude 
das referidas Ordens , como das uniformes decisões 
do Tribunal do Thesouro, não podem ser approva
dos os dilos aforamentos com preterição do direito 
da mencionada proprietaria. 

Thesouro Nacional em 19 de Outubro de 1853.
Visconde de Param\. 
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N.o 2:27.- Em 22 de Outubro de 18G3. - Substi
tuitjio dos Cltcfes de Sccçâo. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia de Sergipe , 
em resposta ao Officio de 7 de Maio ultimo , que 
muito regularmente proccdco encarregando da dirccç<\o 
da 2: Seccão da Contadoria da Thesouraria o 2. 0 

Escripturario Ubaldino José da Cruz , ú vista da dis
posição da Ordem do Thesouro Nacional de 15 de 
Julho do anno passado , s9bre a inlclligencia do Art. 
3 i do Decreto de 20 de Novembro de 1 ~O ; por 
(1uanto, sendo o Art. 3:2 do Decreto de 2:2 de No
vembro de 1851 identico ao citado Art. 34, c dan
do-se as mesmas razões, náo póde deixar de ser en
tendido c executado do mesmo modo. 

Thesouro Naeional em 22 de Outubro de 18;)3.
Yisconde de Paraná. 

N. o :2:28.- Em 22 de Outubro de l8tí:J. - Substilui
Qào dos Inspcr:tores das Thcsouraria~ pelos Contado

res, ou Chefes de Secção. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional~ em resposta ao Oflicio do Sr. 
lnspector da Thesouraria do Piauhy de 30 de 1\'Iaio 
ultimo, sob n." !O, lhe declara que a duvida ex
posta he resolvida pela disposição do Art. a:2 do De
creto de 22 de Novembro de 1851 , o qual nenhuma 
limitação impõe á autoridade dos Contadores nas 
Thesourarias de L • Ordem, e dos Chefes de Secrão 
nas de 2.", quando substituem os Inspeclnr·cs i'JHs 
suas faltas ou impedimentos, que se podem Yeriflc<~r 
pela mesma causa por que se deo o impedimcnlo de 
que trata o referido Oflicio, expressamente previsto 
no Art. :{1 § 9." do citado Decreto; não podendo 
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por lauto considerar-se subsistente , depois da pu
blicação das disposições citadas, a Ordem do Thesouro 
Nacional de 5 de Junho de 1845, sob n. • 57. 

Thesouro Nacional em 22 de Outubro de 1853. -
Visconde de Paraná. 

N." 22!).- Im 22 de Outubro de 18t,3.- Os aposenta
dos quando nowmente nomeados para algum emprego, 
somente venrem o ordenado desse emprego, cessando 
em qnanto o cxerrem, o da aposentadoria. 

O ,_iscon<le de Paran& , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Xacional , Pm resposta ao Ofllcio do 
Sr. Inspeclor da Thesonraria de Fazenda da Provín
cia de Pernambuco de 18 de Setembro ultimo , n. o 

128 , em que dá conta de haver suspendido o pa
gamento do ordenado de aposentadoria ao 4. o Escri
pturario Ignacio Francisco l\lartins, por entender que 
a acnunulaçüo dcH[Uelle ordenado com o do actual 
emprpgq, nCto era licita em face do Art. 5i § 50 
d() Decreto de 20 de Novembro de 1850, c da Ordem 
de '21 de Dezembro de 18~3 , declara ao mesmo Sr. 
Insrcetor que nem a Ordem nem o Artigo citado são 
apJHÍcavcis á especie sujeita ; regular porêm foi o 
seu proccrlimento, observando a pratica até agora 
seguida no Thesouro Nacional e Thesourarias de Fazen
da dn perceberem os Empregados de Fazenda aposen
tauos, quando novamente nomeados para algum em
prego , somente o vencimento do emprego , cessando 
em quanlo o servem, o ordenado de aposentadoria. 

Thesouro Nacional :22 de Outubro de 1853. -
Yisconde de Paraná. 
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N.• :230.- GUERRA. -Aviso ue 2:2 de Outubro de 
1853. - Ao Presidente da Província de S. Pedro do 
Sul, declarando que tem direito á medalha da Cam
pnnha do Uruguay as praças que a fizerão , e aquellas 
que se 1·etirárão por mot-ivo justificado depois de vencida 
a força inimiga , devendo ser averbada esta conces
são nos respectivos assentamentos. 

Bio uc .Janeiro. Ministerio dos Negoeios da Guerra 
em 22 de Outubro ue 1853. 

Illm. e Exm. Sr. - Tenuo feito presente a Sua 
l\Iagcstadc o Imperador o seu Officio n. 0 ~H 7, que 
acompanhou o do Commandantc das Armas dessa 
Província de 21 de Julho ultimo, versanuo sobre a 
dUYida em que se achão os Commandantes dos Corpos 
se devem ou não averbar nos assentamentos das 
praças que fizerão a Campanha do Uruguay c Paraná 
a medalha que por tal serviço lhes foi concedida por 
Decreto de 14 de Marco de 1852, e se tem direito 
á mesma medalha aqÜellas praças, que por doentes 
ou occurrencias do serviço, se rctirárão da Campanha 
depois do se ler rendido a força do General Oribc; 
-"landa o Mesmo Augusto Senhor declarar a V. Ex. , 
para o fazer constar ao referido Commandantc das 
Armas, que semelhanle medalha deve ser aYcrhada 
nos assentamentos das praças que fizcrão a dita Cam
panha , lendo a ella igual direito as praças que , 
por qualquer motivo justificado, forão retiradas de
pois de rendida a força do General Oribe; c outro
sim, que V. Ex. faça publicar officialmenle o c i lado 
Decreto para conhecimento do Exercito. 

Dens Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara 
Bcllcgardc. -Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
tlo Sul. 
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N. 0 231.- FAZENDA. -Em25 de Outubro de 1~53. 
Sobre fianças, independente de justificação judicial. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao Officio do 
Sr. Inspector da Thcsouraria de fazenda da Provín
cia de Pernambuco de 17 de Agosto ultimo, sob n." 
1 Ol.l , lhe tlcdara que , nüo sendo contraria ú te i a 
pratica constante do Thcsouro Nacional c Thcsoura
rias de Fazenda de acceitarcm e tomarem-se as fianeas 
indcpPndente de j uslificaçüo judicial da idoneid,{de 
dos fiadores, saho quando tal justificação se torna 
necessaria por alguma circunstancia (}Ue só pnwar-se 
pódc perante a Autoridade judiciaria , a que devem 
<ts partes recorrer, serrindo então a justificaçiio de 
documento , ú Yista do qual a Autoridade administra
tiva julga da idoneidade dos fiadores ; não h e indis
pensavel a justificação judicial nos casos de prestação 
de fianras. 

Se "pois na especie , dt~ que trata o referido Offlcio, 
entendia o Procunulor Fiscal que não estava prova
da a idoneidade do fiador, cumpria crue assim o 
declarasse, re(ruerendo o que julgasse a bem dos in
teresses da Fazenda Nacional; mas harendo o lns
pector da Thesouraria, nào obstante as razões que 
elle apresentou, acceitado a fiança , mandando que 
se lauasse termo , ficava-lhe o direito de representar 
ao Thesouro Nacional, e não devera oppor-se, como 
se oppoz ao despacho do mesmo lnspeetor , que 
não se pódc reputar illegal, não só porque não 
offende á Legislação em vigor, como porque o Ins
pector da Thcsouraria he a Autoridade a quem, na 
fórma do Art. 1. 0 § 9." do Decreto de '22 de No
vembro de 1~51 , compete deliberar sobre a idonei
dade c acceitaçtio da fiança, com audiencia previa do 
l)rocurador Fiscal, conforme a disposição do Art. 
33 ~ G. o do citado Decreto. 

Thesnuro Nacional em 2:) de Outubro de 18;);3. -
Yiscondc de Paranú. 
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N.• '23.2.- Em '26 de Outubro de 1853.- Os Em
prt·gados despachados ou removidos de humas para 
outras Repartições deFazenda não tem diretto á perce
]JÇÜO do ordenado. rlo lugar que deixão até tomarem posse 
dos novot>_ para que são· deRpachados ou tran.~{eridos. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Piauhy, em resposta ao 
seu O!Jicio de 6 de Abril: do anno passado, n. • 35, 
que menos regularmente procedeo mandando conti
nuar a João Antonio Vaz Portella, nomeado Conta
dor da Thesouraria do Maranhão, embora sob fian
ça o ordenado do lugar de Contador da instincta The
souraria dessa Província , desde que o deixou de exer
cer até tomar posse daquelle ; por quanto , segundo 
a doutrina do Art. 61 do Decreto n. • 736 de 20 
de Novembro de 1850, os Empregados despachados ou 
removidos de humas para outras Reparhções da Fa
zenda não tem direito á percepção do ordenado do 
lugar que deixão até tomarem posse dos novos para 
que são despachados , ou transferidos ; qwe nesses 
casos são as ajudas de custo concedidas com au
gmenlo da quantia, que o Empregado devia de perce
ber em quanto está fQ,a do:. exercício do lugar, cal
culado pelo tempo püSsivel para viagem; c que me
nos regular foi ainda o seu procedimento mandan
do-lhe abonar a gratificação que percebia o dito Em
pregado na qualidade de Contador da Thesouraria de 
I<'azenda da mencionada Província de Piauhy, pois 
(}Ue não linha mais direito á ella desde que ces
sara o exercício do emprego , nem a Ordem de 24 
de Fevereiro de 1848, que o mesmo Sr. Empregado 
invoca para justificar o seu acto era applicavel ao 
caso, visto que a sua disposição suppunha o referido 
exercício ; mas atlendendo a que a aJuda de custo mar
cada ao dito I)orlella para o seu tran!lporte do Piau
hy para o Maranhão não foi excessiva , huma vrz 
quP (pyp tiP muuar-sr para " Provinf'ia ('0111 toda a 
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sua família , c no mais que occorreo , e de que o 
Sr. Inspector dá conta no dito seu Olficio , approva 
a despeza assim feita, a qual pela razão que fica 
exposta deverá ser classificada como ajuda de custo. 

Thesouro Nacional em 26 de Outubro de 1853. -
Visconde de Paraná. 

N." 233.- Em 26 de Outubro de 1833. - As adju
dicaçoes de bens de raiz, lançados em partilha para 
pagamento da taxa de herança ou legado á Fazenda 
Provincial, estão sujeitas ao pagamento da siza. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro N acionai , em resposta ao Officio do Sr. 
Inspector da Thesouraria da Província de Pernam
buco de 30 de Julho deste anno, sob n. o 100 , lhe 
declara que verificando-se nas adjudicações dos bens 
de raiz que em partilhas são lançados á Fazenda Pro
vincial para pagamento da taxa de herança e legados 
a doação in solutum da qual se deve o imposto da 
siza, c estando a mesma Fazenda obrigada a todos os 
impostos geraes de que não he exempta expressamente, 
por acto Legislativo; e não havendo o Artigo 21 da 
Lei n. • 719 de '.28 ele Setembro ultimo cornprehencli
do as referidas adjudicações, he claro que estão sujei
tas ao mencionado imposto. 

Thesouro Nacional em 26 de Outubro de 1853.
Visconde de Paraná. 
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N.o 234.- GUERRA.- Aviso em 28 de Outubro de 
1853. -Ao Sr. Ministro da Fazenda 1 resolvendo du
vidas a respeito da diaria que compete ás praças de 
prct sentenciadas. · 

Rio de Janeiro. lUinisterio dos Negocios da Guer-
ra em 28 de Outubro de 1853. · 

Illm. c Exm. Sr.- Devolvendo a V. Ex. o Officio 
do Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provín
cia do Espírito Santo I que acompanhou o A viso da 
Repartição á cargo de V. Ex. I com data de 14 de 
de Abril deste anno I cumpre-me d~clarar á cerca de 
sua ma teria: 1. o que as praças sentenciadas do Exer
cito tem direito á diaria de UO réis para seus 
alimentos I na fórma do Decreto N. o 421 de 26 de 
Junho de 1845 I ~uc elevou a dita diaria I a qual an
tes era de 80 réis: 2.0 que o individuo 1 a cujo res
peito versa a duvida daquelle lnspector I deve rece
ber o mencionado abono pela Repartição da Guerra I 

não obstante a circunstancia do Artigo 4." da Pro
visão do Conselho Supremo Militar de 21 de Maio 
de 1829 I á que se refere o Artigo 13 das lnstruc
ções de 10 de Janeiro de 1843; por quanto I embo
ra sentenciado a mais de seis annos de trabalhos , 
não foi entregue á outra Repartição I e está cumprin
do a pena em huma prisão militar. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Pedro d' AI cantara Belle
garde. - Sr. Visconde de Paraná. 
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N.o 235.- Circular em 29 de Outubro de 1853. -
Aos Presidentes de Pt·ovincias, mandando pôr em in
teiro vigor as ~isposições das ~irculares 9~e vedão a 
declaração de dw~das de vencunentos mdttares nas 
escusas de serviço. 

Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guerra 
cm 29 ele Outubro ele 1853. 

Illm. e Exm. Sr. -Subindo a esta Secretaria d'Es
tado Certidões de baixa do serviço passadas por Com
mandantes de Corpos , que nellas incluem dividas 
de soldos e fardamentos, contra o que expressamente 
determinou-se nos Avisos circulares deste Ministerio , 
rlatados de 2-i de 1\Iaio de 1844 e 14 de l\Iarco 
de 184 7 , podendo , de semelhante irregularidade , 
resultar prejuízo aos Cofres Publicas: declaro a V. Ex., 
de Ordem de Sua l\Iagestade o Imperador , que devé 
mandar pôr, em inteiro vigor, as disposições dos 
r :i ta dos A visas circulares. 

Deos Guarde· a V. Ex.- Pedro d'Alcantara Belle
garde. - Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
d0 Sul 

N." 236. - Aviso em 29 de Outubro de 1853. -
Ao Contador Geral da Guerra, declarando que o Di
rector das Obras militares póde despender como jul
gar maú conveniente o dinheiro que recebe para des
pezas miudas. 

Rio de Janeiro . .Ministerio elos Negocios ela Guer
ra em 29 de Outubro de 1853. 

Declaro a V. S., que a quantia de duzentos mil 
réis mensaes que recebe a Directoria das Obras mi
litares , para despezas miuclas, póde ser despendi
da pelo modo que o respectivo Director julgar mais 
conveniente, segundo as necessidades do serviço, 
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huma vez que seja a despeza competentemente docu
mentada. 

Deos Guarde a V. S. - Pedro d' Alcantra Belle
garde. - Sr. Contador interino. 

N." 237. --Circular em 29 de Outubro de 1853. 
A os lnspectores dos Corpos, recommendando que pro
cedão aos mais escrupulosos exames, quando inspeccio
narem qualquer força em ordem a evitar que se 
tirem vencimentos de praças não existentes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 29 de Outubro de 1853. 

Acontecendo algumas vezes , como já tem che
gado ao conhecimento do Governo , que ha irregula
ridades nas relações de mostra dos Corpos , tirando
se vencimentos para praças que não existem, ou es
tão fóra do serviço dos mesmos Corpos, c cumprin
do que haja todo o cuidado em acautelar-se 1mm 
tão grande abuso; Determina Sua l\Iagestade o Im
perador que V. por occasião de inspeccionar qual
(Iuer força do seu districto', proceda, a semelhante 
respeito, aos mais escrupulosos exames. 

Deos Guarde a V. - Pedro d' Alcantara Bcllc
garde. - Sr. Inspector do 2. 0 Districto. 

~. 0 238.- FAZENDA Em 29 de Outubro de 1853.
Os Contribuintes só se pódem eximir do pagamento 
das taxas a que estão sujeitos mediante conhecimento 
em fórma, passado por Empregado competente, c no.~ 
termos da Lei. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nocional , tomando em consideração o 
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expendido em o Officio n.o 1:2 do Procurador Fiscal 
da Thesouraria de Fazenda da Província do Espírito 
Santo , dirigido a Directoria Geral do Contencioso com 
data de 27 de Novembro do anno proximo passado. 
e sobre o qual informou a mesma Thesouraria em o 
Officio n. • 3 de 1 O de Janeiro ultimo, declara ao Sr. 
Inspector da referida Thesouraria, que regularmente 
tem procedido á cerca dos contribuintes, que se tem 
apresentado com recibos indevidos; visto que só se 
podem os mesmos conlribuinites eximir do pagamento 
das taxas, a que estào sujeitos mediante conhecimento 
em fróma, passado pelo Empregado competente, e nos 
termos da Lei; cumprindo que seja o sobredito Procura
dor Fiscal advertido por autorisar com sua opinião, no 
desempenho de seus deveres, o principio contrario. 
dando como valioso o recibo de Empregados incompe
tentes contra a escripluraçflo da Rcpartiçiio fiscal, que 
sempre foi tomada como prova sufficicnte em Jmzo 
{' fóra dclle. 

Thesouro Nacional em 2n de Outubro de 1853.
\"isconde de Paraná. 
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COLLEI.CAO DAS m~CISÜES DO f.O\EBNO no 
-BRASIL. 

1 R:í:L 

TOMO 16 L\ DER i'\ O L I . " 

K. a 209. - JUSTICA. - Aviso <lc 3 de 1\'ovcndJnl de 
1853.- Ao Pl'csidente da Província do Ceará, rle
clarn que não são devidos ordenados ou 1;cnr:imcnto.~ 
aos scncntuarios c proprictarios de quaesqucr olficio.~ 
on emprrgos que síio extinrfns nu af1olido.~ , {tmndo 
dles mn exercício. 

l\finisterio dos l\'egocios da .Juslif,iL Hio dP .Tnn<>iro 
cm a <lc Novrmbro de 18:-i:l. 

Ilhn. e Exm. Sr. - Tendo sido prcsrntr a Sua 
Magestadc o Impemdor com o Oflicio de V. Ex. dP n 
de Setembro ultimo, o requerimento do Padre Mathins 
Pereira de Oliveira, Parocho collado na extincta Frc
guezia de 1\'ossa Senhora do Carmo dn Flores, dessa 
Província, pedindo o pagamento da congrua corres
pondente ao tempo em. que tem estado avulso, l'lll 

consequencia da cxlineção daquella Freguezia: Manda 
o l\Icsmo Augusto Senhor, Conformando-se com o pa
recer do Procurador da Coroa, l''azenda e Soberania 
Naeional, f]'UC foi ouYido a este respeito, Dcelarar a 
r. Ex. para o fazer constar ao referido Padre, qur, 
por di~'>posições expressas e muito antigas estú estabc
Jceido o principio de que não siio devidos ordenados 
ou vencimentos aos proprictarios c scrventunrios de 
quaesqucr oflicios ou empregos que são cxtinctos ou 
abolidos, fie ando clles por conscquencia sem exerci cio: 
I' nesta conformidade nenhum direito trm o dito Padr<' 
ú congrua do beneficio rxtincto. 

llrns Guarde a Y. l~x. - Josó Thomaz Nabuco d1' 
.\ranjo.- Sr. l)rrsidrnfc da Proyinrin do ff'nr;Í. 
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N.o ;HO.- FAZEl\DA. -Em 3 de No-rembro de 18~.:L 
Sobl'e o pagamento da siza ·de hum contracto de 
compra e venda com grande antecedcncia á cclebraçüo 
da respectiva escriptura. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thsouro Nacional, deelara ao Sr. Inspeclor da Thesou
raria de Fazenda da Província do Ceará, em resposta 
ao seu Officio de 8 de Abril ultimo, sob n.o 27, que 
não ha disposição de tei nem razão alguma plausí
vel de direito ou de convcniencia dos interesses da 
Fazenda Nacional, que prohiba ou obste ao facto 
de pngar-sc a siza de hum contraclo ele compra c venda 
~om grande antccedcncia á celebraçáo da respectiva es
criptura: por quanto sendo a siza devida, não da cscri
ptura, mas do conlracto, póde acontecer, c muitas n·
zcs acontece , que fique este perfeito c acabado pelo 
nccordo dos contrahentes na compra c venda da cou
sa, e no preço dclla; quando em consequencia dis
so seja a mesma cousa entregue pelo vendedor ao 
~omprador, recebendo o preço ou fiando-o , c desde 
mtão se deva pagar a siza , ficando entretanto para 
depois a celebração da cscriptura, a c to este em que 
tem de apresentar-se o conhecimento em fórma do pa
gamento do referido imposto. 

Não póde por tanto rejeitar-se por parte da Fa
zenda NaciOnal o bilhete da siza apresentado, de que 
trata o mencionado Officio; e como he possiYCl que 
houvesse accordo c coluio em prejuízo do actual ar
rematante da siza , declara ao mesmo Sr. Inspcctor , 
que qualquer questão dahi resultante deverá ser vcn
hlada pelos interessados e pelos meios competentes , 
os quaes não são por certo os administrativos .. 

Thcsouro Nacional em 3 de Novembro de 1853. -
Visconde de Paraná, 
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N." 241.- Em 3 de Novembro de 1853.- O Solici
tador do Juizo de A úsentes promovendo os interesses 
da Fazenda Nacional não póde solicitar ao mesmo 
tempo por parte de outros, cujos ,interesses sejão diversos 
daquelles. 

O Visconde de Parana, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Provnicia de Pernambuco, que 
tendo o Solicitador do Juizo de Ausentes, em desem
penho das funcções do seu emprego, de promover os 
termos de inventario e mais arrecadações , e de reque
rer o que for a bem dos interesses da Fazenda Nacio
nal, nüo póde ao mesmo tempo solicitar por parte 
tle outros, cujos interesses sejão diversos daquclles, 
sendo por tanto claro que o solicitador do Juizo de 
Ausentes da Capital dessa Província irregularmente pro
cedeo requerendo c representando em Juizo pelo Con
sul Portuguez no processo de inventario do falecido IHa
noel Hodrigues Costa, quando talvez tivesse de requerer 
contra elle, incorrendo assim em responsabilidade por 
esta falta no cumprimento de seus deveres. 

Thesouro Nacional em 3 de Novembro de 18G3.
\"isconde de Paraná. 

N. u :2 í2. - Em 4 de Novembro de 1853. - Sumenlf~ 
se cobm sello dos livros mencionados na l.Jlasse 1. •, 
Sec~;iio :l.", Art.· 37 do Titulo 2: do Regulamento de 
1 O de Julho de 1850. 

111m. e Exm. Sr.- Hespondendo ao seu OfJicio dt~ 
22 de Julho ultimo, sob n. o 39, em que V. Ex. expõe 
a duvida apresentada pelo Juiz de Direito da Comarca 
de Cabo Frio , se á vista do A viso de 5 de Abril do 
anno passado, estão tambem exemplos do pagamento do 
sello os livros de qualificaçüo de Jurados, os de aprc
scntaçáo de estrangeiros e os dos termos dos juramc!ltos, 
qw~ se (klercm a diversos rmprt>gos, os •ptat' ! IIÜU 



.\1' <H.:ilúu cotuprehendillus nas t'\.tT[li}II'S <lu Art. ;1:!., 
\l'lll induitlus lHlS disposiç<H'S do Art. :J7 do Begula
mento Jc 10 de Julho de 18GO; vou dcdarar-lhc que , 
na conformidade do Art. 33 do citado Hcgulamento, 
somente se cobra o imposto dos liuos mencionados 
Ha Classe 1.", Scc(·<Io :l.", .\rt. :n do Titulo :2.": 
assim o declara igtiahnPnlc o Art. ;,_2 ~ 8. 0 do mes
mo Hegulamenlo, harcnt!IJ rstalH:lccido a regra de tal 
n:rrnp~üo o A riso a que s1· refere o Ollicio de Y. Kx. 

J)eos Guarde a V. Ix. Palacio do Rio de .Janeiro 
t•m i tlc Novembro de v.;:-,:L- \"iscoiHle de 1\u·anú. 
Sr. l'rcsitkntc da Província do lho <le Janeiro . 

.'i." 2l:L- bu !) J,. \O\ eu tino de u;.:-,:J. - Com 11 

,.opiu dos Termos de contractos, derem remcllcr-se us 
m·ramcntos c mai.ç JWJIPÍ~ relatiws ao conwrso. 

O \isconde dP Pamnú, Presidente do Tribuual 
do Thcsouro Nacional, em additamcnto ú Circular 
(le 22 (le Setembro do anno proximo findo , n. o 20 , 
ordena aos Srs. Inspcctores das Thcsourarias de Va
zcnda, <JUC , quando tiverem de rrmetler copia dos 
Termos dos conlraelos, de (rue trata a mesma Circular, 
dPn~rüo üwalmenlc rcmrltcr os on·mnentos das obras, 
P todo o l'roccsso relatiro ao cOI1curso, e sua adju
tlic;u•ii.,,. 

,,Thcsouro \acionai em !l de ~ovembro de 18:-,:J. 
\ iscmH1e de Paranú. 

N." :.:!4.1.- Em \l de ~oyemhro de 18::J~L- Sobre a 
UJljilicarâo das disposições dos Arts. S(i c 87 do 

lk']lllamcnto de 1 O de J11lho de 1S:10. 

( l \ isCiliHlr de l'arallÚ , Prc~idl'lllt• tlo Tribunal 
d11 Tlt<:SI)Ul'•l :\;tt.·iuual, l'ar;t resohcr a dll\ida que 
nu:•IITt' SI' fiS .\rfs. Sf\ .. S7 do lk~tdntlll'U!u de to 
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de .Julho de 1~50 súo lamiJem uppli~areis ás AuttJ
ridaucs Judiciarias que nos Autos r papeis, em que 
se tiver averbado hum sello maior ou menor do <tuc 
u devido , praticarem algum dos aclos de que fazem 
menção os §~ 1. • e 3." do ultimo dos citados Artigos; 
declara aos Srs. Inspectorcs das Thesourarias <lo Fa
zPncla fJUC a responsabilidade daquellas Autoridades, 
<'Ill quanto em pratica C);tircr o pagamento da taxa 
do scllo por meio de averlnu;fto nas Estações Fiscacs, 
tlllicmnentc deve ler lugar ou em caso de falta abso
luta tlc averbação, ou quando esta 1iver sido feita 
por pessoa incompetente. 

Thcsouro Nacional em ~ <lc Norembro <k I H~~~L 
\ iscondc de Paranú. 

_,\.
0 213. -Em 10 de Non·mhro du U~G:L -- .llawla 
proceder na {órma da Lei a respeito das alicna~:ucs 
dos l·ens de patrimonio do Convento do Carmo de 
O/inda; declarando que ás Assemb/eas Prorinciaes não 
compete legislai' sobre os bens das Corpo r arues de mão 
morta. 

Illm. e Exm. Sr.- Hccchi o Oflicio de ti de Outu
bro ultimo, sob n." 48, em que V. Ex. dá conta de havrr 
ordenado ao Procurador Fiscal , <ple procedesse na 
fúrma da tci para evitar o ex!rario dos bens do 
patrimonio do Convento do Carmo da Cidade de Olinda , 
por lhe constar fJtle o respectivo Prior estan1 wwlcudo 
alguns dos ditos bens, fJllC nii.o podem ser aliPwulos 
sem a competente licen~a; e em resposta lenho de dc
darar a V. Ex. , que hc mister proseguir-se nos termos 
e mais deligencias necessarias para seguran~a ela l'a
zcnda Publica ; c verificado o abandono ou extincc;ão 
de fado da Communidadc c administraciío do Convento, 
proceder-se na conformidade da Legtsluc:fw em vigor 
sobre hens vagos para srrem incorporados ao dorni
mo elo Estado. 

E purrpte possa succeder que liJ'Jld!'l'l;;t lqc_itilllu 
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aJmiuistradur, uu <{Ue o supposto abandono ou ex
lincção se nüo tenha verificado , ou se verifique , sendo 
cert? gue ha dessipação ~le bens com .o fim de frustrar 
o dtretto eventual da Fazenda Pubhca, cumpre que 
se inventariem e arrolem todos os bens, dueitos e 
acções, para prevenir-se o descaminho delles ; c 
reconhecendo-se que sobre alguns bens se derão con
traclos aleatorios , cumpre igualmente que se provi
uencie de modo que se observem as disposições da 
tei de U de Dezembro de 1830 , tanto nos referidos 
contractos como nos onerosos, c não só a respeito 
dos immoYeis como a respeito dos moveis e semoventes. 

E por esta occasião julgo comenicntc declarar 
outrusirn a Y. Ex. , para remover futuras questões , 
<JUC os bens dos Conventos c Communidades religiosas 
que se extinguem não pertencem á Fazenda Provincial, 
uem as Asscmbléas Provinciaes são competentes para le
gislar sobre taes bens. Pelo Acto Addicional á Constitui
ção tlo Imperio só compete áquellas Assemhléas legislar 
sobre üs Corporações, e não dar destino aos seus bens, 
como já foi declarado pela Resoluçfw de 14 de Ou
tubro de 1836; nem favorece a intelligencia con
traria o argumento que se pretenda deduzir da lei 
que attribuio ás Províncias a renda do << evento ;; , 
por quanto supposto na expressão gcnerica de << bens 
vacantes » , ou na disposição igualmente grnerica da 
Ord. L .2. 0 Til. .2fi ~ 17 << bens a que nüo hc achado 
senhor certo ;; , estcjüo comprehendidos os denomi
nados do cyento ;> , todaYia diflercncão-sc estes das 
mais espccics de hens vagos, como o· revehlo tamhem 
as proprias palavras de que se usa « Lens do evento. 

Na verdade os Lens das Cmporações religiosas 
cxtinctas estão nos mesmos termos dos das pessoa:-~ 
que mmwm sem descendencia , e sobre que não 
houve disposição testamentaria; por outro lado, ai
nuns ha que podem mesmo ter a natureza de Capellas 
vagas , sendo o resullado de doações sub condições 
inhercntes a Capellas, as quaes pelo correr do tempo, 
~' prla fr_,n;n e inf1uencÍ<l das Orckns nwuasticas pas-



s;'trào desapercebidos, convertendo-se no patrinionio 
([as Ordens, sem que se tivesse . attenção alguma ao 
seu fim o onus ; ouLros são o effeito de doacõcs 
Regias , de infracçõe~ ·e dispensa~ das Leis da amÓrli
saçiío, muitos do esbulho e usurp~çõcs; ou de legados 
r heranças indevidas , e grande parte finalmente de 
dons dos fieis para a sustentação do Culto Divino ; 
não se podendo por tanto capitular sob a denomi
narão de bens do « evento. 

· E ainda que se considerem os bens em questão 
como bens <(pro derelicto }>, nem por isso se confun
dirão com os do evento: - estes são aquelles de 
flUe trata a Ord. do L. 3. o Tit. 94 , que sem dono 
andão vagando de huma para outra Jlarle, ou mu
dando como o mesmo vento muda , donde lhe vem 
a denominação ; distinguindo-se assim dos bens pro
priamente perdidos , c que se achão , que tem por 
consequenCia senhor ; e pois ainda que senhor certo 
não lhe seja achado, ainda que se considerem tam
bem <( inwntos >> não se podem todavia reputar do 
<( evento >> ou « do vento }) conforme a phrase antiga e 
da Ordenação ; sendo vagos , que não pertencem <Í 
I<'azenda Provincial segundo a Legislaçiio em vigor. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do llio de .Janeiro 
rm 10 de Novembro de 1853. __,..Visconde de Paranú. 
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 
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N." 21.().- JUSTIC.\.- Aviso de 10 de Novembro d(• 

1853.- Ao Presidente da Pro'I.Jinda de Pcrnamlmco, 
sol rendo n tluúda por clle proposta: . se pelo facto 
de ser alterada a dc1:isiio .indiciaria de qualquer Ter- ~ 
mo, qurr pot 1:ia de desmembraçiio ou de annc.rn- , 
çúo, se tlrrc ]H"oretla a nora nomeação do.~ suppl en-
te.~ dos .Titi::cs Jll11nicipacs, ou ronscn:ar a c.ristcntc, 
oindll quando af~tum dos supplentes já não prrtençn 
rlomitilioriamentc ao Trrnw donde foi desligado. 

MinislPrio dos Ncgocios da Jusli~:a. Rio de Janeiro 
em 1 O de Nowmbro ·de 18:13. 

Illm. c Exm. Sr.- Em seu Oflicio de 26 de On
luhro ultimo, sob n." li!l, propoz V. Ex. a scguin
lc duYi!la: se pelo fado de ser alterada a divisào 
judiciaria de qualquer Termo, (rucr por via de des
memhraçáo , quer de anncxa\~âo, se deye proceder a 
noYa nomcaçáo dos Supplentcs dos Juizes Municipars, 
ou conserrar a existente, ainda quando algum dos 
Supplentes jú não pertença domiciliariamente ao Termo 
donde foi desligado: Sua l\lagestade o Imperador a 
!piCm foi presente o referido 011icio, Manda significar 
a f. Ex. crue o Art. 5." do Decreto n." 6~9 de 2l 
de Novembro de 18í9 resolve a durida proposta; por 
quanto á vista delle nào he permiltido fazer nomea
ções judiciaes durante o quadriennio, em quanto nüo 
Psliver totalmente esgotada a lista dos primeiros no
mrados. 

Dcos Guarde a Y. Ex.-Josó Thomaz Nabuco tle 
Araujo. -Sr. Vresidrnle da Província dr Pernambuco. 
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N." 2{7.- Aviso de 15 de Novcmhm de 1853. -'"h 

Presidente da Província ·do Maranhão, resolvendo' a. 
duvida propostá pe~o -f~Of!lOtor Publico da C01'!arca de 
PasttJs Bom, <úe-,r~~Utclt() aos, réos, 9uando tnterpu
zercm os recursos· de que trattio m §§ 3. • c -i. o db 
Art. 438 do Regulamento n.• nor;~e 31 de Jancit·o 
de 184,2, juntar ás razões e traslados outros quaesquer 
documentos, embora estranhos ao processo da formação 
da culpa. 

Ministerio dos Negocios da lustiçlt. Rio de Janei
ro em 15 de Novembro de 1853. 

Illm. e Exm. Sr. - Foi presente á Sua Mages
tade o Imperador o Oflicio de V. Ex. de 16 de 8e
tembro ultimo, sob n.• 28.-i , em que participa que 
sendo consultado pelo Promotor Publico da Comarca 
de Pastos-Bons , d'essa Província : - se he licito 
aos réos, quando interpuzerem os ·recursos de que 
tratão os§§ a.· e .t.· do Art. 438 do Regulamento 
n. • 120 de 3f de Janeiro de 184!, juntar ás razões 
e traslados outros quaesquer documentos , embora es
tranhos ao processo da formacão da culpa ' respon
deo V. Ex. que semel~tante arbítrio h e vedado 'Pel~s 
Arts .. u2 e 444 do cttado· Regulamento, no pnmet
ro dos quaes se permitte apenas aos réos o especi
ficarem todas as peças dos Autos de que se pretenda 
traslado para documentar o recurso , e no segundo 
se confirma a mesma doutrina , quando expondo-se 
o modo a seguir no seguinte expediente do recurso, 
se mandão observar as disposições parallelas da tei 
de 3 de Dezembro de 1841 , segundo as quaes (Art. 
73) deve o recorrente juntar á sua petição todos os 
ditos traslados c razões, á saber, traslados e razões 
extrahidas dos Autos, e não aliundc , á vista do que 
claramente dispõe o Art. 72 da referida Lei : Houve 
o ~Iesmo Augusto Senhor por bem não approvar a 
decisão de V. Ex. , por contraria ao espírito da Lei de 
3 de Dezembro de 18H , Art. 25 § 3:, c Art. 50, 
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·em os· qu~es ·está tons~ad.O comb pr~ncipio. do proJ 
césso crlmm&l·- O ma1s amplo conheCimento da ver
·dade. e circunstancias do facto, ou ex-oflicio ou á 
. requerimento de ·partes, sendo que h e esse C6}nheciJ 
mento o principal objecto das provas judicíaes, e foi 
por virtude do dito principio que os Avisos de. 13 de 
l\Iaio de 18.!5 e 17 de Dezembro de 1850 permittí
rão a exhibicão de documentos , este no acto do in
terrogatorio , · e aquelle por occasião dos recursos ; 
sendo só prohibida a inquirição de testemunhas da 
defesa , porque ·altera e demora os termos do pro-
cesso : nem o Art. 73 da Lei e Regulamento por j 
V. Ex. citados, e nem outra alguma disposição pro-

1
.! 

hibc que o recorrente, dentro do termo que lhe h e 
concedido, _ajunte. documentos obtidos aliunde , ou f. 
não extrahidos do processo: a. especiHcaçáo das peças í 
dos Autos , de que o recorrente pretende traslado i 
( Art. 72 da Lei ) não importa a prohibição que V. 
Ex .. induz; essa especificação he exigida pelo dito 
Artigo para regular os prazos dos recursos ( Art. 7.5 
da mesma Lei ) conforme a quantidade c qualidade 
das mencionadas peças. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província do 1\laranhão. 
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N." 2!8.- Aviso de 17 de Novembro de 1853 . .,.;.... Ao: 
Presidente, da Provineia de Pernambuco, declara que 
a J.ei de 9 de Dezembro de 1830 e Decreto de ~i8 
de Novembro· de:J~9 só tlm applicação ás Orltms 
Regulares, e não comprehendem as Ordens Terceiras, 
Confrarias i e Irmandades, as quaes ·em os seus con
tractos se regem pelos . Compromis• respectivos , ; ~: 
disposições do Direito Civil. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.· Rio de Ja: 
nciro em 17 de Novembro de 1853 .. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi pr~ente a Sua Mages
tade o Imperador o Officio de V. Ex. de 15 do 
mez proximo passado, sob o qual remetteo, com 
informaÇão favoravel , o requerimento de Manoel 
Figueiroa de Faria, pedindo licença para permutar a 
casa terrea n." 12 de sua propriedade, cita na rua 

· das Trincheiras dessa Cidade, com a de n. o 42 da 
rua das Cruzes pertencente "á Ordem Terceira de 
S. Francisco, por estarem cumpridas as disposições 
do Decreto n. o 655 de 28 de Novembro de 1849 ~ 
o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem, ouvido 
o parecer do Conselheiro Procurador da Coroa, fa
zenda e Soberania Nacional, Mandar declarar a V. Ex. 
que à Lei de 9 de Dezembro de 1830, e Decreto, de 
28 de Novembro de 1849 ,,$SÓ tem applicação ás Or
dens Regulares, e não comprehendem pS Ord~ns 
Terceiras, Confrarias e Irmandades, as quaes em os 
seus contractos se regem pelos Comptomissos respecti
vos, e disposições do Direito Civil; sendo que pel~ 
Lei de 22 de Setembro de 1828 , Art. 2. o, a subro
gaÇão dos bens inaliena"eis c0111pete aos Juizes de 
1. 4 instancia. : · · ·; 

Deos Guarde a V; Ex.- José Thomaz Nabuco 
dé Araujo.- Sr. Presidente da Província de Pernam
buco: · · 
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N.o 249.- GUERRA.- Aviso em 17 de Novembro de 
1853.- Ao lnspector da Pagadoria das Tropas man
pando abonar gratificação aos Professor~. e Decuriões 
·cfas E'scolas de t.•• :letras dos Corpos aba-...declarados• 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 17 de Novembro de 1853. 

De Ordem de Sua ~Iagestade o Imperador mande 
V. S. abonar a cada hum dos Professores das Escolas 
de 1 :· letras das Batalhões 1. o d' Artilharia a pé e 
1. • de Infantaria, e do 1. o Regimento de Cavallaria 
a gratificação mensal de 16 .t1l 000, e aos respectivos l 
Decuriões a de 8. ~ 000 , procedendo-se para esse fim ' 
como se pratica com os da Escola do Batalhão do ' 
Deposito. · 

Deos Guarde a V. S. - Pedro d' Alcantara 
Bellcgardc. - Sr Antonio Rodrigues de Araujo ~asto. 

N.o 250.-Aviso em 17 deNovemLro de 1853.-An 
Commandante das Armas da Côrte, communicando 
ter-se mandado abonar gratificação aos Professores c 
Decuriões das Escolas de 1. •• letras dos Corpos abaixo 
declarados, e exigindo que remctta o pedido de arti
gos para ellas funcciona1·em por seis metes, c o 
mappa mensal dos respectivos discípulos. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 17 de Novembro de 1853. 

Illm. c Exm. Sr. - Tendo-se expedido ordem 
á Pagadoria das Tropas para se abonar a cada hum 
dos Professores das Escolas de 1. •• letras do 1.0 Ba
talhão d' Artilharia a pé , 1. o de Infantaria , e 1. o 

Regimento de Cavallaria a gratificação de 16~000, 
e a de 8 ~ 000 aos respectivos Decuriões ; cumpre 
que V. Ex. remetta agora a esta Secretaria d' Estudo 



t UH) 

o pedido de artigos , para seis IJlczcs , a fim "de se
rem fornecidos' pelo Arsenal . de Guerra nos p~cisos 
tempos; e mens~lm/en~ · h~m·· htappa dos discípulos 
que frequentarem ~. aula~' ·• com declaração das fattas 
que tiverem: ""e'~"~siín fi(!S ~t,r.~sll!~?ido o Officio· de 
V. Ex. sob n. o 632~ ·~ 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara 
Bellcgarde. -"Sr. Antero José Ferreira de Brito. 

N. o :2:il. -FAZENDA.- Em 19 de Novembro de 18:>3. 
Si:a da alienação do domínio util. 

·• 

O Visconde 1ie Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , em resposta ao Oflicio do Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província 

· do Pará de 27 de Setembro dé 1851, sob n." 10Zí, 
lhe declara que o Art. 5. o das Instrucçõcs do 1. o de 
Setembro de 1836 he tão claro e explicito que ne
nhuma duvida póde suscitar ~sobre o direito de exi
gir-se o imposto da siza das "àlienacõcs do dominin 
util e do usofructo; sendo a Ordem n. o 70 de 26 
de Agosto de 18.H e:x.clusivamente applicavel ao sello 
proporcional ; e por ,tanto, caso se prove que das 
coml?ras e vendas dos terrenos foretros á Camara 
:ftlumcipal dessa Cidade nio se tenha pago a respe
ctiva s1za, se devel'á não só proQeder contra os Tabel
liães que entervierão , nas Escripturas c quaesquer 
outros Empregados, por esse facto responsaveis, como 
promover a cobrança de imposição do imposto que 
se estiver devendo; para o que devolve ao mesmo 
Inspector o original 00 resultado do exame que se 
mandou fazer no livro das sizas. 

Outrosim declara ao dito Sr. Inspector que a 
fraude de pagar-se o referido imposto por preços me
nores do que .as das compras c vendas, em quanto 
nova Legislação outra ·co usa não decretar a tal res-
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peito , deverá ser punida na fôrma do AI vará de 3 
de Junho de 1809 § '9. 0 in fine. · 

ThesourO: Nacional em 19 de Novembro de 1853; · 
Visconde de Paraná. · >· · 4,; · 

N~· 252. -Em 19 de Novembro de 18::J3.- Sello 
das Cartas de liberdade.· 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , faz sciente ao Sr. lnspector 
da Thesouraria de Fazenda da Província do Pará 
de que, á vista das disposi~;ões do Art. 35 do Re
gulamento de 1 O de Julho de 1850 , identicas ás do 
Art. 20 do de 2G de Abril de 184!, no qnal a Por
taria de 3 de Janeiro de 1850 de(jlarou comprehen
didas as cartas de liberdade para pagar o sello fixo 
de 160 réis, bem resolveo o mesmo Sr. Inspector a 
Consulta do Collector da Frcguezia de S. Caetano em 
Officio de 3 de Abril do anno passado , decidindo 
que taes cartas devião pagar o sobredito sello ; e 
fica assim respondido o seu Officio de 2 de Agosto 
ultimo, sob n.• 93. · 

Thcsouro Nacional em 19 de Novembro de 1853. 
Visconde de Paraná. 

N. o 253. -Em 21 de Novembro de 1853.- Sobre 
as fiança~ do vaúllwme destinados para a Costa 

d' Africa. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobre a decisão qúe V. ·Ex. 
proferio no requerimento em que José Carrena pedia 
que a fiança que tinha de prestar pelo accrescimo 
do vasilhame destinado para a Costa d' Africa' nà 
Barca Ingleza -· . Jenny-Linde ·- fosse limitada ao 
valor do mesmo vasilhame , e não extensiva ao na
vio e cargas , conforme exigira a Thesouraria de 
Fazenda dessa Jlrovincia; tenho de ohservar a V. Ex. 
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.que o Aviso·do Ministerio da J':l~a de 30 de._De
zembro de 1850 , que declara não ser applicavel 
aos navios estrangeirQ.!!. -o Art.ô · 7 ." da Lei n. o 581 
de 1 O de .SoWm~r~ ·9-i· ~ não· comprehende a fian .. 
. ça especl31 . img1d~r~' pelo·JAct. 33-§ 1.~ do Decreto 
.n.o 708 de 14 dttf'Oiltúbro -de 18M' para o vasilhame: 
por quanto aquellai :déclaração teve em vista a cir
.cunstancia de que sendo a fiança geral do citado 
Artigo imposto ao navio , embora não suspeito , uni
camente pelo facto de destinar-se á Costa d' AfrM:a, 
tornaria muito oneroso; se não. prohibitivo o com
mcrcio estrangeiro- pela difficuldade 1 e ás vezes im
possibilidade de encontrar semelhante fiança nas pra
ças do Imperio , alêrn da controversia que podia 
suscitar-se sob o direito , ou ligitimidade com que 
o Brasil o impunha a navios estrangeiros; e a men
cionada hypothese do § 1. o do Art. 33 he inteira
mente diversa , pois que o excesso de vasilhame 
constitue hum indicio de crime á vista deste Artigo; 
e então recahindo a fiança sobre o navio legalmente 
suspeitoso, ficão todos, nacionaes ou estrangeiros , 
sujeitos a ella pelos princípios expressamente esta
belecidos no Art. 1." do citado Decreto n.o 708 de 
U de Outubro de 1851. · 

Hespondo assim ao Officio de V. Ex. n.o 93 de 
12 do mez findo, que trata deste objecto. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro 
em 21 de Novembro de 1853.-+- VIsconde de Paraná. 
Sr. Presidente da Província da-'~ahifl. 

N." 254. - Em 23 de Novembro de 1853. - Esta .. 
be.lece nas Secções do Co•tencioso das Thesoura

ri•- registros das fianças. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
uo Thesouro Nacional , attendendo á conveniencia de 
PstaLJí'lerrr-se nas Secções do Contencioso das The-
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hypothecas c cauções dos ~ponsavois á Fazenda 
Nacional 1 á fim de reconhecer-se com facilidade não 
só a importancia , como a natureza, qua,Jidade , sufU
ciencia e mllis circunstaneias de taes obrigações ; com
munica aos Srs. lnspectores das mencionadas The
sourarias que, para o sobredito fim 1 requisita nesta 
data aos diflerentes Ministerios que as Repartições , 
que lhes siio subordinadas , enviem ás mesmas The
sourarias copia authentica de todos os Termos de 
fiança em vigor, dos· títulos de hypotheca, e de 
quaesquer outras cauções que até esta data se tenhão 
prestado nas ditas Hepartições; devendo os Srs. Ins-
pectorcs ordenar aos das Alfandcgas que dos Termos l 
de Assignantes , c suas fianças, remettão copia au- ~ 
thentica , não só dos que estiverem em vigor , mas Í 
dos que para o futuro se lavrarem. 1 

Thesouro Nacional em 23 de Novembro de 1853. 
Visconde de Paraná. 

N. 0 255. -Em 23 de Novembro de 1853. - Inven
tario dos proceuos pendentes nos Juizos do1 

Feitos. 

O Visconde de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro -tNacional, ordena aos Srs. lnspectores 
das Thesourarias dé Fazenda que , por huma Com
missão de Empregados das mesmas Thesourarias , 
fação inventariar os processos pendentes nos Juizos 
dos Feitos da Fazenda, entendendo-se para esse fim 
com os Juizes competentes , a quem riquisitarão a 
necessaria coadjuvação, e as Ordens convenientes 
aos Escrivães dos Feitos para que apresentem todos 
os processos , c dcem todos os esclarecimentos preci
sos. - A Commissão deverá antes apresentar-se ao 
Juiz dos }'eitos da l~azenda; -procedendo depois 
ao inwntario , organi~;ar{t, de accordo, com o respc
ctiyo Escrivüo , e nu conformidade dos modelos jun-
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tica de todos os processos pendentes , sendo h uma 
dos de natureza executiva, e outra dos de diversa na
tureza, estejão ou não em andamento , com declaração 
dos Termos em· qué se. acharem , c desde quando , 
comprchendendo .ás que estiverem pendentes por appel
lação ou qualquer outro recurso; na relação dos execu
tivos classificará as dividas segundo a sua origem, 
quanto for compativcl com a ordem alphabetica ; c 
informará sobre as causas da demora no seu anda
mento, c o que descobrir em prcjuizo da Fazenda. 

Thesouro Nacional em 23 de Novembro de 1853. 
Visconde de Paraná. 

N. 0 2Z>6.- Em 23 de Novembro de 1853.- Os Ter
mos de fiança dos Guardas Fieis de Armazens da Al
fandega e outros semelhantes devem ser prestados na 
Directoria Geral do Contencioso. 

O Sr. Inspector da Alfandega remetta ao Thesouro 
Nacional copia authentica dos Termos de assignantes 
de Alfandegas e suas respectivas fianças , não só 
dos que estiverem em vigor como dos que para o 
futuro se lavrarem; ficando na intelligencia de que 
os Termos de fiança dos Guardas Fieis·, c outros se
melhantes que se prestão nessa Alfandega deverão 
d' ora em diante prestar-se na Directoria Geral do 
Contencioso do Thesouro Nocional , á qual o mesmo 
Sr. Inspeclor enviará copia aulhentica dos ultimos 
Termos, mas somente dos que estiverem em vigor. 

Hio em 23 de Novembro de 1853. - Visconde 
de Paraná. • 
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N. 0 :2Ji.- Em 2:3 de Novembro de 1853.- E:~.:plica 
o Regulamento de 27 de Junho de 1845 , sobre 

arrecadação de bens de defuntos e ausentes. 

Illm. c' Exm. Sr.- Respondendo ao Officio de 
V. Ex. n." 13 de 2:2 de Agosto ultimo, tenho de 
declarar, que pelo Art. Lo do Regulamento de 27 
de J uulw de 18i5, que estabeleceo e regulou as 
cxcepçües do Art. 2. o do Regulamento de 9 de l\Iuio 
de 1812, ou marcou os casos, em que a arrecadação 
dos bens de defuntos c ausentes não pódc ter lugar, 
revogou o Art. 11 deste ultimo Regulamento na parte 
que exceptuava o caso, em que houvessem collate
raes notoriamente conhecidos : cumprindo scientificar 
a V. Ex., que o Aviso de 1:2 de Juneiro de 1846, 
que corrobora a doutrina dos citados Artigos não 
he apocripho , posto que não se ache na Collecção. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Uio de Janeiro 
em '23 de Novembro de 1853. - Yiscomle de Parantt. 
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

Copia do A t:iso de 12 de Janeiro de 1816 a . que se 
1·e(ere o :1l:iso supra. 

lllm. c Exm. Sr. -Devolvo a V. Ex. todos os 
ducumentos que acompanhàrão o seu Officio de 30 
de Dezembro ultimo, sob n. o cincocnta e quatro, a 
respeito da hercnça jacente do fallccido Domingos José 
da ~Iotta, c em resposta lenho de declarar a V. Ex., 
que alterando-se pelo Art. 1. o do Hcgulamcnto de 
27 de Junho de 1815, § 1. 0 , a disposição do Art. 
11 do Regulamento de 9 de Maio de 1842, segundo 
a qual se ooo deveria proceder á arrecadaçào dos 
bens daquellas pessoas CJUC deixarem na terra herdei
ros collatcraes notoriamente conhecidos , legalmente 
se procedeo á arrccadaçiio dos bens do intestado, 
que nüo deixou conjugo, ou herdeiros presentes as
eendentes, ou dcsecndcnlcs, a que conforme a direito 
pertença ficar em posse , e cabeça de casal para 
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proccJer ao inventario nos Termos do Ucgulamcnto. 
Para evitar irregularidades c abusos , que em taes 
arrecadações possão haver, foi que .no ltegulamento 
respectivo se estabeleceo a necessidade' de. serem feitas 
com aurJicncia e assisténcia do Procurador dos Feitos 
da fazenda, ou seu Ajudante, ou dos Collectores ; 
c he por tanto ao dessa Província que se deve re
commemlar toda a actividade e vigilancia a respeito 
da arrer;adnção de que se trata , a respeito de que 
ha bem fundadas suspeitas. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro 
em 12 de Janeiro de 1846. -Manoel Alves Dranco. 
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 0 2~,8.- Em 23 de Novembro de 18r,:l. - Scllo de 
h"ccnças das Camaras Muuicipacs. 

O Visconde de Paraná, Prcsidmte do Tribunal 
do Thesonro Nacional , declara ao Sr. Inspeelor da 
Thesouraria de l<'azcnda da Província do Pará , que 
estando as licenças expcdida.s pcla.s Cama r as Muni
cipacs para edificação e rcedificaçilo de casas sujeitas 
ao sello de '2 ;til 000 na conformidade do Art. 48 do 
ltcgulamcnto de 10 de Julho de 1830, bem resohco 
o mesmo Sr. Inspcctor a duvida proposta pelo Collc
ctor Ja Cidade de Santarcm pelo sentido que fica ex
posto , como se vê do seu Officio de 17 de Mar~o 
ultimo, sob n." 36. 

Thesouro Nacional em 23 de Novembro de 1853. 
Visconde de Paraná. 
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N. 0 259.- GUERRA.- Aviso em 24 de Novembro de 
1853. - Ao Jnspector da Pagadoria das Tropas da 
Côrte, determinando que s~ja augmentada a g~·atificação 
dos .dmanuenscs do Quartel General. 

Rio de Janeiro. lUinisterio dos Ncgocios da Guerra 
em '2.-i de Novembro de 185:3. 

Determinando Sua Magestade o Imperador que 
seja elevada a 10;tDOOO mensaes a gratificação dos 
Amanuenscs de 1. ·Classe do Quartel General da Côrte 
Antonio Maria Ilharco de Castilho, c Manoel Pinto 
Ferraz Nunes; e a 8.'IDOOO a dos de 2." Classe Anto-
nio Teixeira de Miranda, c Antonio Pedro Vaz; assim J 
o communico a V. S. para seu conhecimento e l>lxe- ~·. 
cu cão. 

" Deos Guarde a V. S. - Pedro d' Alcantara 
Bellegardc. - Sr. Antonio 1\odrigues de Araujo Basto. 

N. 0 2HO.- Aviso em 24 de NovemlJro de 1853.- Ao 
Di1·ector do Arsenal de Guerra, mandando 1·emetter 
semanalmente hum mappa do movimento da Enfermaria 
dos menores á Jnnta de Hygicne. 

Hio de Janeiro. l\línístcriu dos Negucíos da Guerra 
em 24 de Novembro de 1853. 

Remelta Ym. semanalmente á Junta de Hygiene 
Publica hum mappa do movimento da Enfermaria 
dos menores do Arsenal de Guerra. 

Deos Guarde a Vm.- Pedro d' Alcantara Belle
garde. -Sr. Dírcctor interino do Arsenal de Guerra. 
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N.o 261.- Circular em 24 de Novembro de 1853.
Aos Inspectores de Thesouraria~ de Fazenda, dctcnni
nando que, quando por qualquer: motivo tenha de 
diminuir ou cessar a de.çpeza de algumas tias verbas 
do Orçamento, participem logo á Secretaria d' Estado. 

Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios da Guerra 
em 24 de Novembro de 1853. 

l\Ianda Sua l\Iageslade o T mperadnr, pela Secrc
taria"'d' Estado dos Negocios da Guerra, declarar ao 
Jnspedor da Thesouraria da I?azenda da Província do 
Amazonas que, quando por algum motivo lenha de 
diminuir ou cessar a dcspcza de alguma das verbas 
do Orçamento deste l\Iinisterio, por ter havido alte
ração para menos na força da respectiva guarnição, 
em consequencia de retirar-se parte ou toda para 
outra Província, c mesmo por qualquer outra occur
rencia, deverá partici~ar incontinente a esta Se
cretaria d' Estado, indicando quanto provavelmente 
deixará de despender-se no exercício por conta da 
rubrica a que pertença essa despeza. - Pedro de 
Alcantara Bellegarde. 

N.o 21i2.- FAZENDA.- Em :2J de Novembro de 185:l. 
Sobre remessa de relações das Capellas com os respecti

vos titulas, e bens de Corporações de mão morta. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica aos Srs. Jnspe
ctores das Thesourarias de Fazenda , que nesta data 
requisita do Ministerio da Justiça : L" que ordene 
aos Juizes de Direito que as relações das Capellas , 
organisadas em virtude do § 8. o do Art. 4 i do He
gulamento de 2 de Outubro de 1851 , scjiio acom
panhadas de copia authentica dos respectivos lilulos, 
c transmittidas aos Presidentes elas Províncias, para 
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que estes as enviem ás Thesourarias: 2. o que recom
mende aos mesmos Juizes de Direito que , em correi
ção , examinem qq,aes os bens que possuem os Cor
pos de mão morta , seus títulos , a data de aquisição, 
e se houve licença do poder competente, remettendo 
no fim de cada corretcão relacões exactas de taes 
bens com domínio e pÓsse aos ·referidos Presidentes 
para serem tambem enviadas ás Thesourarias. Os mes
mos Inspectores , receLemlo as mencionadas rdações, 
depois de mandarem proceder pelos Procuradores 
Fiscacs ás devidas diligencias , tomarüo as providen
cias ncccssarias para se acautelarem os interesses da 
l<'azenda Publica , c interpondo seu juizo, transmitti
rüo lodos os papeis ao Thcsouro Nacional com hum 
relatorio circunstanciado , donde colher-se possa o 
estado de cada hum dos Lcns , as diligencws que 
se tiverem promovido , o resultado desta, e o que 
he mister determinar-se para segurança dos direitos 
da Fazenda Nacional. 

Thcsouro Nacional em 25 de Novembro de 1853. 
Visconde de Paraná. 

N. 0 :2fi3.- GUEIUH.- Circular em 26 de Novembro 
de 1H3:J. - Aos Presidentes de Prorincias, fazendo 
tallSlar o disposto na Imperial Ilesuluçüo de 16 do 
corrente a respeito dos filhos dos 0/ficiacs da Guarda 
Nacional. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Ncgncios da Guerra 
1Jm 2() de Novembro de 1H53. 

Illm. c Exm. Sr.- Communicando-mc, em Aviso 
de 21 do corrente, o Sr. Ministro da Justiça (}UC 

Sua l\lagcstadc o Imperador Houve por hem 1\fandar 
d~clarar _por Sua immcdiata c Imperial Resolução de 
16 do dtto mez, tomada sobre consulta da Scccão 
de Justiça do Conselho d' Estado, que os Ofliciâes 
da Gunnla Nacional guzlu das mesmas honras con-
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cedidas aos da extincta segunda Linha, para serem 
os seus filhos reconhecidos Cadetes nos mesmos casos 
como" erão os daquellês; de Ordem do Mesmo Augusto 
Sc1,1hor assim o (~ç9~§.'<_Íenle a y. Ex. para q~e seja 
obse_rvado pelo~ •. Ç,<?D:,~IJios de_ D~recção e A venguação 
o disposto na CI~da Jlesoluçao .. 

Deos Gurrdê a V. Ex. - Pedro d' Alcantara 
Bellegarde.- Sr:' Presidente da Província de ..• 

N.o 2fH.- FAZENDA.- Em 30 de Novembro de 1853. 
Sobre a pratica de sellarem-se procurações em hranco. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia, em 
resposta ao seu Officio n." 329 de 16 do corrente mez, 
que deve continuar a pratica de sellarem-se procu
rações em branco, mandada suspender pelo mesmo 
Sr. Inspector; devendo poróm d' ora em diante exigir 
que as partes escrevã9 no alto da 1. • pagina - Pro
curação - ; como na Recebedoria da Côrte se pra
ticava antes da venda do papel sellado 

Thesouro Nacional em 30 de Novembro de 1853.
Visconde de Paraná. 

N. 0 265. -Em 30 de Novembro de 1853.- A car
ga transferida de hum navio para outro , em consequcn
cia da condcmnação de innavcgabilidacle daquclle , não 
está suJeita a direitos de ba.ldeação. 

O Tribunal do Thesouro Nacional considerando 
as razões produzidas pelo Capitão da Barca ingleza 
<denny Jones >> John Lawson, sobre cujo requerimento 
de recurso informou o Sr. lnspector d' Alfandega da 
Corte com o seu Officio n.o 317 de 12 do corrente: 
resolveo relevar o dito Capitií.o do pagamento dos 
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direitos de JJaldea0üo pela partc da carga transfe
rida do seu para outro navio, em consequcncia da 
condemnação que aquelle soffrera. O que communico 
ao mesmo Sr. Inspector para sua intclligencia c exe
cução; ficando prevenido de que assim se deverá pra
ticar em casos semelhantes, com tanto que a condem
nação dos barcos nessas circunslaneias se faça nos ter
mos legues, que se guardüo eom os que são eondem
nados por innaYegaYeis. 

Hio em 30 de Novembro de 185!L - Yiscondc 
de Paraná. 
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COLLEf.CÃO DAS DECJSÜES 110 GOVEBNO DO 
BRASIL. 

1853. 

N. 0 '2G(i. -JUSTICA. - Aviso de 3 de Dezembro de 
1853. -- Declm:a que não he licito a hum Juiz o 
servir com, Empregados seus parentes dentro dos gráos 
prohibidos . 

.Minislerio dos Negocios da .Jusiça. Rio de Ja
neiro em 3 de Dezembro de 1853. 

Illm. e Ex. Sr. -Sua l\Jagestade o Imperador, 
á quem foi presente e Officio de V. Ex. n. o 310 de 
19 de Outubro ultimo acompanhando, por copia, o 
que lhe dirigi o o Juiz de Direito da Comarca de 
Itapicurú, Tendo sobre elle ouvido a Secção do Con
selho d' Estado, com o Jmrecer da qual se conformou 
por Sua Imperial Heso ução de 7 deste mez : l\Ianda 
Declarar a V. Ex. em resposta, que embora as Orde
nações do Livro 1. o Tit. 69 in princ. , Tit. 79 § 45, 
e Tit. 48 § 29 não tratem expressamente dos julga
dores , c sim das pessoas empregadas na Justiça, 
com tudo por maioria de razão não deve ser licito 
a hum Juiz o servir com Empregados, seus parentes 
dentro dos gráos prohibidos; e que na hypothese do 
citado Officio de V. Ex. ficará impedido o Promotor 
por suspeição, c servirá por elle quem por direito 
o deva substituir quando o ·substituto do Juiz de 
Direito da Comarca de Jtapicurú, cunhado do Pro
motor estiver em exercício. 

Deos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr. PresidrniP da Província da Bahia. 
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N." 267.- FAZENDA.- Em !l de OczemlH·o dt~ 18:-í:L 
Sobre o se/lo de licen~:a.~ ccclesiastica.~ nüo cspccifirada.ç, 

O Yisconde de Paranú, PrcsirlPnle do Tribunal 
do Thcsouro Nacional , constando por Oflicio do Hevc
rendissirno Bispo da Diocese do Pará estar-se alli co
brando pelas licencas ecclcsiasticas não especificadas no 
Arl. .17 riu Hegnlamento de 10 de Julho de 18:-,o o scllo 
de '2.!} 000 dí) Art. .18 ; ordena ao Sr. J nspeclor da 
Thcsnmaria da ProYi ncia do Parú , q ti e faça crssar 
irnmedialamenle tal cobrança, sendo substituída pela 
de 11)0 rs. a que estiío sujeitas tacs licrnças na confor
midadt~ da A(lvertrncia ao dito Art. ti , como jii 
foi drclaradn pPlo \ Yiso 11." :l de '.20 de Marco de 
18:i I . 

Thesouro :\'acionai em :{ de Dezembro de 18:-i:J. 
Yiscondc de Paranú. 

N. 0 '2G8.- Em :1 de Dezembro de 18f;:J.- Manda 
cxewtar a Ordem de 1 t de Fevrreiro dirigida a The
.~onraria de Minas sobre dividas de meio soldo a rinl'a.~ 
que ainda niio tem o rr.~pcctivo titulo. 

O Yisconde <le J>ar;mú , Pn·sidrnlr: do Tribuna] 
do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da 
Thesonra.ria de Fazenda da Prorincia de Pürnamburo , 
que rrn casos semelhanlcs ohsrrw o que foi <letermi
nado ú Thesouraria da Prorincia de Minas Geraes 
na Ordem , por copia ÍJ1(·]usa, para o que lhe devolve 
o processo da divida dr excrcicios findos , de qw~ 
pede pagamento n. Maria Cderina da Í:OJlC{!içiio' 
proveniente de meio soldo que diz competir-lhe. peln 
fullecimenlo de seu filho o Alferes de 1." linha, Pedro 
da Costa Chaves, vistô niín ter sido ainda julgada 
D. Maria Celerina da C.nnerir;fto habilitada parn per
ceh<~r o dilo mrio soldo. 

Thi'SillJl'o Narinnal Pm :l d<• llewmhro r!P p~;,~L 
\' isennde dl' Pa rn nú. 



(),•tfellt t/e 11 fle fevereirO de u.;:;:j 11 IJUe Se refere 
a Ordem acima . 

.loa(tuim Jose Hourigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro. !Nacional , devolYe ao Sr. Inspe
dor da Thesouraria de Fazenda da Província de Minas 
a líqnidaçiio inclusa, relativa a hum pagamento, que 
pede Francist:o Hiheiro d' Amlracle, como tutor de D. 
:\laria Elvina Galvão , dedarantlo-lhe, que a parte 
da divida pertencente a cxcrciGios findos deve ser re
senada para ser liquidada depois da apres{mtação na 
Thesouraria do respectivo titulo de meio soldo ; cum.;. 
prin<lo por isso que o Sr. Insprclor pague unica
Hwnte nos Termos do Decreto de 2i de .Junho de 
J X40 o que for do cxercieio abPrlo ao tempo em que 
a Thesouraria fixar a quantia , que deve perceber a 
hahilít.adn. 

Thesouru National em 11 de FevcrPÍro de L8;;3 . 
.Joaquim José Hodrígues Torres. 

N." ::W~. - bn G de Dezembro de u:;,;L - Subn~ pa
yanwnto a opcrm'Íos coutractados para as Colonias mili

tare.~, quando licenciados on enfermos. 

O Yisconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Pará , na 
conformidade do Aviso do Ministerío do [mpcrio de 
::W do mrz passado , que os operarins contraetados para 
as Colonias militares quando e~tiverem licenciados , não 
lcm direito á percepção de vencimento algum , c, 
quando enfermos , se lhes deverá abonar somente 
metade dos seus respectivos Jornacs , ou se tratem no 
Hospital da Colonia, ou prefiriío faze-lo em sua casa , 
tomo foi determinado pda Imperial Hesoluçüo de 
Consulln tlu Conselho <l' Estado de :21-! de Srtrmhro 
ultimo. 
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Thesouro Na~;ional em 6 de .IJezemLro de 185J. 
Visconde de Paraná. 

N. o 270.- Em 7 de Dezembro de 1853. - llestituit:âo l 
de excesso de direitos de exportação c o modo ti~ 1 

a rcalisar. 

O Visconde de Parauú , Presidente do Tribunal 
(lu Thesouro ~al'iunal, tendo presente a decisão torna
da pelo Sr. Inslwctor da Thesouraria de Fazenda da 
Província das A agoas, mandando restituir aos nego
ciantes Sacaw·m e Barbosa a difl':~rcnca entre os direitos 
de 7 por" 1 o que pagúriio pela export;}çüo de 3()() saecas 
de Algodão , expnrta~;ii.o 'lliC nüo se havia efl'eduado 
quando come0ou a vigorar o Decreto de '.23 de Março íi 
ultimo de n." Lt;J;J, c os de 5 por "/o a que fic<írüo ~ 
reduzidos aciurllcs direi los prlo citado ]kt:reto; de- i 
clara ao mesmo Sr. Inspector fJUC á yjsta do Ar L 
!f2 do Hcgulamcnto de ~lO de Maio de 183G foi com 
justiça proferida aquclla decis;-to; cumprindo que tanto 
na restituição já feita, como nas que se fizerem , Sf~ 
desconte a c:lifierenç;a resultante elo maior valor que 
segundo a pauta tiver o genero na semana de em
barque , como dispõe o Art. Hil do mencionado 
Hegulamento; ficando assim respondido o Olficio de 
25 de Outubro deste anno sob n. o SO. 

Thesouro Nacional em 7 de Dezembro de 1853. 
Visconde de Paraná. 

N.o 271.- I~m 12 ue Dezembro de 1S3~L - Suúre no
mcaçiio de louvados por parte da Fazenda Nacional. 

Aos Officios do Collector das Hendas Geraes da 
Villa de Pirahy de 3 e 27 de Outubro ultimo, em 
que pede esclarecimentos sobre a fórma da nomeação 
dos louvados por parte da Fatenua Nacional, decla
rando que a pratica he citar-se o Collector para em 



audicncia nomear e approvar louvados, flcando a es
colha dependente da approvação do Juiz que lambem 
os nomeia quando as partes não concordão; V. S. 
responderá que em virtude do Art. 78 do Hegulamento 
de 9 de l\1aio de J 8.42, nas avaliacôes de bens de 
ausenlt?S , qualquer que seja a SUa natureza deve 
sempre inter:ir hum louv,<~do por pa~t~ .da Fa~~nda 
NaciOnal, CUJa nomea~~üo tora do ~iuniCIJHO da Corte, 
compete ao respectivo Collcctor, independente da appro
vaçiío do Juiz , e tem lugar por h uma vez , como pre
ceitua o citado Artigo. 

A louyação pótle ser pelos Collectorcs rc<t uerida 
ao Juiz, e oflerecido o louvado antes da awlu~neia, 
ou nesse acto , e no caso de disconlnncia entre os 
louvados o 3." será escolhido pelo Juiz, a aprazi
mento da parte na fórma da Ord. do L.• 3." Til. 17. 

Deos Guarde a V. S. Pam em 12 de Dezrrnhro de 
1853. -.Visconde de Paraná.- Sr. Dircctor Geral 
interino das Rendas Publicas. 

N. 0 272.- Em 14 de J)pzembro de U~::J3.- Das fian
!:as jJrestodas á Fazenda Provincial , dcttem ter conheci
mento o Thesouro e Thesourarias para se verificarem 
as condições dos rc.~ponsaveis á Fa::enda Geral. 

Convindo aos interesses da Fazenda Nacional que 
no Thesouro e Thcsourarias se lenha conhecimento 
das fianças , hypolhecas, e cauções prestadas á l"a
zenda Provincial , para se verificarem as cond.içües 
dos diversos fi-adores e responsaveis á Fazenda Geral; 
haja V. Ex. de expedir as necessarias Ordens a fim 
de que sejão enviados ao Thosouro Nacional, pelas 
Repartições competentes dessa Província, copias authen
ticas de todas as fianças , hypothecas , e cauções; tanto· 
das que estiverem aclualmente em vigor , corno das 
que para o futuro se prestarem, acompanhadas elos 
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eselare~imeulos precisos para saLer-se o eslmlo em que 
se achttO lues obrigações. . 

Hcos Guarde a V. Ex. Palacio uo Hio de .!:metro 
em H de Dezembro de 18:J:L- Yisconue ue l)aranú. 
Sr. Presidente da Província do Hio de .Janeiro. 

l<lentiea aos Presidentes tlas demais Pruriw:ias do 
lmperiu. 

i'1." 21:1. ~~-Em 11 ti<~ llezem!Jro de 1~:-,:1. ~ Suf1rc u.~ 
{Í1111~·as l'rurilll'iw·s de 'fllC trata a Urdem anterior. 

() \ is('(mde de Paranú, Presidt~nle do Trilmual 
tlo Thesuuru .'hwional, cowntunica aos Srs. lnspt•dores 
das Thesnurarias d1• Fazenda, que por com ir aos 
inf(·n·sses do TIH'souro, qw• nas referiuas Thcsourarias 
se l('Jiha conhccinH'nlo das fianças, hypolhccas e cau
~~-H·s prestadas ú Fazcwla I)rovincial' a fim ue se vc
riJicarem as crmdir~<-,Ps dos diversos fiadorPs , c l'C'S

punsaYcis ú FazewÍ:t . Geral, requisita nesta da la dos 
t;uycmos dus Prm incias, que nwnd('lll remei ter, pchs 
Hr·r~<.trli~·~-,es Prorinciaes cumpelcntcs, ús mencionadas 
Thcsourarias, copias anlhcHlieas de tuuas as fianças, 
llypollweas e tauçües, lanlo das <[UC esliver·pm aclual
menlc em rigor, corllo das que para o futuro se 

I) restarem , com os eselarecimcr~tos preciso~ pa!a sa
wr·-sc o estado em t{UC se achao laes obl'lgac;ocs. 

Thcsouro Xacional rm li de Dezembro de 183:3. 
ViscoJHlc de Paranú. 

N." 271.- Em H. de Dezem!Jru de 1S:J3.- Sobre Ui! 

di r idcndos das tliffácnças achadas na con(crrnâa dos 
manifestos. 

O \ isconde de Paranú , Presidenl!~ do TriLunal . 
do Thesnuro Nacional, J'PspnrHIPndo ao Olfieio do Sr. 
lnsp<'<:lor da Tlwsotr r a ria d" FazL·nda da Província da 
Bahia, 11." :2~1'1 dt• I i dP Ouluhrn ullirno. d<'l'iarn tt~' 

I 
I 
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nwsmo Se. Inspector que o Art. 4." da Or1lem de 4 
de Maio de 1H38, em que a Alfandega dessa Província 
se funda para excluir dos dividendos das differenças 
arhadas nas conferencias dos manifestos ao Amanuense 
destacado Francisco José Monteiro de Carvalho Junior, 
nüo se deve entender com os que, como elle, são 
mandados por seus Superiores a Commiss(ícs importan
lrs do Seniço Publico, sem que por dles tenhüo al
~um n~m:imenlo alem dos de seus empregos. 

Thesnuro i\" acionai em l í Lle llezcmbrn dr I R;;:L
Yiseonde d1~ Pnranú. 

N.o 27~1. -Em U de Dezembro (lc L8j:J.-Jlestituiriío 
de excesso de direitos de mrvâo tlc pedra mn tiJolos: 

O Yisconde de Paranú, Presidente 1lo Tribunal 
do Thesouro Naeional , participa ao Sr. Insprctor da 
Thesouraria da Província da Bahia , que por despa
cho do mesmo Tribunal de 12 do corrPnle mez, foi 
provido o recurso interposto pelos negociantes Benn 
e Companhia para o fim de lhes ser restituído o excesso 
de direitos pagos na A lfantlega da Jita Província por 
tonelada de carvão de pedra em tijolos, declarando 
ao mesmo Sr. Inspector, que do carvüo de pedra em 
lijolos, feitos do pó do mesmo carvti.o nüo purificado, 
ligado por meio de alcatriío, se den~rüo cobrar os 
mesmos direitos que uo canüo uc pedra hruto em 
pedaços; c que só se cobrariio 30 por o j" pelo rok , 
ou carvüo de pedra purificado , a que impropria
mente se dá a dcnominaçiio de- eombustiwl de pa
tente, - c assim se ficará eu tendendo a Ordem n.o 
I.H de t :J de Novembro de 185 I. 

Thesouro Nacional em I i de Dezcmhro de t8:í!1. 
Visconde de Paraná. 



N.o '276.- Em Li de Dezembro de 18;:)3.- Nomea
ções de Delegados dos Procuradores Ji'iscaes nas Comar
cas e Termos a bem das exer.uçõcs por parte da Fa
zenda Nacional. 

Sendo da competencia exclmiiva do Governo Im
perial, á vista do Art. lO ~ 2." da Lei de 29 de 
Novembro de 41, a faculdade de perinittir aos Procu
radores da Fazenda de 1. • Instancia , em geral, ou 
oecasionalrncnte drlegarem em pessoas idoneas os po
deres ncccssarios para as diligencias, que se houverem 
de fazer nas Comarcas c Termos a bem das execu
ções por parte da Fazenda Nacional , arbitrando-lhes 
gratificações razoaveis; e convindo CJue semelhante per
missão não se conceda senão em certos e determma
dos casos , mediante representação motivada do Pro
curador Fiscal, e proposta de pessoa idonea para a 
delegação; cumpre-me declarar a V. Ex. que não pódc 
subsistir a autorisaçiio geral por Y. Ex. concedida 
ao Procurador Fiscal dessa Previncia para delegar em 
pessoas idoncas os referidos poderes , c de que trata 
o Officio de 24 do mez proximo passado, sob. n.o 88. 

Dcos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio Janeiro 
em 14 de Dezembro de 1833.-Visconde de Paraná. 
Sr. Presidente da ProYincia de Pernambuco. 

N." '2i7.-Em 1r, de Dezembro de 1853.- Vencimen
tos das praças sentenciadas do Exercito. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Jnspector da Thc
souraria de Fazenda da Província do Espírito Santo, 
em resposta ao seu Officio n.o '2í de 4 de 1\Iarço do 
corrente anno, c de conformidade com o A viso do 
1\Iinisterio da Guerra de '28 de Outubro ultimo : 1. o 

que as praças sentenciadas do Exercito tem direito 
i'! dia ria dP 1,10 d•is para seus alimrntos, na fórma 
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tlo nccreto n:• 421 de 26 de Junho de 1845; que 
elevou a dita diaria , t:. a qual antes era de 80 réis: 
2. o que o individuo, ;~r"êtljo· respeito ~ersa a duvida 
exposta no citadcr, Offi_cio 'déve ·receber o mencionado 
abono pe}a;.R(ilpattiÇ~o';,)~ar:Guerra ~ nâo opstante·' a sir~ 
cumstancta do"Att. 6." da Próvisao do Conselho Su
premo .Militar de 21 de Maio de 1829', à qtie se-re
fere o Art. 13 das Instruccões de 10 de Janeiro de 
1843, por quanto, embora sentenciado a mais de 
{i annos de trabalhos, não foi entregue a outra Re
partição, e que está cumprindo a pena em huma 
prisão militar. 

Thesouro Nacional em 'Jr) de nrzembro de 1853. 
Yisconde de Paraná. ~ · 

N. 0 27R.- Em 15 de Deiembro de 1853. -Acceita-sc 
a doação dé hu1fla Capella. 

Illm. e Exm. Sr.- Reconhecendo-se dos papeis 
que acompanhárão o Offi.cio de V. Ex. de n. • 59 de 
24 de Setembro ultimo, que a Capella doada ao Estado 
pelo Padre Manoel Ribeiro de Macedo Cama r a e ~otta, 
não he vinculo, que tendo certo premio todo o mais 
rendimento he pim{ o réspeêtivciencargo' e sim h uma 
Capella, levantada com o fim dos Fieis se reunirem 
para a celebração do Culto Divino : claro he que a 
referida Igreja está livre de qualquer pena resultante 
da falta de licença do Poder Temporal; -e sendo a 
doação feita para que a Capella sirva de Matriz sob 
certa invocação; póde V. Ex. acceitar a doação , sendo 
esta insinuada, incorporando-se a Capella aos Proprios 
Nacionaes, c promovendo-se o cumprimento daquella 
condição por parte da Assembléa Legislativa Provincial. 

E como para as despezas da Fabrica e Guisamen
tos o edificado r consignou o rendimento de h uma casa; 
mister ho que a respeito desta se institua o competen
te exame á vista das Leis da Amortisação para pro
videncim-se ulteriormente como for de Direito. 
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Deos Guarde a V Ex. Paro em 15 de Dezem~ 
bro de 1853.-Visconde de Paraná.- Sr. Presidente 
da Província do Maranhão. 

N .0 279. -Em 17 de Dezembro de 18ti3.- Sobre o 
recvnhctÍillcnto d" filhos illcgitimos pela parte materna. 

I1lm. c Exm. Sr. - Tendo presente os Officios de 
que com data de 27 de Outubro e 17 de Novembro 
ultimo a V. S. dirigi o o Collector das Rendas Geraes 
da villa de Iguassú , consultando se regularmente pro
cedera requerendo que pelo Juizo de orphiíos c ausentes 
tivesse logar a arrecadação dos bens de .Jacintha Go
mes de Jesus , vinva de José Pires de Miranda falle
cido ab intestato sem filhos de legitimo matrimonio, 
mas com i illegitimos , havidos no estado de solteiro : 
por entender que o Art. 3. 0 da Lei de 2 de Nevem
bro de 1847 h c extensivo á filiacão materna: e V. S. 
lhe responderá que o citado De.creto he especial ao 
reconhecimento paterno ; não sendo mister , na espe
cie proposta proras ou titulo de reconhecimento , salvo 
no caso de mauifl'sta duvida, ou no de occultacão da 
maternidade, porque então deverá exigir-se habilitação 
em fórma ou judiciaria podendo efl'ecluar-se a arre
cadação pelo Juiz de Orphãos. 

Deos Guarde a V. S. Paco em 17 de Dezembro 
de 1853. -Visconde de Paraná. -Sr. Director Ge
ral das Rendas Publicas. 

N. 0 280.- Em 21 de Dezembro de 1853.- Os barcos 
nacionaes de cabotaqem devem trazer aberta huma via 
do manifesto da carga , ou do cerlifiCIJ,dO de ir em 
lastro. 

O Viscomle de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nal'innal , ordena que nas Mesas de Con-
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sulado c de Hendas se de aos Mestres dos barcos 
nacionaes de cabotagem huma via aberta do manifesto 
da carga, ou de certificado de ir em lastro, revesti
da das mesmas -.formalidades da via que se lhe 
entrega fechada , e sellada com direcção ao porto 
do seu destino; a fim de poderem mostrar , se neces
sario for, assim no alto mar, como em qualquer ou
tro porto que por ventura demandem, qual he a 
carga que levão a seu bordo , ou que nehuma levão. 

Thesouro Nacional em 21 de Dezembro de 1853. -
Visconde de Paraná. 

N.n 281.-- JUSTICA.- Aviso de 22 de Dezembro de 
1853. - Ao Presidente da Província de Piauhy, 
solvendo as duvidas propostas pelo Juiz de Direito da 
Comarca, do Principe Imperial a respeito do sorteio 
dos Jurados._ 

. Ministerio dos Negocios da Justiça. Hio de Ja
nmro em 22 de Dezembro de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.- Recebi o Officio de V. Ex. 
de 28 de Outubro proximo passado , sob o qual re
metteo hum Officio do Juiz de Direito da Comarca 
do Príncipe Imperial, e outro de V. Ex. , aquelle 
datado de 15 e este de 28 do referido mez de Ou
tubro , o primeiro pro_pondo, e o segundo resolvendo 
as duas duvidas segumtes , suscitadas pelo dito Juiz 
de Direito a respeito do sorteio dos quarenta e oito 
Jurados, que devião servir na segunda Sessão Ju
diciaria do Termo do Príncipe Imperial no anno cor
rento : 1. a- Duvida . ....:. Se conhecendo o Juiz de Di
reito que no sorteio dos quarenta e oito Jurados 
houve a irregularidade de sahir sorteiado sem neces
sidade, contra o preceito do Art. 289 do Codigo do 
Processo Criminal , quem servio na ultima Sessão 
prox1ma , poderá ex-officio , ou pela reehtmiH.:ão do 
sorteiado , proceder logo á noYo sorteio de outro Ju-



nulo , que substitua á quem apresenta semelhante 
excepção, ou deverú esperar pela reuniüo do J ury 
para, {t vista dos Jurados que faltarem, fazer o sor
teio c chamamento de Supplcntcs 1 2.' --Duvida. -
Se o Jurado assim sorleiado, e que tem isenção da 
Lei para não comparecer, não fará nullo o sorteio 
dos quarenta c oito, pelo argumento de que só 
quarenta c sete são os que se podem considerar re
gularmente sorteiados? Bccidio V. Ex. , quanto á 
primeira duvida, -que logo que o Juiz de Direito 
conhece a irregularidade de que trata , poderá c 
deverá ex-oflicio , ou por via da reclamação do J u
rado sorleiado , fazer novo sorteio , á fim de sub
stituir seu nome por outro que não servisse ainda no 
Jury , nos lermos do Art. 289 do Codigo do Pro
cesso Criminal, e 3!36 do Regulamento de 31 de 
.Janeiro de 18 U , doutrina essa confirmada pela ge
neralidade das pala nas- para proritlenciar como con
vier- do flnal do Art. 3:H do dito Hegulamentn da 
Lei da Reforma:- quanto á. segunda- que o vi
cio ou irregularidade havida no sorteio do Jurado 
que já servio não affecla essencialmente o sorteio c 
organisação do Tribunal , e tanto que, na fórma do 
Art. 107 da tei de 3 de Dezembro 1841 , poderá 
haver Sessão, huma vez que comparer;ão trinta c se
te Jurados. Sua Magestade o Imperador, á quem foi 
este negocio presente, Home por bem nüo approvar 
a decisão de V. Ex. quanto {t primeira duvida, vis~ 
to como essa dccisüo importaria n repcliçiio do sor
teio da urna geral, o qual só tem lugar h uma só 
vez para a convocaçüo da Sessüo Judieiaria, com as 
solemnidades do Art. ;]:25 do Regulamento n. o 1:20 
de :n .Janeiro de 18l:2, e ao depois subsidiaria
mente, só quando he esgotada a urna-especial dos 
Supplentes, nos termos do Art. 6. 0 do Decreto n." 
(JO:J de 31 de Agosto dé 1850, sendo que: i. o as 
palavras finacs do Art. 331 do Regulamento n. 0 

1'20 , em as quaos V. Ex. se funda, referem-se evi
rlentemcnle f1~ providcneias dos Arts. :ur, e 34f) do 



mesmo Regulamento: '2." só mente seria cabi vel a deci
são de V. Ex., se a reclamação do Jurado que já 
servio em outra Sessão ··sobreviesse no acto do sor
teio, e não sendo elle ainda findo. Mereceo porém 
a Approvação do Mesmo Augusto Senhor a solução 
por V. Ex. dada á segunda duvida; por quanto 
he bem óbvio que náo effeetão o acto do sorteio 
porque se não referem á elle as questões pessoaes 
d'estc ou daquelle Jurado. Para que se previna a 
repetição de taes factos Manda Sua Magestadc o Im
perador que V. Ex. advirta ao .Juiz de Direito que 
o dito facto proveio de se não observarem as dis
posições dos Arts. 333 e 33-i do Hcgulamento n. o 

1'20, cuja execução se lhe recommenda. 
Dcos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 

de Araujo. - Sr. Vice-Presidente da Província de 
Piauhy. 

N." ~82 ....... Aviso de 30 de Dezembro de 1853.
Ao Presidente da Provincía do Rio Grande do Nor~ 
te. Declara que nos casos de urgenaia e impedi
mento podem 01 JuizeS+ nomear Escrivães para ser
virem interinamente. 

3." Sessão. Ministerio dos Negocios da Justiça, 
em 30 de Dezembro de 1853. 

111m. c Exm. Sr.-Em rcsposla ao Oflicio, que 
ú esta Secretaria d' Estado dirigi o o 1. o Supplenle do 
Juiz Municipal de S. José dos Angicos, dessa Pro
víncia, em data de 5 de Setembro ultimo, ponde
rando que, naquelle Termo, só ha hum Escrivão 
do Crime c Cível, que serve juntamente perante a 
Delegacia e Juizo Municipal, o qual he seu sobri
nho legitimo ; e solicitando saber se póde chamar 
para escrever com elle o Escrivii.o do Subdelegado, 
ou nomear quem interinamente exerça este lugar: 
lla Sua Magestade o Imperador por bem Mundar 
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declarar a V. Ex., que púde o dito Juiz Municipal 
Supplente nomear hum Escrivão interino, durante o 
impedimento proveniente da dita incompatibilidade, 
sendo que a todos os Juizes he commum essa fa- · 
culdade nos casos de urgenci~ e.dimp1e~imMento.s .. 0

1 
' 

que V. Ex. fará constar ao re1ert o . mz umCipa 1 
Supplentc. 

Dcos Gwmlc a V. Ex.- .Josó Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr. PrcsidPntc da Província do Hio 
Grande do Norte. 

N. o :.283. - JcAZENDA.- Em 30 de Dezembro de 1853. 
São e:ctcnsitJos á Companhia Luso-Brasileira de barcos 
de vapor os favores concedidos á Real Companhia Bri
tannica c á Sul A mcricana. 

Visconde (}c Paraná , Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de Pernambuco , 
para seu conhecimento e cxecu~ão , que á Companhia 
Luso-Brasileira de barcas de vapor são extensivos os 
favores concedidos á Real Companhia Britannica e á 
Sul Americana, pelas Portarias de 23 de Outubro de 
1851 c ~ de Setembro ultimo, das quaes se remet-
terão em tempo copias ao mesmo Sr. Inspector. 

Thesouro Nacional em 30 de Dezembro (lc 185:J. -
Visconde de Paraná. 

No mesmo sentido ao Inspector da Thesouraria 
da Província da Bahia, ao da Alfandega da Côrte, 
c ao Administrador da Mesa do Consulado da mes
ma Côrte. 
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N." 281. - Em 31 de Dezembro de 1833. - Os 
Thesoureiros das Thesourarias e os seus Fieis são 
incumbidos da substituição das notas, e responsaveis 
pelas falsas q~e receberem. 

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província da Parahyba , em resposta ao 
seu Officio de 21 de Novembro ultimo, sob n. 0 2;,, que 
tendo a Circular do 1. 0 de Maio de 1847 determinado 
que depois da extincçiio das Caixas de substituição 
de notas nas Thesourarias das Províncias , e recolhido 
aos cofres geraes destas os soldos daquclles , con
tinuasse por elles a dita substituição ; he claro que 
aos Thesoureiros e seus Fieis incumbe o exame 
e recebimento de taes notas , sendo para notar que 
nessa Thesouraria não fossem tacs Funcionarias os 
encarregados desse mister , c por conseguinte os res
ponsaveis pelas faltas que recebessem, do mesmo modo 
que o são por quaesquer dinheiros publicos a seu 
cargo: cumprindo que assim se observe nessa H e
partição , e que no caso de duvida da parte do The
soureiro , ou quasquer outros encarregados do recebi
mento das rendas publicas se tenhão em vista as 
disposições das Portarias de 23 de Uaio c 7 de Ju
nho de 1845. 

Thesouro Nacional em 31 de Dezembro de 1853.
Visconde de Paraná. 

Ordem de 2!3 de Maio e 7 de Junho de 1S.i5, a que 
se refere a o~·dem acima. 

Manoel Alves Branco , Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspeclor da The
souraria da Província do Maranhão, para sua intelli
gencia, que o requerimento porque o seu Thesoureiro 
Antonio José Quicn pedio ser considerado sem res
ponsabilidade, nem obrigado a pagar o prejuízo 
que soffreo a Fazenda Publica com as notas falsas 
de vinte mil réis, c eem mil réis, achadas nn co-
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fre ua Thesouraria, não foi attcnuiuo ; por quanto as 
razões que allega, servirão , quando provadas , para 
ser livre da pena criminal, porém jámais da obri
gação ue satisfazer o alcance em que está , visto que 
he reconhecidamente falsa a moeda com que pretende 
c lar-se por quite, c que se lhe não deve acccitar: 
aquellrs de cuja miio diz ter recebido essa moeda 
seráo talvez os responsaveis a indemnisa-lo, não á 
Fazenda Publica. E corno o Thesoureiro em seu re
'l uerimento se refere á Provisão uo Thcsouro, em 
que se disse que todas as notas que vierão uo 1\la
ranhão erilo falsas, B isto n:lo seja exacto, p0is sete 
dellas erão verdadeiras , como foi achado pela Caixa logo 
na occasião do exame de todas, assim se declara á 
Thesouraria, desfazendo o equivoco, de que o ex-The
soureiro se quer prevalecer. Outrosim , como elle 
pretende inculcar que as notas não forão introduzidas 
nos cofres , mas recebidas das Estações e de partes, 
sem duvida para se eximir da responsabilidade, des
culpando o seu -Fiel, cumpre que a Thesouraria decla
re que sommas entrárão para os cofres, desde que ahi 
chegárão as notas novas remettides pela Caixa de Amor
tisaçào, até que se fez o ex a me nos mesmos cofres. 

Thesouro Publico Nacional em 23 de Mai() de 
1845. - Manoel Alves Branco. 

~lanoel Alves Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, respondendo ao Oflicio 
do Sr. Ins~ector da Thesouraria da Província da Pa
rahiba de 24 de Abril <leste anno , n. o 20, que acom
panhou a representação do Thcsourciro da mesma 
Thesour~ria, expondo as ditlicnlda<les em que se vê 
com a cm;ulação das notas de cem mil réis, em cuja 
classe appart\cerüo falsas; declara que nilo obstante 
as reOexües feitas na rcprcscntaçüo, mande processar 
os Thesoureiros ou fieis, que receberem notas falsas; 
e suspender áquellcs, que tendo obrigação de rece
ber os rendimentos nacionaes, disserem que não co
nhecem notas falsas, dando logo de tudo parte ao 
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Governo para os demittir. Por esta occasião são remet
tidos pela Caixa da A-!llortisação ás Províncias os es
clarecimentos de Perkms ácerca das notas falsas de 
vinte mil réis e de cem mil réis. 

Thesouro Publico .Nacional em 7 de Junho de 
1845.- Manoel Alves Branco. 

N." :285. - JUSTICA.- Aviso de 31 de Dezembro de 
1853. -Ao Pres'tdente da Província do Ceará, solvendo 
a duvida proposta pelo Jui:r }funicipal da Cidade dà 
Fortaleza : se para validade do perdão concedido pela 
parte queixosa , he essencial a assignatura desta , c 
se não basta a intenção manifestada na petição , c 
aceita pelo Juiz para que o perdão se considere válido. 

. ~linisterio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja-
neiro em 3 L de Dezembro de 1853. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua IUages
tade o Imperador, o Oflicio de V. Ex. de 10 deste 
mez , cobrindo copia de outro Officio que á esta 
Presidencia dirigio o Juiz Uunicipal dessa Capital , 
pedindo solução da duvida em que se acha, - se 
para validade do perdão concedido pela parte quei
xosa he essencial a sua assignatura no respectivo 
volume, e se não basta a intencão manifestada na 
petição e aceita pelo Juiz para· que o perdão se 
considere válido e não possa ser retirado. - E em 
resposta Manda o Mesmo Augusto Senhor declarar 
a V. Ex., para o fazer constar ao referido Juiz 
~Iunicipal, que se não póde ter por válido e effe
ctivo o perdão , senão por Escriptura Publica, ou 
sendo reduzido a termo nos Autos, assignado pela 
parte ; e assim , não tendo o offendido , no caso á 
que allude em seu Officio o dito Juiz, assignado o 
termo de perdão , não se póde este haver por veri
ficado para sortir effeito. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Ara11jo.- Sr. Presidente da Província do Ceará. 
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ADDITAMENTOS AO CADERNO I." 

JUSTICA.- Aviso de 21 de Janeiro de IR;J:L --.to 
Prcs"identc da Província de .lJJinas Gcracs, dcdaran
do : 1. o que as testcmw:lhas para o Summario da 
(armação da culpa devem ser inqncridas no lnqru· 
em que cstirer o Juiz, c por cllc proprio , c que as 
do plcnario poderão depor pM carta. de inquíriçrio 
perante -os Juizes dos Termos em qzw residirem : 
2. o que ntio só podem, como dcmnn o.~ Jnizcs Mu
niciprws fazer as suas audicncias dumnte o tempo 
das Correições , tomando os EscrÍllàcs as notas em 
.~eparado , para as lançarem depoi.~ nos protor.olo.ç. 

1\Iinisterio dos Negocios da Justiça. Rio du Ja
neiro em 21 de Janeiro de 1853. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo levado ao conheci
mento de Sua ~Iagestadc o Imperador o Oflicio de 
V. Ex., sob n. 0 200 de 17 de Dezembro proximo 
passado, em que apresentou as seguintes Consultas , 
que forão feitas a essa Presidcncia pelo Juiz de Di
reito da Comarca do Rio das Velhas dessa Provín
cia: L • se nos processos de responsabilidade, feitos 
pelos Juizes de Direito contra Empregados l)ublicos 
sujeitos á sua jurisdicçfw, devem ser íncptiritlas as 
teslemunlw.s no Município em que reside o Juiz pro~ 
cessante, ou naquelle em que reside o l~mpregado 
processado : 2." se durante as correições podem os 
J nizes Municipaes continuar as suas audicncias, Ps
tando os Protocolos entregues aos Juizes de Direito : 
l\[amla o l\Iesrno Augusto Senhor, depois de ser ou
-rido o Conselheiro Procurador da Coroa, c Soberania 
Nacional responder a V. Ex. , quanto ao Lo quesito, 
que as testemunhas para o Summario da formação 
da culpa devem indtspcnsavclmentc ser inquiridas 
no lugar em que csti,'er o Juiz c por clle proprio, 
n que as do plenario poderüo depor, por carta de 
inquiriçüo, perante os .Juizes dos Termos f'lll que 



rrsidirem , como se pmlica nos processos civis: quan
to ao 2. 0 que não só podem como devem os Juizes 
)[unicipaes fazer as suas audiencias durante o tempo 
das corrcicões, tomando os Escrivães as notas em 
separado r)ara as lançarem depois nos Protocolos, 
como ~empre se usou, quando por qualquer acci
dente não est1.v.io presenleíi os Protocolos , por quanto 
a justiça das partes não deve soffrer por esse mo
tiro, nL;J1 hc essa a intc:1cão c o fim da Lei: o 
que tudo ""'/. Ex. fará constar ao referido Juiz de 
Direito para sua i;ltelligencia e governo. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Ildefonso de Soma 
Ramos.- Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

l 
' ~1 

:I 
Aviso de 31 de Janeiro de 185:l. - Ao Presidente 1 

da Prorin,.ia do Ceará , dcrlamndo que a dis- 1 
]JOSiçrio do Artigo 1. n da Lei n. n 558 de 26 de 
.Junho , r rt do Artigo .L o do Regulamento n. o 693 
de 31 de Agosto de 1850 autorisão o sorteio de Ju-
rados Supplentes na hypothae em que, tendo-se ins-
ta/lado a Sessüo do Jury, não (or possivel ,julgar-
se algum processo , em consequencta de rccusarões ou 
suspensões dos Jurados presentes. 

l\linisterio dos Ncgocios da Justiça. Hio d8 Ja
neiro !H de Janeiro de 1853. 

Illm. c Exm. Sr. -Foi presente a Sua :Meges
tade o Imperador o Officio que V. Ex. me dirigia 
em data de 17 de Novembro ultimo, cobrindo copia 
de outro Oflicio do Juiz de Direito da Comarca da 
Capital dessa Província, ácerca da duvida suscitada 
sobre poder-se ou não ch1mar, Jurados, no seguinte 
caso, ahi occorrido: tendo , no dia 6 do mencio
nndo mez de Novembro principiado os trabalhos do 
Tribunal do Jnry dessa Capital, com quarenta e hum 
membros presentes, compareceo para ser jul~aclo o 
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réo Capitão Joaquim ·Ferreira de Sousa Jacarawlá; e 
entrando-se no sorteio dos Jurados, succedeo que, 
depois das recusações , e suspeições de alguns , 
não pudesse completar-se o Jury de Sentença , por 
falta de dous Jurados. Então os Advogados do réo • 
requerêrão , que em virtude do Art. 4. o da Lei do 
::11 de Agosto de 1850 ( aliás Regulamento expedido 
pelo Governo para execução da tei n. o 5:18 de 26 
de Junho de 1850) , o Juiz Presidente do Tribunal, 
fizesse sortear tantos Jurados quantos fossem bastante~ 
para preencher o numero de quarenta e oito Ju
rados promptos, para com estes, assim chamados, 
sortear-se o resto do Conselho, que tinha de julgar 
o réo, porém este direito foi contestado no mesmo 
acto, pelo Advogado da accusação , o que moveo 
o referido Juiz a pedir esclarecimentos sobre a ma
teria. E Havendo o ~lesma Augusto Senhor, por Sua 
immediata Resolução de li de Agosto ultimo, tido 
por bem Conformar-se com o parecer da Secção de 
Justiça do Conselho d'Estado, que foi ouvida sobre 
este negocio • Manda declarar a V. Ex. , que foi 
acertada a sua decisão, ordenando áquelle Juiz que 
procedesse ao sorteio dos Jurados, que faltassem 
para completar o numero de quarenta c oito, visto · 
que a disposição do Art. 1. o da te i n." 538 de 21l 
de Junho, c a do Art. 4. 0 do Regulamento n. 0 (19:~ 
de 31 de Agosto de 1850, aulorisão o sorteio dt~ 
Jurados supplentes, na hypothese em que, tendo -se 
installado a Sessão do Jury, não for possível julgar-se 
algum processo , em consequencia de rccusa~üus OJl 
suspeições dos Jurados presentes. 

Deos Guarde a V. Ex.- José lldefonso de Sousa 
l\amos. - Sr. Presidente da Província do Ceará. 
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ADDITAMENTOS AO CADEHNO 3." 

JLSTlCA.- Aviso de 7 de .Marco de de 1853.-- Ao 
Prcs,itlcntc da Provincia de Pe17wmbuco, declarando 
que quando os Escrivães de Paz já o crão antes de 
serem Escrirâcs de qualquer Subdclegacia, , ou q11ando 
ft'llhâo sido nomeados em rirtudc dos Arts. 1U c 4H 
do llcyulamcnto de 31 de Janeiro de 181'2, não po
dem J!Cnlcr o O(ficio sem CiTO competentemente provado. 

Miuisterio dos Negocios da Justiça. Hio de Ja
neiro em 7 de Março de 1S5!J. 

I IIm. c I~xm. Sr.- Temlu sido presente a Sua 
Magestacle o Imperador o Oílicio n. 0 81 de :JO de 
.Junho ultimo, em que V. Ex. representou entenderem 
alguns .Juiws de Paz, c Camarns dessa l)rovincia, que 
podem demiltir os Escrirües Je Paz ad lihi!um, c 
a pretexto de accumularcm estes o emprego de Escri
y;-ws tlos Subdelegados: Houve o Mesmo Augusto Se
nhor, por bem A pprovar a decisão por V. Ex. dada 
sobre esta ma teria, quando declarou aos ditos Juizes 
e Camaras que os Escriyães de Paz, de que trata o 
Art. 7H do Hegulamento de 31 de Janeiro de 1842, 
poclcw perder esse Empr<'go, no caso de serem dc
milli(los do qun accumuliio de Escrivães dos Subde
IPgaclos , porque aquelle depende deste, ou porque 
sito chamados a servir perante os J uizcs de Paz em 
t'itútu de srrem Est.:rivües tlos Subdelegados; mas que 
quando o Esnirüo tlc Paz já o era antes de ser Es
nirüo da SulJdelcgacia, nos lermos do Art. H do 
Codigo do Processo, c da Lei de 15 de Outubro de 
18'27; ou quando nomeado, em virtude do Art. 1U 
r 4U do citado Hegulamento, não póde perder o 
Oflicio, sem erro competentemente provado, embora 
tenha si<lo dcmitlido do cargo de Escrivão da Subde
legacia. O <tue conununico a \'. Ix. para seu co
nlte<·imen((', 

Deus Guarde a \'. Ex.~- .José lldct'unso de Sousa 
HctllH\s.- Sr. Prcsidcnle da Província de Pernambuco. 
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A viso de 2U de ~larco de 1853. --- A o Presidente 
da Província do Rio de Janeiro. Declara que no 
caso de se não ter cflectuado , p'or algwn moli1:o , 
a 2.a Sessão ordinaria do Juru de qualquer Termo, 
deve proceder-se a novo sorteio de Jurados. 

:Ministerio dos Ncgocios da Justiça. Hio de Ja· 
neiro em '29 de 1\'Iarço de 1853. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo sido presente ao Go
verno Imperial o Officio que V. Ex. me dirigio em 
data de 31 de Janeiro ultimo, sob n. o 19 A, parti
cipando que, pelo Juiz de Direito da Comarca de 
Itaborahy lhe fora proposta a duvida , se n:\o se tendo 
cffcctuado por embaraço que occorrco, a 2. a Sessão 
onlinaria do Jury do Termo de S. Antonio de Sá, 
deve prevalecer o sorteamento já feito para clla, 
niio obstante a revisão geral dos Jurados do Termo, 
ou se terminada esta, ha necessidade de proceder-se 
a novo sorteio, para a Sessão adiada: manda o 
mesmo Governo approvur o modo por ([Ue V. Ex. re
solveo a duvida proposta, declarando áquellc Juiz 
de Direito, que embora já tivessem sido sorteados os 
Jurados, convêm que se faça o novo sorteio, não só 
porque a ultima revisão geral he a que regula para 
dentro do anno, depois de feita, mas tambem 
porque, dada a intelligencia contraria, póde acontecer 
que muitos dos sorteados já tcnhiío perdido por di
versas circunstancias, as qualidades de Jurados , 
c assim o haja reconhecido a Junta revisora , no 
entretanto que continuaria a ser Juiz indevidamente; 
e esta não foi , nem podia ser a mente do Legislador. 
O que communico a V. Ex. para sua intclligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- José lldefonso Jc Sousa 
Hamos.- Sr. Presidente da Província do Hio de Ja
netro. 
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ADDlTAMENTOS AO CADERNO 4." 

JUSTICA. -Aviso de 9 de Abril de 1853.- .4o Pre
sidente da Província de Minas Geraes , declara que 
hum a vez registradas as escriptttras de hypotheca, 
não dependem , para tet validade , de hum novo re
gistro, ain(ht quando os Municípios em que , estiverem 
os bens, passem a (azer parte de ontra Comarw. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em 9 de Abril de 1853. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo levado ao conheci
mente de Sua Magestade o Imperador o Officio que 
V. Ex. dirigi o a este Ministerio, na data do l. o de 
llaio do anno proximo passado, sob n. o 77, acom
panlwndo, por copia, o do Juiz de Direito da Co
marca de Trcs Pontas , no qual expõe a duvida 
suscitada, se deYerão ser segunda vez. registradas, 
naquella Villa, as cscripluras de hypothecas , que 
já o forão na Cidade da Campanha, quando aquelle 
Termo f que com outros hoje l'órma uiversa Comarca , 
pertencia á do Hio Yerde: :Manda o ~lesmo Augusto 
Senhor, de conformidade com o parecer do f.onse
lheiro Procurador da: Coroa c Soberania Nacional, que 
foi ouvido a este respeito, responder a V. Ex. pura 
que o faça constar áquelle Juiz, que decidio hem a so
bredita duvida, declarando que, hurna vez registradas 
as escripturas de hypothccas, náo dependem, para 
ler validade, de hum novo registro f ainda quando 
os 1\Iunicipios em que estão os bens passem a fazer 
parte de huma outra Comarca. O que comrnunic,o a 
V. Ex. em resposta ao seu citado Ofllcio. 

Dcos Guarde a V. Ex.- José Ildefonso de Sousa 
Ramos.- Sr. Presidente da Provincia de ~linas Gcracs. 
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Aviso ue 9 de Abril de 1853.- A o Prcsidcn te da 
Província da Bahia, cleclaranda gne nenhum salario 
devem _perceber os Juizes que pres~difem á demarcação 
c med~ção de terrenos , além dos 7 :ti> 200 por dw que 
lhes marca o Art. 28 da Lei de 3 de Dezembro de 
:t8i1, quando ·vão a diligencias. 

Minislcrio dos Ncgocios lia Justiça. Rio de Ja
neiro 9 de Abril de 1853. 

lllm. c Exm. Sr. - Tendo sido presente a Sua 
~Iagcstade o Imperador o Officio n. o 113 ue 2:2 de 
Fevereiro ultimo, em que V. Ex. me participou que 
o Juiz Municipal e de Orphãos da Villa de ~Iinus do 
Rio de Contas, pedira esclarecimentos a essa Presi
dencia para saber, se havendo clle ordenado ao res
pectivo Contador, que contasse para o Juiz que 
presidisse á demarcação c medição de terrenos, de
zcseis mil réis, de cada hum marco que se fincasse, 
obrava em regra, segundo a pratica que clle diz ser 
seguida no Fôro Brasileiro : Houve o Mesmo Augusto 
Senhor por bem Approvar a decisão dada por V. Ex. 
áquelle Juiz Municipal, declarando-lhe que, visto estar 
marcado pelo Alvará de 10 de Outubro de 175.-i, 
o salario que devem perceber os Juizes quando vão 
a diligcncias, tanto dentro como fóra dos Termos , 
na razão de ires mil c seiscentos réis por dia de 
viagem, a seis leguas por dia, os quaes duplicados, 
conforme a disposição do Art. 28 da tei de 3 de De
zembro de 18H , são 7 ;f1> 200, c sendo a demarcação 
objecto de diligencia; hc claro que nada devem per
ceber os ditos Juizes pelos marcos que se tiverem 
de fincar para divisão das terras marcadas, pois que 
os 7 ;f1> 200 lhes serão contados por cada dia que du
rar a mesma diligencia, e a viagem de ida c volta, 
além do que lhes compete pela assignatura dos autos 
c termos que se houverem de lavrar; c neste sentido 
foi expedido o A viso ue 30 de Setembro de 18H , 
que nega aos .T uizcs a prrrepr,iio dos sala rins rsta-
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hclecidos JW!o ,\Jrnr/t de 2:J de .Jnncim de 1809 sobrn 
denwrcn~·iio de sesmarias. O que communico a r. l~x. 
11Hra sua inlelligcncia. 

Hcos Guarde a r. E'. -José Ildcfonso de Sousa 
Hamos. -Sr. Presidrntr da Província da Bnllia. 

Arisn de 211 de Abril de 18:í3.- Ao l'rcúdenlt' da 
Prorini'Íil de S. Paulo, del'!arando, que !Jilantlo 
acrm/l'l'f'r núo ter tido lugar em hum Termo a rr
PÍ.~rin du lista tlr~ Jurados, nrio obstante lwra c.r
JIÍrado o pra::o marcado uo Art. 22.~ do Hcgulamcntn 
n. o I .20 1fc :n de .Janl'irn rle lfH2, tfcrc fOntinuar 
rt quofi{tl'll('t/o c.ristcntc. 

Minislt•rin dos :\egocins da .Tnsfiça. Jlio dt' .Ta
.. l!Piro t·rn 21i de Al1ril dP 18!í:L 

Ilhn. c E:nn. Sr. - Tendo sido presente ao Go-
H'l'llll Imperial o Oflicio 11. o 87 de 2:j de Março ulti
mo, em CJIW \'.E\. me participou, t{lte sendo-lhe con
sultado Jlt'lo .Iuiz d1) llirPito da Curnarea de Campinas, 
se• deriil dlt~ Jli'IIU'dPr ü rf'risüo da lista dos .Jurados 
do Termo di' llragaiH;a, 1111dt: clla nilo tere lugar 11u 
mmo t:OJTL'Itle, nilo obslanle haYt'l' passado o prazo 
marcadu 1111 Art. 22S du llegula!IH'Jtio 11." 120 de :n 
de .lanril'll de 1~1.2, resnhPra Y. Ex., cleelarar-llw 
que, Yisl11 niío se lt·r f(·itn em te111po a rerisilo, de
n~ t:unliiiilar a ljlllllificnt.Jítl cxisiPrJte; honre o ltlt'smo 
( ;l 1rcrno por hPm a ppn 1qr t•-;la tleeis;lu de V. Ex. 

Dcos 1;uanlc a \'. Ex.-- .Josó llt!Pf(msn de SuUSil 
Hamos.- Sr. PrPsitlt•nlc• da Prorirwia dt• S. Paulo. 
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A viso de 27 de lbril de 1858. ~ A o Presidente. ria 
Provincia de S.' Paulo, ,solver~d~ tl.~ segtiintes duvtdrrs 
proposfas pelo_ Su1JdelegiW,o fk_ Pot:ícia de Jlforrctes: 
1. a qual . o 1r1,0dQ ide :,J~t·oc,çder telativamenle á con
dcrr-~o ·~%.';iq~,.sJJk!;• t}.O .... ~~J$H _,de ser . apresenfat~lt 
pelo Prmrwlgt .. · ~i!Ju;o ·, -~C1yl.ncta , por cnme de fen
mento leve. com fk .qú,.alifi~açiW . do Art. 20 l do Códi1o 
Criminal:: 2. a se d~-e ser cónivlcrado tnÍS'eravcl para, 
C$iles casos o escratJO cujo .~enlwr ntio quer perseguir o 
aggrcs.~or: 3. a o que cumpre fazer' se depois tle 
npre.~entada a q'lteixa, pelo offendido , pclofí crimes 
mencionados, houver desistemia ou. perddo. 

l\Iinisterio dos Negocias da Justiça. Rio de Ja
neiro em 27 de Abril de 1853 ... 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo sido presente a Sua 
:\lagestadc o Imperador o Officio n. • 88 de 2:1 de 
~Iarço ultimo, ém que V. Ex. me participou, que 11 

Subdelegado de Policia de l\lorretes consultara a essa 
Presidencia: L o qual o procedimento, que elle devia 
ter relativamente a condemnação de custas, no eas• 1 

de lhe ser apresentada, pelo Promotor Publico, de
nuncia por crime de ferimento leve com a qualificaçào 
do Art. 201 do fudrgo Criminal , ou mesmo denuncia 
de crime em que não ha procedimento ofllcial, h uma 
vez que nào seja o offendido pessoa miseravel: 2." 
se deve ser reputado miscravel para estes casos, o 
escravo cujo senhor não quer perseguir o aggressor; 
~L o o que cumpre fazer, se depois de apresentada a 
queixa pelo oflendido , pelos crimes mencionados, 
houver desistencia 011 perdào : Houve o Uesmo Augusto 
Senhor por bem Approvar a resposta, constante da 
copia que acompanhou o seu citado Officio, por V. 
Ex. dada áq;uelle Subdelegado, declarando-lhe, quanto 
ao 1. o quesito, que nos ferimentos leves, comprehen
didos no Art. 201 do Codigo Criminal, não tem lugar 
o procedimento official, salvo sendo o offendido pessoa 
mtseravel, ou sendo o offensor preso em flagrante, 
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havendo port\m procedimento ol1iciul nos crimes d~' 
offensas physicas leres, de 1fllC traia o mesmo Arti~l), 
em conformidade da T.ri de :26 ele Oululml de l8:H, 
Art. ~. •, que os declarou polieiacs; e ontrosim que as 
Camaras não devem pagar as cus las, quand.~os- Pro
motores decahirem , senão do ponto em que f'llrs 
tomarem a accusaçúo , c por· isso quando em tars 
processos hourcr perdão on flcsistrmcia do ofl'enrlidn, 
sô dahi em diante corrcr;lo as eustns por mnla da 
'Iunicipalidade, se o offcnsor for ahsohidn; qnmll' 1 

ao 2. 0 quesito, f{UC o est:rarn nün pódc srr consi1lc
nulo pessoa miscrard, para o caso em qncslüo, att'· 
mesmo porque a Lei dco ao senhor o direito dr, 
por parte dellc, apresentar queixa, nu denuncia , 
nã? podendo o escr~v~, por si só, . a}) parecer ~m 
J mzo; c quanto ao .3. que cumpre .JU gnr a dcsJs
tcncia ou perdüo por sentença , c mandar dar vista 
dos autos ao Promotor l'uhlico, para proscguir nos 
tPrmos do processo, se para isso houver fundamento 
l1~gal: n fl'JC communico a Y. Ex., para sua intrl
li!lencia. 

·~ Deos Gnarde a V. Ex. - José Ildefonso de Sousa 
Ramos. - Sr. }'residente da Província de S. Paulo. 
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ADDITMIENTO AO CADEill\'0 R.·' 

JUSTIÇA.- Aviso J.e 16 de Agosto de 18G:1-Ao 
Presidente da Proúncia do llio Gnmde do Norte. 
llesolve as duvidas propostas pelo Juiz de Direito da 
Comarca do Natal, sobre o modo de executar a Lei 
n. o Go.2 de 2 de Julho de 18GO, em vista do dispo.~
to nos § § 1.• c 2. 0 do Artigo ::H do lJ1'1TI'lO 1l. 0 

I 07 de \) de Outllbro do mesmo anno. 

Ministerio dos Negocios da .Justiça. Hio de JmH'i
ro em iH de Agosto de 185!]. 

Jllm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua ~lages
tade o Imperador, com o ·oflicio de V. Ex. de 20 
de Junho do corrente anno, sob n. o 1 L4 , o do Juiz de 
f)irei!o da Comarca do Natal, dessa Provineia, que 
veio junto áquclle, _EOr copia, no qual pede, á vista 
da disposição dos ~§ 1. o c '2. o do Artigo 24 do De
creto n. o 107 de 9 de Outubro de 18GO, para exe
cucão da Lei n. o 562 de '2 de Julho do mesmo 
anÍw, ser esclarecido áccrca das seguintes duvidas: 
1." se os processos se devem cnlcncler submeltidos 
ao J ury, logo que o Juiz processante os remetia ao 
Cartorio do respectivo Escriviio, ou se quando o Juiz 
Municipal os apresenta ao Juiz de ])irf'ilo no dia 
da abertura da Sessão dos .f uratlns: '2." se , tendo 
o Juiz dado decisão sobre hum róo, deixando de 
dar a respeito de outros comprehcndidos no mesmo 
processo , por se acharem ausentes, em critm: ina
fiançavel, devem estes, a lodo o tempo que forem 
presos, ser igualmente julgados pelo referido Trihu
nal, ou pelo Juiz de Direito na fórma prcscripla nos 
Artigos Lo e seguintes do citado Decreto: 3: se ha
vendo o Jury , antes da publicação da Lei c Decre
to referidos, condemnado hum ré o, c este protesta
do por julgamento em novo Jury , deve agora o 
processo seguir aquelle recurso, ou ser julgado pelo 
Juiz de Direito : c Havendo o Mesmo Augusto Se-
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nhor ResulYido , de conformidade com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Coroa interino , que foi 
ouvido sobre a materia, quanto á t.a duvida, que 
o Artigo 21 § 1." do Hegulamcnto de 9 de Outubro 
de 1850, quando truta do destino que devem ter 
os proces.-;os penuentes por crimes especificados na 
Lei de 2 de Julho do mesmo a1mo, e anteriores a 
clla, que não padece a menor duvida que tm•s pro
cessos, eslnmlo com a culpa formada, dcn•m srr 
logo remettidos ao Juiz de Dirrito, para que proce
da nos termos ulteriorrs, quer o .lury esteja reuni
do, quer não: pelo que respeita á '2.' que os pro
cessos dos réos ausentes, c (JUC tenhúo sido prrsos 
depois da publicação do citado Decreto, Jerem ser 
julgados pelo Juiz de l)ireito, ainda que algum dos 
eorréos nos mesmos processos, por se acharem pre
sentes, tivessem sido anteriormente julgados pelo 
Jury; e relativamente á 3.• que os processos sen
tenciados no Jury , c em rrue os réos protestarem por 
julgamento em noro .Jury, devem ser sentenciados 
pelos Juizes de Direito: assim o comnnmico a Y. 
Ex. para sua intelligencia, e para o fazer constar ao 
sobredito Juiz de Direito da Comarca do Natal. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Antonio Barbosa. -
Sr. Presidente da Província do lho Grande Jo Norte. 
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ADDlTA~lENTOS AO CADEHNO 9." 

JUSTlCA.-Aviso de 5 de Setembro de 1853.-Ao 
Prcs~dcntc da Província do Piauhy. Declara que só 
no fim de oito dias depois de proferida a sentença 
absolutoria de hum réo accusado de crime ina(zançavcl 
pela Promotoria PuiJlica, a qual no acto da publica
ç,io da senten~:a não fez dcclaraçüo de appellar ou 
niio, lw q1w JJóde ter lugar a soltura do n.!o. 

)linistcrio dos NegcH:ios da Justiça. l\io de .Ja
IH'iro G tle Setembro de u;;:-,:l. 

lltm. c Exm. Sr. -Tendo sido presentes a Sua 
Magestatle o Imperador o Ollicio dessa Vrcsidcncia 
tlc '22 de Junho ultimo, sob n." 40, e o do Pro
motor Publieo interino da Comarca da Parnahiha, 
em Jata do t.o do mesmo mez, versando ambos 
S!lbre a duvida suscitada -se huma vez dada pelo 
Jnry c proferida pelo Juiz Jc Direito, sentença de 
aLsolYiefto a favor de hum réo accusado de crime 
inafianÇavcl , pela Promotoria Publica, a qual no 
aelo da publicação da sentença nào fez declaração 
de appellar ou não, póde o Juiz, em virtude do 
disposto no Artigo 380 do Regulamento de 31 de 
Janeiro de 1842, mandar soltar o réo, sem que 
sejão findos os oito dias dentro dos quaes as par
lrs, em cujo numero se inclue a Promotoria, po
dem appcllar daquella sentença, na fórma dos Arli
p;os ~301 c 310 do Codigo do Processo Criminal, i9 
~ 4. 0 da tci de 3 de Dezembro de 18.U, c 4~•1 do 
eiladn HPgulamcnto: Honvc o Mesmo Augusto Senhor 
por bem A pprnvar o modo por que V. Ex. resolveo 
a referida dtnicla, declarando que só no fim dos 
oito llias hc que pódc ter lugar a soltura do réo, 
vis tu q uc o l)romotor Jluhlico, como parte, ainda 
póde appellar, segundo hc expresso no citado Arti
go :~lO do Codigo do Processo; doutrina esta que 
se acha rccehicla na pratica geral do foro. 

Deos Guarde a V. Ex. -l.uiz Antonio Barbosa.-
Sr. Pr<'sidenle llil l1rnYillt:in do Piauhy. 

·: 
l 
.j 

i 
j 

·~ 
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JUSTICA. -- Aviso de 23 de Setembro de 1853. -· 
Ao Presidente da Prot•incia do Rio Grande do Sul. 
Declara que não tendo o Padre João Baptista da 

ll'!atta Vclloso, Vigario Collado da Freguezia de Nossa 
Senhora da Conceir:ão da Cachoeira da mesma Pro
víncia, apresentaria' a attestaçiio da fi·cqucncia, e.ú
gida pelo Artigo 103 da Lei de 4 de Outubro de 1831, 
nenhwn direito tem ao pagamento dn congrua durem
te o tcmp11 rptc esteve ausente da sua Parochia, não 
havendo clle mostrado que tivesse impedimento legiti
mo provcnicnk de mo/estia, ou, licença tia Autoridade 
tompctcntl'. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Hio de Ja
neiro em 2:! de Setembro de 1853. 

Illrn. e Exm. Sr. -Tendo sido presente a Su.a 
Magestade o Imperador o Officio dessa Presidencia , 
de 22 de Abril ultimo, acompanhado do requerimento 
do Padre Joüo Baptista da Matla Velloso, Vigario Col
lado da l"rcguezia de Nossa Sehora da Conceiçüo da 
Cachoeira, dessa Província , e da informação dada pe
la Thesouraria da Fazenda, relativamente ao paga
mento da congrua , que elle reclama: Houve o Mes
mo Augusto Senhor por hem, Conformando-se com 
o parecer do Procurador interino da Coroa, que foi 
ouvido sobre este objecto, Mandar declarar a V. I~x. 
para sua intelligencia , que visto nüo ter o suppli
cante apresentado attestaçüo de frequencia, ex1gida 
pelo Art. 103 da Lei de 4 de Outubro de 1881, 
nenhum direito tem ao pagamento da congrua , du
rante o tempo que esteve ausente da sua Parochia, 
nüo havendo elle mostrado que tivesse impedimento 
1egitimo, proveniente de molestia, ou licença da Au
toridade competente. E Manda outrosim o Mesmo Au
gusto Senhor Declarar a V. Ex. que o Padre José Ta
vares Bastos Reis , que substituio como cncommenda
do, ao Vi gari o Collado, não devia perceber a congrua 
que lhe ftli paga por essa Thcsouraria, mas sim con-
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tentar-se com os fructos da Parochia , que o ordina
rio lhe assignasse. 

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

Aviso de 23 de Setembro d{} 1853. - Ao Presi
dente da l'rovincia do Espü·ito Santo, declarando qu.e 
os Clerigos de Ordens sacras podem exercer funcções 
de Juiz Municipal substituto , dada a hypothse dn Art. 
19 da Lei de :J de Dezembro de 1841. 

Minislerio dos Negocias da Justiça. Rio de Janei
ro em 23 de Setembro de 1853. 

Illm. e Exm. Sr. - Communica V. Ex. no seu 
Officio de G de Junho ultimo, sob n. o 58, que ten
do-lhe Fabiano Martins Ferreira Meirelles representa
do se o Padre João Climaco de Alvarenga Bangel , 
Vereador em exercício na Camara Municipal dessa Ca
pital, e Vigario da Vara, podia ou não servir de sub
stituto do Juiz Municipal, em razão do impedimen
to dos que lhe erão antecedentes na ordem da sub
stituição, V. Ex. declarara em despacho lançado so
bre o requerimento do dito Fabiano , que era incom
patível ao Vereador que hc Clerigo de Ordens sacras 
exercer as fuucções de Juiz :Municipal substituto, 
devendo neste caso passar a jurisdicção ao seu im
mediato: Sua ~Iagestade o Imperador, á quem foi 
presente este negocio, Manda responder a V. Ex. que 
a sua decisão não foi bem fundada, porque sendo 
o Padre João Climaco de Alvarenga Hangel o Vereador 
mais votado, competia-lhe ser o Juiz na eausa do re-
ferido Fabiano, dada a hypothcse do Art. 19 da tei 
de 3 de Dezembro de 1841; sendo que não ha Lei 
que prohiba que os Vigarios da Vara sejão Juizes l\lu
uieipaes supplentes. O que participo a V. Ex. para 

1 
i 
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sua ÍIJ!I'lligeneia, e lJem assim que semellwnte du
vida jú tem sido por Jin~rsos Avisos declarada. 

Jleos Guarde a r. Ex. -.Tos(~ Thnmaz Nalmco 
de Araujo. -Sr. Presidcutc do Provineia do Espírito Santo. 

----

A viso de 21 de Srtemhro de 1 H:I~L - .I o Presidente 
do Provinria du CCimi, sofrendo rorias durirlas por 
cflc propostos, rcfutiras aos Ofliciacs da Gutu·du. /facio
nal, c 110 mesmo .I riso rSjil'riíir'(((/us. 

Miuistcrio dns Nrgucios da .Justiça. Hio de .Jauciro 
em 21 de Sdembru de 1 Ri~l. 

Illrn. c Enn. Sr. -Fui prrsrnte n Sua 31agcs
tade o Imperador o Olli!·io des'!a l'rcsid<·ncia, datado 
de 2;1 dP .Jullro ulrimn, pedindo snluc·iio iÍs seguintes 
duridas: I." se dcri;lo ('()Uiinuar Ho rxercicio dos 
Jlll~tos, 011 S('f' delles susprnsos ntr'~ a nprc:>;c•rrlaçiin dos 
títulos, os OlliciaPs SUJWrir)rrs da l;rr;m]a Nncional 
das Comarcas da Capital, f~ Soll!·al rll'ssa l'roviucia, 
entrados em exercicío sem patentes j)(Jl' ordem do 
seu antecessor: 2." se dcviiio subsistir as nom' H$ 

dos Otliciaes sulmllc·r!lo:-; feila.s pela Presid('!lt:Ía, soh 
propostas <los OJiiciaes irregu!arnwutc rm exercício: 
~:· se julgadas nullns as norncatJies dos su!Jaltcrnns, 
feitas onlras r~ l'f'<':thindn estas nos mPsnJn:.; indíri
d11ns de, ii\n li r <11' IJI)ras palf•nlt•<;, c pagar noros di
n·ít,~s <' !'lllolnn!l·;r[tJS, ou sr~ ptlili;lo sr'rrír com as nws
JJHJ<;. iiw~wln-:.;t• as lll'í'(~s.-;,triil:; ddiii'<W•-~!'S: 1." sp larllo 
lillll'i COill:l n il!'<l·; dP\Í;jo fJI'!' .• Iiil' ttn·~,; jtll'o'IIIH~JJIIl Ofl 

Sl'i'\ÍI' f'.llltt O tfll•' j/t J'I'I'St(l!·,ltl; 11 1"!'Sillll .\ilr~IIS(tl :-;C
II!itll' 1Linda n~spoud!'r a V. E\. !JII(~ d('\('fll mnli11uar 
a rxPn:er os postos, saho, SP dt'Í\iii'C'Ill dP snlicil;ir os 
tíl11los 110 praw !JITe !Ires h<• lll:tl'!'ildo, os 0/liciacs SIIJH~
rinres qrw irn';.\lllannenlc entrill';lo no f'\PJTit·io do.s 
postos por ord('lll dn sr1r nnlt•t·<·s~nr, pni.o;; !JII!' o .\ Yi-
sn dr•st(• 1\lini~trrio d!• 1 fi d!• II!'Z''Iilll!·n dt• I~~.~~~, li- I 

I 
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mitou-se unicamente a não achar rogular a uelibe
raeüo da J>residencia contraria ao Art. 72 do Decreto 
n.; 7 22 de 25 de Outubro de 18;)0; que lambem 
devem prentlecer as nomeações dos subalternos de 
cujos postos só podem ser privados incorrendo em 
qualquer dos casos do § 1. "t Art. ()6, e disp. do Art. 
~Jn da Lei n. o G02 de 19 de Setembro de 1850; c 
finalmente que tanto estes como aquelles Ollicaes dc
yem prPstar juramento no acto da apresenlaçfto das 
respectivas patentes, no Yerso da qual se deYn law;ar 
a competente nota, como declara o supracitado Art, 
7:2 do Decreto n. 0 72':2 de '25 de Outubro de 1850. 
O qtw cnmmunico a V. l~x. para sua inlt•lli~t>ncia c 
f'XCClli'ÜO. 

Üeos Guarde a Y Ex. - José Thomaz Nahuco 
de Araujo. - Sr. Presidente dn. Província do Cearú. 

AIHHTAMENTO AO CADEHNO li." 

GUERHA.- Circular em 28 de NoYcmbro de J 8G3.
Jl!awlâ remctter ás Thesourarias de Fa:::endn I'Opias au
thenlicas de todos os termos de finnça que se lcnhão pres
tado ate esta data nas Repartições sujeitas á flcpartição 
da C ucrra, e determina que d' ora em diante taes {tfm
ças se prestem nas mesmas Thcsonrarias. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Ncgocios da Guerra 
Plll '2~ d1~ Nowmbro de 1833. 

111m. c Exm. Sr. - Sua Magcstadc o Imperador 
Dcl1~rmina que V. Ex. expeça ordem aos Chefes das 
HPparti'.:õcs sujeitas ao Mirnslerio da Guerra, nas 'luaes 
se prestiio fianças , que rcmellüo ú Thesouraria da 
Fazmda, no caso de o não lerem feito , copias au
t~~enti,·as 1lc todos os termos de fianças em vigor, dos 
titulo~ de hypntlwca, c de qwwsquer outros documcn
tns d1• t'iltll'fio , quP at(· Psla Jata sP tt•nltiío pr1•stado 
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nas referidas Repartições; declarando-lhes V. Ex. que, 
d' ora em diante, tacs a elos só serão feitos na men
cionada Thesouraria. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro de Alcantara Bel
. legarde. 

/ 
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